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نویسند، مطالعه کنیـد،      هایی که این عزیزان می      نامه  این وصیت «
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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ست از قانون   منشور رسمی و قانونی انقالب و کشور عبارت ا        
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

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

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 یرسان 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
 1359این نهاد مهـم و انقالبـی در سـال    آغاز فعالیت انتشاراتی در بنیاد مقارن با تأسیس   

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      

هد بـا هـدف     گیري و توسعه بنیاد حائز اهمیت دانست، تأسیس انتشارات شـا            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         هاي نشر شاهد بر روي انتشار اسناد شهدا و ایثارگران به            فعالیت

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

تـر    از چندي پیش انتشارات شاهد، براساس اهداف دیرینه و در پی ایجاد شرایط مناسب              
ن آوري و تنظیم گردید، انتشار اسناد دست اول آن بزرگـوارا            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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هاي علمی براي پردازش و نـشر آثـار ایثـارگران بـه افـزایش و         پژوهشی بوده و اتخاذ شیوه    
هاي مکرر و مؤکـد       توصیه. رساند  ها مدد می    انتشار کتاب در سایر زمینه    توسعه کمی و کیفی     

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

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

 .مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید کمیته مستندات در این کتاب  لحاظ گردید
 )دفتـر سـوم    (هاي شهداي استان سـمنان     وصیت نامه نامه از      وصیت 96این کتاب حاوي     

ه در واحد انتشار اسـناد و آثـار شـهدا و    هاي کارشناسان ها وبازنگري است که حاصل بررسی   
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      پژوهشی به  هاي دانشگاهی و    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    ... انوش کیـانی و زاده، دکتر کی  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     

س مـددکار  ابعاد ناپیداي شهداي بزرگوار و دوران با عظمت انقـالب اسـالمی و دفـاع مقـد       
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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 ابراهیم پارسا گل
 

 1بسم اهللا الرحمن الرحیم
اهللا االعظم و با درود و سـالم بـر            بقیۀبا درود و سالم بر یگانه منجی عالم بشریت، حضرت           

رود و سالم بر شـهداي راه حـق و فـضیلت و بـا                امید مستضعفان جهان و با د      ،امام خمینی 
 به حق پشتوانه این انقالبند و با  کههاي نبرد حق علیه باطل      سالم و درود بر رزمندگان جبهه     

 . اهللا و همیشه در صحنۀ ایران درود و سالم بر امت حزب
. در میدان نبرد شـهید شـد  ) 7( نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین      ،اي جوانان  

در محراب عبادت شـهید شـد و مبـادا در           ) 7( مبادا در غفلت بمیرید که علی      ،اناناي جو 
.  شهید شـد   هدفو با   ) 7(در راه حسین  ) 7(اکبر حسین   تفاوتی بمیرید که علی     حال بی 

د توانیـ   جبهه جلوگیري کنید کـه فـردا در محـضر خـدا نمـی           2[...] مبادا از رفتن     ،اي مادران 
اي مردم، در بیانات امام دقت کنید       .  را کرد   شهید 72 را بدهید که تحمل      )3(زینبجواب  

 نماز شب و نماز یومیـه را . و همیشه در هر نماز و دعا سالمتی و طول عمر امام را دعا کنید 
 )7(حـسین که پیرو خط سرخ امام          آنان ، اگر فیض شهادت نصیبم گشت     .فراموش نکنید 

 اما باشد کـه  ،بر جنازة من حاضر نشوندد و نگرین او اعتقاد ندارند بر منستند و به والیت     نی
 همیشه در صحنه باشید     ،اي مردم .  الهی نزدیکشان کند   3[...] شهدا آنان را متحول سازد       دماء

 کمک به رزمندگان اسالم دریـغ نداریـد و همیـشه بـراي              4[...]  و پشت جبهه را حفظ کنید     
 به کربالي حسینی برسـند و       پیروزي رزمندگان اسالم دعا کنید که انشاءاهللا رزمندگان اسالم        

را در بغل گیرنـد     ) 7(گوشه حضرت امام حسین     حرم اباعبداهللا را زیارت کنند و قبر شش       
 تا رفع فتنـه  6»هو قاتلوهم حتی التکون فتن   «5[...]و تا رفع فتنه در جهان جهاد کنند که قرآن           

                                           
 .»ابراهیم پارسا نامه شهید گل متن وصیت«: در باالي وصیت به خط شهید آمده است -1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
 .خوانا نیست -5
 . سورة بقره193بخشی از آیه  -6
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جبهه واقعـاً جـاي      حضور یابید که     جبهه و همیشه در     ها را یاد کنید     جبهه .در جهان بجنگید  
 از آمدن اینجانب بـه      1[...] از شما تشکر     ،اي پدر عزیزم  . سازد  ن را می  انسا.  است خودسازي

 هم در    شما 3[...]امیدوارم که   .  و به جبهه بروم    2[...]جبهه مانع نشدید و همیشه مایل بودید        
 در عـزاي    ، فیض شـهادت رسـیدم     به اینجا   اگر. این دنیا و هم در آن دنیا اجري عظیم بدهد         

گریـه  ) 7( و حـسین     اصغر   گریه نکنید و اگر هم خواستید گریه کنید براي علی          4[...]من  
 6[...] مـادر  اي . و در عزایم خیلی خـرج نکنیـد  5[...]بود و جان خود را براي     طفل  کنید که   

 انقالب و رزمنـدگان     7[...]رگ کردید و همیشه     ز تالش مرا ب   زحمت و ] با[کنم که     تشکر می 
یـد کـه   بود و همیشه راضی از خود نشان ندادید هیچ ناراحتی  8[...]نبودید و از آمدن     اسالم  

 . ناراحتی نکـشید   9[...] از براي من     ، اگر شهید شدم   ،مادر عزیزم . ها حضور یابم    من در جبهه  
  11[...]   همیشه،آموزان اي دانش.  فرماید10[...] شما  بهانشاءاهللا خدا

 »والسالم«

                                           
 .خوانا نیست -1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
 .نیست خوانا -5
 .خوانا نیست -6
 .خوانا نیست -7
 .خوانا نیست -8
 .خوانا نیست -9

 .خوانا نیست -10
 .ادامه متن خوانا نیست -11
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 کلیديهاي  عبارت
I با صبر خود مشت محکمی به دهان مخالفان اسالم بکوبید. 
I همیشه در راه اسالم و امام کوشش و فداکاري نمایید. 
I پشتیبان والیت فقیه و روحانیت و حکومت اسالمی باشید. 
I فرزندانم را در راه خدمت به اسالم و مسلمین تربیت کنید. 
I دعا براي طول عمر امام امت را فراموش نفرمایید. 

 اهللا  ولی :منا
 پارسا :خانوادگی  نام

 چراغ :پدر نام 
 خانم  نسا:نام مادر

 1330 یازدهم بهمن :تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد
 اول راهنمایی :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1364ودوم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
 الرصاص عراق  ام:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

 داي زادگاهش گلزار شه:مزار



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(و ایثارگران      آثار و اسناد شهدا 20

 اهللا پارسا ولی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
منون باهللا و رسـوله و  و ت* تنجیکم من عذاب الیمة هل ادلکم علی تجار  1امنوآیا ایها الذین    «

اي اهل ایمان شما را به تجارتی که شـما را از       «2»تجاهدون فی سبیل اهللا باموالکم و انفسکم      
به اهللا و رسولش و جهـاد کنیـد در راه          عذاب خدا نجات بخشد داللت بکنم؟ ایمان بیاورید         

 .»هایتان خدا با اموال و جان
هـا جوانمردانـه هجـوم        کند که بـه جبهـه       پس تکلیف میهنی و اسالمی شما اقتضا می       ...« 

 )امام خمینی (3.»ذلت نپوشید آورید و بکوشید تا جامۀ 
م و درود  یگانه منجی بشریت و نایب برحقش امام خمینـی و بـا سـال   ،با سالم به مهدي  

 امیدوارم کـه ایـن      .اهللا  بر شهیدان و خانوادة عزیزشان و با سالم به برادران و خواهران حزب            
وسیلۀ دعاي عزیزان مـورد عفـو و          بندة گنهکار را از دعاي خیر فراموش نفرمایید تا شاید به          

 کـه آرزوي هـر   ،بخشش خداي بزرگ قـرار گیـرم و اگـر لیاقـت شـهادت را داشـته باشـم                
 در راه دین خدا و برپایی حکومت عدل اسـالمی بـه درجـۀ رفیـع شـهادت       ،استمسلمانی  

 از شما پدر و مادر و خـانوادة عزیـزم تقاضـا دارم کـه                ،برسد و اگر این سعادت نصیبم شد      
براي رضاي خدا صبر و استقامت داشته باشید و بـا صـبر خـود مـشت محکمـی بـه دهـان          

 ،4سـوي او بـازگردیم       خداییم و یک روز باید بـه       بدانید که همه ما از    . مخالفان اسالم بکوبید  
پس چه خوب است که انسان در راه تقویت دین پرافتخار اسالم به معبودش بپیوندد و اگـر             

 مشرف خواهیـد    به زودي  شما که انشاءاهللا     ،را نداشتم ) 7(سعادت زیارت قبر امام حسین    
وشش و فداکاري نماییـد و      شد براي بنده هم شفاعت بکنید و همیشه در راه اسالم و امام ک             

والیت فقیه و روحانیت و حکومت اسالمی باشید و از دادن جان و مال در ایـن راه             پشتیبان
 از رفتن فرزندان خود به جبهه جلوگیري نکنیـد و           ،دریغ نکنید و شما پدران و مادران عزیز       

                                           
 .»آمنو« در اصل وصیت -1
 .11-10/ صف -2
 .376، ص 16صحیفه امام، ج  -3
 .»اناهللا و انا الیه راجعون«.  سورة بقره156ترجمه بخشی از آیۀ  -4



 21اهللا       پارسا، ولی¹استان سمنان 

 مـرا   ،ام  ا کـرده  خواهم که اگر غیبتی یا تهمتی از شـم          از تمام برادران و خواهران عاجزانه می      
مورد عفو و بخشش قرار دهید و از پدر عزیز و همسرم تقاضا دارم کـه فرزنـدانم را در راه                     
خدمت به اسالم و مسلمین تربیت کنید و اگر استعداد وارد شدن در لباس مقدس روحانیت              

 ،م من که بـراي اسـالم کـار مثبتـی انجـام نـداد           . یکی از آنها را در این راه بفرستند        ،را دارند 
 خوبی براي اسالم باشند و نماز و روزة یک سال را براي بنـده               1امیدوارم که فرزندانم سرباز   

خواهم که دعا براي طول عمر امـام امـت را فرامـوش                از تمام عزیزان می    ، در خاتمه  .بدهید
در ) عـج (به امید پیروزي نهایی رزمندگان اسالم و برقراري حکومت عـدل مهـدي        . نفرمایید

 . سرتاسر جهان
 .دار، از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر افزا خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه 
 

 نامۀ بندة خدا وصیت
 اهللا پارسا ولی

16/11/13622 

                                           
 .»يسرباز«در اصل وصیت  -1
هاي مهدي ذوالفقاریان، حسین ذوالفقاریان، شـیخ جـوري و محمـود یوسـفیان         نامه، چهار نفر به نام      در پایان وصیت   -2

 .اند امضاء کرده
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 هاي کلیدي عبارت
I خواهرانم، مسئله حجاب و حفظ عفت خود را رعایت کنید. 
I دان را ادامه دهندهایتان را طوري پرورش دهید که بتوانند راه شهی بچه. 
I وار در جامعه عمل کنید خواهرانم، باید با استقامت و استواري خود زینب. 
 

 سیاوش :نام
 پازوکی :خانوادگی  نام

 اهللا فرج :پدر نام 
  مرحمت:نام مادر

 1349 پنجم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان گرمسار:محل تولد
 دوم متوسطه :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1365یکم دي  و  بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 25 پازوکی، سیاوش     ¹استان سمنان 

 سیاوش پازوکی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
از   هستم که به او بدهیـد و    2 بدهکار 1بیان   تومان پول به برادر شیرین     200من مقدار دویست    

 .  کنیدتمامی آشنایان و دوستان و اقوام برایم طلب حاللیت
 پـشیمان   ،گز از اینکه مرا به جبهه فرسـتادي       روجود بیاورد و ه     یم را در مردم به    ظع 3[...] 

هـاي     کـه مـن بـراي تـو سـختی          4خدمت مادر عزیزم باید بگـویم     .  دیگر عرضی ندارم   .نشو
ام و من که بزرگ شدم قدر تو را ندانستم و امیـدوارم کـه حاللـم                   وجود آورده   فراوانی را به  

 برادرانم باید بگوییم که چراغ هدایت من در زندگی بودید و مرا از تاریکی بـه    خدمت .یکن
روشنایی هدایت کردید و امیدوارم که همچنان استوار و مقـاوم باشـید و بـه راهتـان ادامـه                    

را داریـد   ) 3( خدمت خواهرانم باید بگویم که شما بعد از شهادت من نقش زینب           . بدهید
وار در    خواهم زینب   ي خود در جامعه لرزه بیندازید و از شما می         و باید با استقامت و استوار     

گویم کـه   جامعه عمل کنید و مسئلۀ حجاب و حفظ عفت خود را رعایت کنید و به شما می                
مـن دیگـر عرضـی    . هایتان را طوري پرورش دهید که بتوانند راه شهیدان را ادامه دهنـد      بچه

 آن را در مـزار گرمـسار کنـار        ،راي شـما آوردنـد     که اگر بدن مرا ب     5گویم  در پایان می  . ندارم
 . برادر هادي نصیري دفن کنید

 »والسالم علیکم«
 یاوش پازوکیس

30/9/656 

                                           
 .»شرین بیان«در اصل وصیت  -1
 .»بدهدکار«در اصل وصیت  -2
 .نامه افتاده است هایی از وصیت  قسمت-3
 .»بگوییم« در اصل وصیت -4
 .»گوییم می«در اصل وصیت  -5
 .در ذیل وصیت نام گردان خدمتی، امام سجاد ذکر شده است -6
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 27 پازوکی، سیاوش     ¹استان سمنان 



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I بر ماست که به یاري دین خدا بشتابیم. 
I اگر ما در این جنگ خداي نکرده شکست بخوریم، اسالم شکست خورده است. 
I امام را تنها نگذارید. 
I ها را خالی نگذارید جبهه. 
I مدام گوش به فرمان امام باشید. 
I با منافقان به شدت برخورد کنید. 
I همیشه سعی کنید حجاب اسالمی را رعایت کنید. 
I                       بار خدایا از شراب وصلت مستم کن و از این منیت و خودیت خطرناك که نیـستم کـرده و بـا

 .رساندن به مقام فنا هستم کن
 

 اصغر علی :نام
 یپازوک :خانوادگی  نام

 اهللا رحمت :پدر نام 
  کشور:نام مادر

 1348 چهارم اسفند :تاریخ تولد
  شهرستان گرمسار:محل تولد
 پایان دورة راهنمایی :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1366 بیستم تیر :تاریخ شهادت
  جزیرة مجنون:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 29اصغر       پازوکی، علی¹استان سمنان 

 اصغر پازوکی علی
 

 سم اهللا الرحمن الرحیمب
 عنـداهللا و    جـۀ اهللا بـاموالهم و انفـسهم اعظـم در          منوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل      آالذین  «

 1»اولئک هم الفائزون
خاطر اوست و رفتنم هـم        نام آنکه آمدنم به     نام آنکه همه چیز از اوست، به         نام اهللا، به     به 

الیموت است و بـا سـالم     نام آنکه حی  و، به  رضاي ا   به ام  نام آنکه راضی     خاطر اوست، به    به
الحـسن العـسگري    ابـن  اهللا االعظـم حـضرت حجـت   بقیـۀ پایان به ساحت مقدس  و درود بی  

تر بفرماید و با سالم و درود خـدمت        ارواحنا له الفداء که خداوند انشاءاهللا فرجش را نزدیک        
 و بـا سـالم خـدمت    2رياهللا منتظ امام امت و با سالم خدمت قائم مقام رهبري حضرت آیت          

 :کنم ام را آغاز می نامه امت شهیدپرور وصیت
سوزند و سوختنشان باعث نابودي جهل و کفر و الحاد و             شهدا شمع محفل بشریتند، می     

راسـتی اگـر شـهدا نبودنـد، اگـر شـهادت امـام                به. شود   انبیاء و دین اسالم می     ]راه [استمرار
 عاقبـت  ،رفتند به اسارت نمی) 7(مام حسینو یارانش نبود و اگر اهل بیت ا      ) 7(حسین

کشید؟ حال که اي عزیزان خداوند منت نهاده و نعمت بزرگ رهبري را بر مـا                  ما به کجا می   
 پـس بـر     ،باري نجات داده اسـت     بندو  گونه ما را از میان فساد و بی         عطا کرده است و حسین    

ام عزیزمان لبیک گـوییم و   ام3»هل من ناصر«ماست که به یاري دین خدا بشتابیم و به نداي      
 اگر ما در ایـن      ؛مسئلۀ اسالم است    زیرا مسئله  ،باشد  این وظیفۀ شرعی هر مسلمان واقعی می      
گذشـته از آنکـه     ( اسـالم شکـست خـورده اسـت          ،جنگ خداي نکـرده شکـست بخـوریم       

هـاي خدانـشناس در شـهرهاي     طور که دیدیـد ایـن بعثـی    همان) افتد  خطر می نوامیسمان به 
انـد و     وطنانمـان آورده    چه بالیی بر سر هـم     ... انند خرمشهر، هویزه، سوسنگرد و    کشورمان م 

ها که چند مرتبـه بـه     پس نکند بعضی.ایم  اسالم را زنده کرده ،اگر در این جنگ پیروز شویم     
                                           

آنان که ایمان آوردند و از وطن هجرت گزیدند و در راه خدا به مال و جانشان جهاد کردنـد آنهـا را نـزد           . 20/ توبه -1
 .خدا مقام بلندي است و آنان بالخصوص رستگاران و سعادتمندان دو عالمند

 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات. ك.ر -3



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(و ایثارگران      آثار و اسناد شهدا 30

ایـم و حـاال نوبـت دیگـران اسـت و یـا اینکـه         اند بگویند ما دینمـان را ادا کـرده   دهمجبهه آ 
 آنهـا را بـه   ،رده است و یا از بیم آنکـه فرزندانـشان طـوري بـشوند             مشکالت ما را احاطه ک    

 پس چه بهتر است که      . آن را هیچ عالجی نیست     ،ها نفرستند زیرا اگر اجل آدمی برسد        جبهه
انسان مرگی را که سراسر افتخار و سربلندي کـه همانـا شـهادت در راه خداسـت انتخـاب                    

ک به نداي امام به جبهه آمدم تـا همگـام بـا       باري اي عزیزان، این حقیر هم جهت لبی       . نماید
دیگر رزمندگان از مملکت و دینمان دفاع کنم و دین خودم را نسبت به اسالم و کسانی کـه               

انـد ادا کـنم و حـال کـه اسـالم خـون           دین اسالم را با خونشان آبیاري کرده و به ما سـپرده           
 ناقابلم را در کف اخـالص        من هم جان   ،فشانی دارد   خواهد و احتیاج به فداکاري و جان        می

نهاده و امیدوارم که خداوند متعال مرا بپذیرد و قلم عفو بر گناهانم بکشد و تنهـا امیـدم بـه                     
اي براي آخرتم جمع کنم       رحمت و لطف و کرم اوست، زیرا در طول عمرم نتوانستم ذخیره           

شـته باشـم ولـی     از آن هستید که من پیـامی برایتـان دا         رت گر شما بز  ،و اما شما امت ایثارگر    
ها را هم خـالی   خواهم امام را تنها نگذارید، جبهه  ترتان از شما می    عنوان یک برادر کوچک     به

شدت برخورد کنیـد و هـر جـا کـه             نگذارید و مدام گوش به فرمان امام باشید، با منافقان به          
 1]و[توانیـد در صـدد        شان کنید و به هر طریق کـه مـی            دیدید در نطفه خفه    ]ها[نشانی از آن  

خواهم اگـر از   شناسند می  که مرا می2]را[ اما از تمام کسانی    .کمک کردن به رزمندگان باشید    
 باشـد کـه خداونـد اجـر اخـروي           ؛ به بزرگی خودشان مرا ببخـشند      ،اند  این حقیر بدي دیده   

 .عطایشان بفرماید
 فرزنـدي   گاه نتوانـستم   دانید من هیچ    طوري که می     همان ،و اما شما پدر و مادر بزرگوارم       

حـال   هاي زیادي که از زمان متولد شـدنم تـا بـه        شایسته برایتان باشم و قدري از آن زحمت       
اید مـرا بـزرگ کـرده و تحویـل            دانم که خیلی زجر کشیده      می. اید جبران نمایم    برایم کشیده 
هایتان راه راست را بـه مـن       ییاید و نگذاشتید به انحراف کشیده شوم و با راهنما           جامعه داده 

هایی که قلم طاقت نوشتن آن را ندارنـد و زبـانم هـیچ گویـا      ان دادید و خیلی از زحمت   نش

                                           
 .اضافه است» واو« -1
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اید و تنها خواهش من از شما این است که جلوي مردم بـراي                 متحمل شده  1اي من نیست بر 
شوند و امـا سـعی        ها از این عمل شما خوشحال می        انقالب  من گریه نکنید که منافقان و ضد      

اش آشنا کنید و بگویید که براي چه هدفی           از خودم را هم به وظیفه     تر   کنید که برادر کوچک   
طوري آن را بزرگ کنید که پا جاي پاي بـرادرش بگـذارد و در      به. برادرش شهید شده است   

 .  مرا ببخشند،اند طلبم و امیدوارم اگر بدي از من دیده آخر هم از آنها حاللیت می
شـماري کـه شـما هـم در طـول             از زحمات بی  و اما شما خواهران مهربانم، جا دارد که          

 ،اید قدردانی کنم و از اینکه نتوانستم بـرادر خـوبی بـراي شـما باشـم                ام برایم کشیده    زندگی
گونـه   خواهم بعد از شهادت من صـبور بـوده و زینـب    امیدوارم که مرا ببخشید و از شما می       

نید حجاب اسالمی را  ام در مورد حجاب این است که همیشه سعی ک           عمل کنید و اما توصیه    
رعایت کنید زیرا در اسالم خیلی تأکید شده است و به پـدر و مـادر نیـز دلـداري بدهیـد و               

 . شوم دیگر بیش از این مزاحم اوقاتتان نمی
خدایا، از شراب وصلت مستم کن و از این منیـت و خودیـت خطرنـاك کـه نیـستم                 بار 

درگاه لطفت مران و از عنایـت و رحمتـت          کرده و با رساندن به مقام فنا هستم کن و مرا از             
 . محرومم مگردان

 پس این مرغ پروبال     ،دانی که تنها آرزویم رسیدن به لقاي توست         موالي من، تو خود می     
شکسته را از قفس مظالم نفس و بند شیطان رجیم آزاد کن و در هـواي عـشق و محبـت او            

 . اجازة پرواز و شهادت در راهت نصیبم گردان
نویـسم و خـود را        نامـه مـی     دانی که این چندمین بار است که وصیت         و خود می   ت ،خدایا 

هایم مانع از آن است کـه مقبـول درگاهـت             کنم ولی هر بار ناخالصی      براي هجرت آماده می   
 . ام شوم و نومید برگشته

کـنم کـه مـرا قبـول کـن و خـدایا بـه         بار از تـو عاجزانـه درخواسـت مـی        این ،بارخدایا 
 )آمین. (بر عنایت بفرمابازماندگانم ص

2/10/65 
 اصغر پازوکی علی
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 هاي کلیدي عبارت
I روم که با خدایم مالقات کنم من اکنون می. 
I ماند موقع سنگر خالی نمی کنم که دشمن بداند هیچ  سوي النۀ باصفاي جبهۀ جنگ پرواز می به. 
I بر آخرت ترجیح بدهیتفاوت بنشینی و دنیا را  ناکرده بی رزمم نکند خداي تو اي هم. 
I پدر و مادر عزیزم، در تمامی اعمالتان سرمشق و اسوه باشید. 
I بدانید خون شهید جوشان است. 
I دست از این انقالب و امید مستضعفان، رهبر انقالب، برندارید. 
I اي کنید و به طرف فرهنگ پوسیدة غرب و شرق پرتاب کنید اندوهم را چون گلوله. 
 

 مرتضی :نام
 پازوکی :خانوادگی  نام

 رماک :پدر نام 
  صغرا:نام مادر

 1346 هفتم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان گرمسار:محل تولد
 پایان دورة ابتدایی :تحصیالت

  سپاه:کننده ارگان اعزام
 1366 پنجم فروردین :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 35وکی، مرتضی      پاز¹استان سمنان 

 مرتضی پازوکی
 

 1 الرحمن الرحیمبسم اهللا
 عبـده و    محمـداً  نّبسم رب الشهداء، اشهدا ان ال اله اال اهللا، وحده ال شریک له و اشـهد اَ                «

 »رسوله
شکر خداي را که توفیق یافتم در راه مبارزه حق علیه باطل شرکت کـنم و آنچـه را کـه                      

ام رزمندگان   تقدیم ایزد منان کنم و آنچه حسین و یارانش و تم           ،دارم در طبق اخالص نهاده    
 آیا کسی بـه     .»شهادت« یعنی   ،گشتند، من هم آن را بازیابم       وار دور آن می     صدر اسالم پروانه  

سـوي    دهد که با چشم خـود ببینـد کـه جنایتکـاران و متجـاوزان دسـت بـه                    خود اجازه می  
اسالمش، شرف و کشورش دراز کرده و قصد نابودي آن را داشته باشـد و سـکوت اختیـار                   

روم تا آتشی را کـه در درونـم مـشتعل     می. روم که با خدایم مالقات کنم       می کند؟ من اکنون  
سوي النۀ باصـفاي جبهـۀ     به،رزمم سوي سنگر خالی هم اکنون به  من هم . شده خاموش نمایم  

 امـا بایـد از رهبـرم،    .مانـد  موقع سنگر خـالی نمـی    کنم که دشمن بداند هیچ      جنگ پرواز می  
هـاي    هـا و گـرداب      چال   قدردانی کنم که مرا از سیاه      ،یشکن   خمینی بت  ،امامم، حجت عصرم  

رزمم و    جاتم داد و هادي و راهنما شد و تو اي هم          نسوي پرتگاهی روانه بودم       روزگار که به  
 بـا کـشته شـدن    ؛اي به پیروزي رسیده دانی که این انقالب به چه نحوه   خود بهتر می   ،دوستم

تفاوت بنـشینی و دنیـا        ناکرده بی    نکند خداي  4.مظاهرها بن  و حبیب  3اصغرها   علی 2،اکبرها  علی
 -ایـن حقیـر  .  هیچ حزن و اندوهی به خود راه نده که ما پیروزیم.را بر آخرت ترجیح بدهی 

 جهـت اینکـه دعـاي    5عنوان وصیت و سـفارش  اي را به     برحسب وظیفه چند کلمه    -مرتضی
 .دارم دست عزیزان تسلیم می خیري براي آخرتم گردد به
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تان قـدرت   ی عزیزانی که از خجالت رو     ، با خانواده، پدر عزیز و مادر دلبندم        و اما سخنی   
هاي مـن و بـر اشـکاالت و      اما به امید اینکه شما هم بر قاصر بودن       ،صحبت با شما را ندارم    

 اي عزیـزان، اي آنهـایی کـه    .کـنم   روي صحبت با شما پیدا می  ،ایرادات من قلم عفو بکشید    
فرا گرفتید و درس جـوان   ) اهللا علیهم اجمعین    صلوات(البیت  لدرس صبر و استقامت را از اه      
آموختیـد و هـر چنـد کـه در طـول           ) 7(و حـسین  ) 3(دادن و شهید دادن را از زینـب       

 هـر چنـد کـه       ، چیزي نداشـتم   نسر بردن با شما جز رنج و زحمت برایتا          زندگی و مدت به   
 امـا بـه کـرم       ،ا ببخـشید  تان ندارم که به آن آبرو قسمتان دهـم کـه خطاهـایم ر              آبرویی پیش 

 . دهم که این حقیر را عفو کنید تعالی شما را قسم می حق
 گناهـانم را    .ات سوگند، شهادت در راه اسـالم را نـصیبم کـن              تو را به یگانگی    ،خداوندا 

 قدرتی به من عنایـت کـن و لطفـی بفرمـا تـا در                ،بارالها. ببخش و در صف شهدا قرارم بده      
 تـو قـدرت و تـوان زیـادي          ، بر زبان داشته باشم و امـا پـدرم         آخرین لحظات عمر نام تو را     

 از تـو    ،اي  وپنجـه نـرم کـرده       با مـشقت دسـت     ]و[ تو که از کودکی با زحمت و رنج          ،داري
خواهم که تمامی غمت را در راه ترویج اسالم و در راه هر چه سـربلند کـردن اسـالم و                       می

خـواهم    از تـو مـی  ،پدر عزیزم.  بنديرکا جمهوري اسالمی عزیز و در راه انقالب اسالمی به    
طلبم و امیدوارم که از دست فرزنـد خـود راضـی              که گناهان مرا ببخش و از تو حاللیت می        

خـواهم کـه    خواهم و از تو می     معذرت می  ، از اینکه شما را ناراحت کردم      ،پدر عزیزم . باشی
رگز براي مرگ   شود و ه    ت شاد می  ن گریه با صداي بلند نکنی چون دشم       ،اگر من شهید شدم   

 .من ناراحت نباش و امیدوارم که از فرزندت راضی باشی
اي اشـک    اگر قطره. بلند گریه نکنی   ]ي[خواهم که با صدا      از تو می   :و اما سخنی با مادرم     

اهللا   صـلوات (ام در داغ ائمـه      هایی که بارهـا شـاهد بـوده          همان چشم  ،به چشمان عزیزت آمد   
 بـراي  ،]ي[ا را نیـز بـه همـان اشـک مبـدل سـاز            هـ   گریـد، ایـن اشـک        مـی  )علیهم اجمعین 

و ) 7(3و اصـغر  ) 7(2و اکبـر  ) 7(1تشنه لب گریـه کـن، بـراي عبـاس         ) 7(حسین
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پدر و مـادر    . یآزرده باش   اي دل   خاطر اینکه امانتی را پس داده       مبادا به . گریه کنی )7(1قاسم
ان سرمشق و اسوه     در تمامی اعمالت   ،اید  گونه که اسوه بوده     خواهم که همان     از شما می   ،عزیزم
اید و نیز این حقیـر       حال عمل کرده     همچنان که تا به    ،الهی بیندیشید و الهی عمل کنید     . باشید

 ،اي مـادر  . خواهم کـه مـرا ببخـشید        خواهم و می    از تو اي مادرم حاللیت می      را عفو کنید و   
وزانی تابی کنی و جامه بدري و تا آخر عمر خود را در آتش نـاراحتی بـس       نکند در مرگم بی   

کـنم کـه      چون که مورد طعن دشمن قرار خواهی گرفت و به خانواده و بستگان توصیه مـی               
 .  برندارید، رهبر انقالب،دست از این انقالب و امید مستضعفان

کنم که بعد از مرگ به همۀ دوستان و آشـنایان تبریـک بگوییـد و      من به شما وصیت می     
طرف فرهنگ پوسیده غرب و شـرق         اي کنید و به     اندوهم را چون گلوله    ،اما برادر و خواهرم   

بدانیـد خـون شـهید    .  بدانید دنیـا چـون زنـدان اسـت    ،عزیزان برادر و خواهرم  . پرتاب کنید 
خـواهم    خواهم که براي من گریه نکنید و از شما می           جوشان جوشان است و من از شما می       
 .  آشنایان برسانیدها و سالم مرا به تمام فامیل. که فرزندان خود را خوب تربیت کنید

 . پیروز باد اسالم، نابود باد دشمنان اسالم و قرآن و سالم بر امام بزرگوارمان امام خمینی 
 

 »خداحافظ«
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 هاي کلیدي عبارت
I    خواهم که مرگم را شهادت در راه خودت زیر پرچم اسـالم و بـا اولیـاء خـود                     بارالها، از تو می

 .قرار دهی
I ،اکنون وقت آن رسیده است که رسالت زینبی خود را بر دوش بگیريمادرم . 
I    کـه همـان اسـتقامت و         را )3(خواهد که بعد از شهادتم راه زینب        مادرم، خواهرهایم، دلم می 

 .زیدصبر بود، پیشۀ خود سا
I توشه آخرت زیاد کنید و در راه خدا جهاد کنید. 
I چه خوش است مرگ که شهادت در راه خدا باشد. 
I ریا باشد یتان خالص و بیکارها. 
I قرآن را بخوانید. 

 محمد :نام
 پایون :خانوادگی  نام

 رمضانعلی :پدر نام 
  نرگس:نام مادر

 1347 یکم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان ري:محل تولد
 چهارم متوسطه :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1365 هفتم خرداد :تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلزار شهداي روستاي فـرات از توابـع         :مزار
  شهرستان دامغان



 45 پایون، محمد     ¹استان سمنان 

 محمد پایون
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 بسم رب الشهداء و الصدیقین

و کـسی کـه در راه     «1»و التقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء ولکن ال تشعرون            «
 دركشود مرده نپندارید بلکـه زنـدة ابـدي اسـت ولکـن همـۀ شـما ایـن را                       خدا کشته می  

 .»کنید نمی
تـر از روز     حمد و سپاس خدایی را که انوار حکمت و جاللش دل هر مؤمنی را روشـن                

خداوندي که به رحمت واسعۀ خود      . ]است [روشن نمود و آثار قدرتش بر هر کسی آشکار        
هادي آنها در طول حیات، خداوندي که انسان را اشـرف      . بخش تمام موجودات است     هستی

تنها اوست سزاوار پرستش و     .  براي هدایت او پیامبرانی راستین فرستاد      مخلوقات قرار داد و   
 .نپرستیم خدایی را مگر او

 2نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان به
دهم که خـدایی جـز تـو نیـست و یگانـه و                 تو خود گواه باش که شهادت می       ،خداوندا 

اش تنها    اب آسمانی خاتم پیامبران الهی و کت    ) 6(دهم که محمد    شریکی و شهادت می     بی
اي در آن  گونـه شـبهه   باشد و معاد و محشر حق است و الزم و ضروري و هـیچ       کتاب ما می  

ه بـه خـدایتان ایمـان       کـ کرد براي ایمـان و این       اي که ندا می      شنیدیم نداکننده  ،خداوندا. ندارم
 را بپوشان   هایمان   پس گناهانمان را بیامرز و زشتی و بدي        ، ایمان آوردیم  ،]ا[خداوند. بیاورید

پایانـت مـا را در جمـع شایـستگان             با رحمـت بـی     ،خداوندا. و ما را در گروه نیکان بمیران      
خـواهم کـه مـرگم را        از تـو مـی     ،بارالهـا . واردمان کن و در میان فرازجایگاهان باالیمان بـر        

 اگر فرامـوش    ،پروردگارا. شهادت در راه خودت زیر پرچم اسالم و با اولیاء خود قرار دهی            
چنـان    آن،فرسا را   تکلیف سنگین طاقت   ،بارخدایا.  ما را مؤاخذه مفرما    ،یم یا خطا نمودیم   کرد

 آنچه از مجازات که طاقـت تحمـل آن را           ،خداوندا.  بر ما قرار مده    ،که بر پیشینیان ما نهادي    

                                           
 .154/ بقره -1
 .ظاهراً شهید صفحه دوم وصیتش را با این عبارت آغاز کرده است -2
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نداریم بر ما مقرر مدار و از ما درگذر و گناهانمان را ببخش و بیامرز و ما را مـورد رحمـت        
 . خویش قرار ده که تنها موال و سرپرست و یاور ما توییو مهر 

 ؛دنیـا آمـدم     ي از روزگـار جهـان هـستی بـه         ا ارم که در چنین برهه    زگ  خداي را شکر می    
رفته در جاي رفیع خود قرار گرفـت و مـن هـم توانـستم خـدمتی                  زمانی که اسالم از دست    
ع از زمان بـراي فرزنـدتان آرزوي    در این مقط،پس خانوادة عزیزم  . ناچیز به دینم کرده باشم    

داشته باشید و بر خود ببالید که امانت الهی را به خـود         را) 7( حسین 1اکبر  پیوستن به علی  
 2.یداو بازگردانید

 ،مـادرم .  اکنون وقت آن رسیده است که رسالت زینبی خـود را بـر دوش بگیـري    ،مادرم 
 که همـان اسـتقامت و صـبر         ،)3(خواهد که بعد از شهادتم راه زینب        خواهرهایم، دلم می  

 حجاب اسالمی را کامالً رعایت نمـوده و هماننـد او بـا نامالیمـات                ، پیشۀ خود ساخته   ،بود
 . وپنجه نرم کنید دست

 ولـی   ،ی سخت و دشوار اسـت     یدانم که از دست دادن فرزند براي همچون تو           می ،مادرم 
اي از نـام خـدا        حظـه  سعی کن که کوه باشی و چون کوه اسـتقامت کنـی و ل               چاره چیست؟ 

گونـه ناراحـت       با مالطفت و نرمی رفتار نما و هـیچ         ها   بعد از من با بچه     ،مادرم. غافل نباشی 
 . ام ام بلکه در راه هدف مقدس گام برداشته هدف نبوده نباش که من بی

 پـس توشـۀ   . مرگ در کمین است و هر لحظه ممکن است به شما حملـه کنـد   ،اي مردم  
 راه خدا جهاد کنید که چه خوش است مرگ که شهادت در راه خـدا           آخرت زیاد کنید و در    

 . باشد و اگر غیر از این باشد پس واي که دیگر راهی نیست
در میـدان  ) 7( نکند که در رختخواب ذلت بمیرید که حـسین سیدالـشهدا          ،اي جوانان  

 . نبرد شهید شد
 . به شهادت رسیددر محراب عبادت ) 7( مبادا در غفلت بمیرید که علی،اي دوستان 
ــرادران  ــی،اي ب ــادا در حــال ب در راه ) 7(اکبــر حــسین تفــاوتی بمیریــد کــه علــی  مب

 . و با هدف شهید شد) 7(حسین

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .»بازگردانید«در اصل وصیت  -2
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. جـا آوریـد    سعی کنید حقوق خود را در قبال پدر و مادرتان بـه      ،برادران و خواهران من    
 به دنیا اعتماد نکنیـد و  ریا باشد و زیاد    قرآن را بخوانید، غیبت نکنید، کارهایتان خالص و بی        

المـوت فـی حیـاتکم مقهـورین        «. بدانید که شما بایستی روزي در صحراي محشر بایـستید         
اش دل    ي کسانی کـه بـه ایـن دنیـا و لـذت فـانی              ادرستی بر   به 1»الحیات فی موتکم قاهرین   

اهللا مرگ پایان زنـدگی نیـست          اما براي مجاهدان فی سبیل     ،اند مرگ پایان زندگی است      بسته
 . که آغاز آن توأم با جاودانگی است

تفـاوت یـا احیانـاً کـسانی کـه       باید این نکته را گوشزد نمایم که راضی نیستم افـراد بـی             
مقدار پـولی کـه دارم صـرف       .  در تشییع جنازه یا مجلس من شرکت نمایند        ،مخالف انقالبند 

ایم را در کتابخانۀ    ه  آن موکت کوچک را به حسینیه ببرید، کتاب       . امور خیریه یا حسینیه شود    
 بـه  ،مسجد در دسترس عموم قرار دهید، رادیو ترانزیستوري کوچک را اگر احتیاج نداشـتید     

 . ام براي استفادة خودتان باشد  دوچرخه.جبهه بفرستید
خواهم کـه   دانم می اند و من نمی  از تمام کسانی که احیاناً طلبی از من داشته   ،در آخراالمر  

 از آن حـق گذشـتم و از شـما هـم           ،ن اگر حقی بـه کـسی داشـتم        طلب خود را بگیرند و م     
 . از من درگذرید،خواهم اگر حقی بر من دارید می

 »والسالم«
 25/1/65، محمد پایون

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 وظیفۀ شرعی الزم دیدم نکاتی چند در مورد انجام امور بعـد از              2[...]این حقیرمحمد پایون    
 .  را متذکر شومخودم

  روز روزه23غیر از امسال به مدت  -1
 روزة امسال -2
 مدت یک ماه نماز -3

                                           
 .، ترجمه سیدجعفر شهیدي44 ص ،51البالغه، خطبه  نهج) 7( سخنی از حضرت علی-1
 .خوانا نیست -2
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 سه تا نماز آیات -4
 هایم را به کتابخانۀ مسجد ببرید کتاب -5
 .  آنها را ببرید1[...]هایی هم در مورد امور فنی اتومبیل  کتاب -6
 . گرفته از خودش بپرسید2[...]تایی بیشتر نیست از   ها که دو سه تعدادي از کتاب -7

                                           
 .نا نیستخوا -1
 .خوانا نیست -2
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 هاي کلیدي عبارت
I شکن، بشتابید تر به یاري رهبرمان، روح خدا، خمینی بت تر و قاطع هرچه مصمم. 
I چنان مقاوم و استوار باشید هم. 
I امیدوارم که اسالم و دینتان را خوب بشناسید و بدان عمل کنید. 
I  تضعفین و دشمن مستکبرین باشیدجا یاور مس حال و همه همهدر. 

 پرویز :نام
 پروانی :خانوادگی  نام

 حسن :پدر نام 
  عفت:نام مادر

 1339 هفتم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان تهران:محل تولد
 پایان دورة متوسطه :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1362 شانزدهم مرداد :تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان شاهرود:مزار
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 پرویز پروانی
 

 » فی سبیلکةاللهم الرزقنی توفیق الشهاد«
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 و ال تقولوا لمن یقتل فی      * ان اهللا مع الصابرین    ةمنوا استعینوا بالصبر و الصلو    آیا ایها الذین    «

 نقـص الخوف و الجـوع و      بلونکم بشئ من    ن ول *سبیل اهللا اموات بل احیاء ولکن التشعرون      
 قالوا اناهللا و انـا      مصیبۀ الذین اذا اصابتهم     * و الثمرات و بشر الصابرین     واالنفسمن االموال   
 1»نو و اولئک هم المهتدرحمۀو  اولئک علیهم صلوات من ربهم *الیه راجعون

  این قلب تپندة امت و امید همۀ مستضعفان و محرومان جهان و بـا درود   ،با سالم به امام    
اي که از این انقالب تا پاي جان دفـاع   به تمام شهیدان راه حق و آزادي و تمام شهیدان زنده         

 از جمله برادران سپاهی و بسیجی و با صدها و هزاران سالم و درود بر شما پدر و                   ؛کنند  می
 طوري که از اول انقـالب تـا بـه     امیدوارم که شما نیز همان.مادر ارجمند و فداکار و مهربانم    

تر    از این به بعد هم به راهتان ادامه دهید و هر چه مصمم             ،اید  ال همگام با آن به پیش رفته      ح  
 .  بشتابید،شکن  خمینی بت، روح خدا،تر به یاري رهبرمان و قاطع

کـنم و مقامتـان را    دانم چگونه و با چه زبانی از شـما تـشکر     نمی،اي پدر و مادر گرامی  
وجود   هایی که برایتان به     از مشکالت و زحمات و گرفتاري      فقط و فقط آرزو دارم       .ارج نهم 

 .  مرا ببخشید و در آن دنیا در پیش ایزد متعال از برایم طلب مغفرت کنید،ام آورده
چنان مقاوم و استوار باشید       م هیچ غم و اندهی به خود راه ندهید و هم          ا  در فراق و دوري    

اي بـراي      و توشـه   هجـا نیـاورد      ا برایتـان بـه    ام و حق فرزندي ر      دانم کاري نکرده    زیرا که می  
                                           

اید در پیشرفت کار خود صبر و مقاومت پیشه کنیـد و بـه ذکـر خـدا و        اي کسانی که ایمان آورده    «. 157-153/ بقره -1
و آن کسی را که در راه خدا کشته شد مرده نپندارید، بلکه او زنـدة      * نماز توسل جوئید که خدا یاور صابران است       

هـا چـون تـرس و گرسـنگی و          و البته شما را به سـختی      * ت را درنخواهید یافت   ابدي است ولیکن شما این حقیق     
آنان که چـون بـه   * ها صابران را است   نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت بیازماییم و مژده آسایش از آن سختی             

ع سـوي او رجـو   حادثه سخت و ناگواري دچار شوند صبوري پیشه گرفته و گویند ما بـه فرمـان خـدا آمـده و بـه                  
درود و الطاف الهی و رحمت خاص خداوند و آنـان بـه حقیقـت هـدایت                   آن گروهند مخصوص به   * خواهیم کرد 

 .آورده است» المهتدین«را » المهتدون«در اصل وصیت شهید . »گانند یافته
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سالم مرا به تمامی اقوام اعم از کوچک و بزرگ برسانید و بـه ایـشان       . ام  آخرت خود نگرفته  
 مرا ببخشند و بـرایم      ،دنا  بگویید اگر یک زمانی از این بندة حقیر حرف ناسزا و غیبتی شنیده            

بر شما اي خـواهران گرامـی و        درود  . در پیشگاه خداي بزرگ و رحمان طلب مغفرت کنند        
 خوب بشناسید و بدان عمل کنید و همیشه         1]را [ امیدوارم که اسالم و دینتان را      .برادر عزیزم 

جا یاور مستضعفین و دشمن مستکبرین باشید و امید اسـت در بارگـاه      حال و همه   و در همه  
 . کار طلب مغفرت کنید خداي رحمان و رحیم از جهت این برادر گنه

اي متعال و رحمـان و رحـیم و کبیـر آرزوي موفقیـت و پیـروزي و سـربلندي و             از خد  
چنین همـۀ مـسلمین و مـسلمانان جهـان را خواسـتارم و از درگـاه         هم،سرافرازي همۀ شما 

 هرچند که مدت    ،احدیتش خواهانم که آمدن به جبهه را کفاره گناهان و اشتباهاتم قرار دهد            
 . اتم بس عظیم و بزرگ استآمدنم به جبهه کم و گناهان و تقصیر

 

 »والسالم علی من اتبع الهدي«
 پرویز پروانی) حبیب(

                                           
 .اضافه است -1
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 هاي کلیدي عبارت
I به شایعات گوش نکنید. 
I هایش ادامه خواهد یافت انقالب ما تا نابودي امپریالیسم و جوجه. 
I  باشد» فی سبیل اهللا«از خدا بخواهید که مرگ من. 
 

 حسین :نام
 پریمی :خانوادگی  نام

 یحیی :پدر نام 
  سکینه:نام مادر

 1340 دهم شهریور :تاریخ تولد
 ن دامغان شهرستا:محل تولد
 پایان دورة ابتدایی :تحصیالت

  ارتش:کننده ارگان اعزام
 1360 نهم آذر :تاریخ شهادت
  بستان:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلزار شهداي فـردوس رضـاي       :مزار
 زادگاهش
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 حسین پریمی
 

 لرحمن الرحیمبسم اهللا ا
 رب الشهداء و الصدیقین بسم

 سالم بر خمینی کبیر
خـدا آن مؤمنـان را کـه        «1»نهم بنیان مرصوص  اان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا ک        «

 .»دارد ار دوست مییدر صف جهاد با کافران مانند سد آهنین همدست و پایدارند بس
لق مسلمان ایـران در برابـر دشـمنان خـدا     و امروز این آیه شریفه مصداق پیدا کرده و خ       

ان حق و   د در می  3]و[ نیستند   2ارذکنند و از هیچ ایثاري فروگ       چون صف آهنین ایستادگی می    
 .شهید شدن در میدان حق علیه باطل

: ، تـاریخ تولـد    3: دامغان، شماره شناسـنامه   : پریمی، شهرستان : حسین، نام خانوادگی  : نام 
 پایگـاه وحـدتی     ، سرباز نیروي هوایی جمهوري اسالمی ایران      :هیحیی، درج : ، نام پدر  1340
 دزفول
 :وصیت

 رهبـري   بـه سـاز   نبرد تاریخی و سرنوشت   در این    انشاءاهللاتنها وصیتی که دارم این است که        
جوییم، تنها حرفی که این فرزند کوچـک و حقیرتـان بـه ملـت              امام خمینی کبیر شرکت می    

رانم دارم این است که به شایعات گوش نکنید و مبـادا            شهیدپرور ایران و به برادران و خواه      
هاي دیگر به ضرر ما است و باعث شکـست            خداي ناکرده شک کنید که این جنگ و جنگ        

طور هم نیست و نخواهد بود و تمام این اتفاقات باعث اتحـاد     شود چون الحمداهللا این     ما می 
هـایش     نابودي امپریالیسم و جوجه    بیشتر در بین امت قهرمان و بیدار ماست که انقالب ما تا           

 . ادامه خواهد یافت

                                           
 .آمده بود که حذف شد» اهللا«کلمۀ » سبیله«در اصل وصیت، بعد از . 4/ صف -1
 .»فروگزار «در اصل وصیت -2
 .اضافه است» واو« -3



 63 پریمی، حسین     ¹استان سمنان 

تنها وصیتی که به پدرم و مادرم و برادرانم و خواهرانم و دوستانم دارم این است کـه تـا      
هاي دیگر خودداري کنید و خـود را مثـل هـزاران              سرحد امکان از گریه و زاري و ناراحتی       

ه خدا از دست دادند و از خدا بخواهید کـه           مادران و پدران بدانید که فرزندان خود را در را         
 مـرا در کنـار   ، باشد و بعد از مرگم که این یکـی از آرزوهـایم بـود        »فی سبیل اهللا  «مرگ من   

اي از کـربالي       چـون آنجـا گوشـه      ،خـاك بـسپارید      دیگر شهیدان بهشت رضاي دامغان بـه      
دانـد کـه ایـن      باشد و روي قبرم را اللۀ سرخ بکارید که آن رهگذر خـام ب               می) 7(حسین

گاه این شعار را از یاد نبرید که شهیدان           کفن است و هیچ    هاي سرخ پیکر شهیدان گلگون      الله
 . اند اهللا اکبر، روحتان شاد و راهتان جاوید باد اند اهللا اکبر، به خون غلطیده زنده

 حسین پریمی
 

بـه درجـۀ رفیـع      ام که اگر اتفـاقی افتـاد و            نوشته 6/3/1360نامۀ را در تاریخ       این وصیت  
 میـدان خواجـه شـهاب       ، دزجـوب شـمالی خوریـا      ، جنازة من را در دامغان     ،شهادت رسیدم 

 . ت پدر و مادر بدهیددس هبرسانید و ب
ام و مقـداري      انداز مدرسه مبارزان مقداري پول به حساب گذاشته          در صندوق پس   ،يربا 

 روزه بـراي مـن بگیریـد و     روز25 این مقدار پـول را       .هم در بانک عمران یا بازرگانی دارم      
 .  امام واریز نمایید100چهار ماه هم برایم نماز بخوانید و هزار تومان آن را به حساب 

 

 حسین پریمی، این بود وصیت اینجانب
 »والسالم«
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 هاي کلیدي عبارت
I ایم ایم بلکه براي آخرت آفریده شده ما براي دنیا آفریده نشده. 
I کنم  میشما را سفارش به تقوي. 
I عزیز را تنها نگذاریدماما . 
I چون رأي به جمهوري اسالمی دادید، بیعت خودتان را نشکنید. 
I که ما را امتحان کند دوباره کربال را زنده کرد خداي تبارك و تعالی براي این. 
 

 رجب :نام
 پریمی :خانوادگی  نام

 علی :پدر نام 
  لیلی:نام مادر

 1331 نهم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
 رة ابتداییپایان دو :تحصیالت

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

 گلزار شـهداي فـردوس رضـاي        :مزار
 زادگاهش
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 رجب پریمی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
نامه خدمت برادران دینـی       ن وصیت عنوا  نام خدا و به یاد خدا و براي خدا چند کلمه را به              به

تر از آن اسـت کـه        در مقابل خدا که این حقیر کوچک      . دارم  عنوان یادبود عرض می     خودم به 
پروردگارا، تـو شـاهدي     . کنم  طور خالصه عرض می     لب به سخن باز کنم ولی یک جمله به        

ین خون هم   که عزیزتر از جانم چیز دیگري ندارم که فداي تو کنم، پس خونم را بپذیر که ا                
بـه  . از توست که براي توست، من چیزي از خودم نداشـتم کـه داشـته باشـم                . از آن توست  

 خداونـد   1» و محیـاي و ممـاتی هللا رب العـالمین          نسکیقل ان صلوتی و     «مبناي آیه شریفه    
که نمازتان و حجتان و زنده بودنتان و مرده بودنتـان همـه بـراي            «: فرماید  تبارك و تعالی می   

تی که زنده بودن در این دنیا براي خداست هر چه در آن باشد براي خداست،                وق» من است 
برادران عزیز و خواهران محترمه پس این امـانتی کـه خداونـد در    . ما چیزي را مالک نیستیم    

قـدر    ایـن  .اختیارتان گذاشته استفاده کنید نه سوء استفاده، امانتداري کنید نه خیانت به امانت            
چون هرچه بیشتر به فکر دنیا باشید آخرت را به همـان انـدازه فرامـوش                به فکر دنیا نباشید     

ایم بلکه بـراي آخـرت    طور خالصه عرض کنم که ما براي دنیا آفریده نشده       به  اصالً. کنید  می
ایم منتها خداوند منان ما را چند روزي آورده بـه ایـن دنیـا، آن آخـر هـم یـک                        آفریده شده 

که از این امتحـان الهـی بـا نمـرة خـوب                حال آنان    خوشا به . دانامتحانی از ما بگیرد و بمیر     
برادران عزیـز و  . حال آنهایی که عمرشان را در راه خدا مصرف کردند   خوشا به.بیرون بیاید 

خواهران محترمه بدانید از همـان صـدر اسـالم از طـرف خداونـد تبـارك و تعـالی پیـامبر                      
ت هـدایت نمایـد و از بـدبختی و           مأموریت یافـت کـه مـردم را بـه راه راسـ             )6(اکرم

دشـمنان اسـالم در صـدد توطئـه         . گمراهی نجات دهد و به سعادت و خوشـبختی برسـاند          
حـضرت  ) 6(برآمدند که این نداي اسالم بـه گـوش جهانیـان نرسـد و بعـد از پیـامبر                  

بـا قیـام و بعـضی بـا         ) 7( منتهـا در زمـان بعـضی از امامـان          .و یازده فرزندش  )7(علی

                                           
 .آمده بود که حذف شد» رب«و » صلواتی«در ابتداي کلمات » الـ«در اصل وصیت . 162/ انعام -1
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 و بعـد از     1دداشـتن    مـی   دادند و اسالم را زنده نگـه        خودشان را انجام می    مأموریت   مشکالت
باشـند    اول مـی 2که همان روحانیون تراز) عج(نایبان امام زمان عهدة   هائمه ما این مسئولیت ب    

دسـت    باشـد ایـن پـرچم بـه          مـی  3[...]بسپارند و امـا زمـان را        اهلش  دست    این امانت را به   
 ما هم باید بـدون قیـد و شـرط از آن پیـروي کنـیم و اي                  . شده اهللا سپرده   حضرت امام روح  

گفتـیم   گریه کردیم و می) 7(برادران و خواهران یک عمر ما رفتیم در مجالس امام حسین      
خداونـد تبـارك و   . کـردیم  مـی ) 7( یاري امام حـسین ،شدیم اي کاش ما هم در کربال می      

 واقعـۀ کـربال را      ،ما شعار است یـا عمـل      تعالی براي اینکه ما را امتحان کند که آیا این گفتۀ            
پـرچم   اهللا امـام خمینـی و   االمام حضرت آیـت    دست نایب   زنده کرد و امروز پرچم اسالم به      

حـال آن کـسانی کـه بـه هـر نحـوي                خوش بـه   .باشد هست    می 4[...]دست یزیدیان     کفر به 
اقعاً اسـالم را    خودشان را شریک در این جنگ دانستند و قرآن و اسالم را یاري کردند که و               

 گفتۀ خودشان که همان شعار کربال بود جامۀ عمل پوشـاندند مگـر   6[...]حال    واي به .5[...]
 را مـسئول نکـرد کـه ایـن          8[...] مگر خدا    7»م مسئول ک کل [...]م  ککل «: در قرآن نفرمود   داخ

 اردبعثـی و ریان ک لـش . نبـرد بین و عترت را از مگر صدام قرآن  . قرآن و عترت را حفظ کنیم     
 پـنج سـال از      10[...]، اي آنهـایی کـه       9دشدند ناموس ما را از دست ما نگرفتن          ما می  مرزهاي

هـا    بـه جبهـه  اسـت سـري  بار آورده   اي که صدام به  حتی براي دیدن فاجعه،گذرد جنگ می 
 بر علیـه    هی نشستید  .کنند  کار می   نزدید و نیامدید از نزدیک ببینید که این فرزندان اسالم چه          

                                           
 .»داشتن می«در اصل وصیت  -1
 .»طراز«در اصل وصیت  -2
 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
 .خوانا نیست -5
 .خوانا نیست -6
آگاه باشید همه شما    . اال کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته       . است) 6(ول اکرم سخن شهید ناظر به فرموده رس      -7

 .گیرید چوپانید و از رعیت خویش مورد سؤال قرار می
 .خوانا نیست -8
 .»نگرفتن«در اصل وصیت  -9

 .خوانا نیست -10
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روند بـراي پـول و چیزهـاي دیگـر و هـی           زدید که اینها می    1ندان راستین اسالم نق   این فرز 
مـسئول   ه ساختید و اگر از یـک نفـر        وه، ک انشستید بر علیه انقالب شایعه ساختید یعنی از ک        

حاال یا روحانی یا غیر روحانی یک خـالف کوچـک دیدیـد و تمـام کارهـاي خـوب او را                  
 اما پیش خودتان فکر نکردید که این خالف         ،و اسالم شدید   بدبین به انقالب     ،نادیده گرفتید 

 از ، عیـب کـه هـست    اگـر .عیبی خود ندارد    به ذات اسالم  .  چرا به اسالم بدبین شویم     ،کرده
ـ                 .مسلمانی ماست   رأي  ه در مورد تمام مسئولین ایـن مملکـت حـرف زدیـد و تفـسیرهاي ب

هیچ فکر نکردید کـه آیـا مـن         بدبین به اسالم و انقالب شدید ولی در مورد خودت           . کردید
دهـم کـه     برادر شما را بـه خـدا قـسم مـی    . آنها بدند،اش گفتید من خوبم     همه .یک نفر بدم  

وقـت     آن ،بار بیا در جبهه و بعد با آنهایی که از اول جنگ در جبهه بودند صـحبت کـن                    یک
ـ             می ت  یـک روزي دشـمن پـش       .2دبینید که این فرزندان اسالم با کمک خدا چقدر کار کردن

 اما امروز شهرهاي عراق اسـت کـه در معـرض            ،زد   شهرهاي ما را می     اهواز بود و با خمپاره    
 .صـورت آمـاده از دولـت خواسـتید      در میان خانه همه چیز را بـه    3یدست نش .خمپاره ما است  

خالصه شما را سفارش به تقـوي       . کار کردم   بار نگفتید من براي انقالب و این دولت چه         یک
 فقط ظاهرش انسان است ولی در بـاطن از حیـوان            ،سان داراي تقوي نباشد   کنم که اگر ان     می

کـنم کـه امـام عزیـز را تنهـا نگذاریـد چـون رأي بـه                    تر است و بعد سفارش مـی        هم پست 
خـدایا خـدایا    :  دعاي همیشگی  ، در پایان  . نشکنید  را جمهوري اسالمی دادید، بیعت خودتان    

 . دار خمینی را نگه) عج(تا انقالب مهدي
 4رجب پریمی، در شمابرا

                                           
 .»نغ« در اصل وصیت -1
 .»کردن«در اصل وصیت  -2
 .»ننشید«در اصل وصیت  -3
ابـن   موسـی : مـستقل امـام رضـا، گـردان    : نامه برادر رجـب پریمـی، تیـپ      وصیت«:  آورده شده است   در ذیل وصیت   -4

اهللا   دامغـان، بلـوار شـمالی، دوازده متـري آیـت          : آدرس. ، موقع حرکت به طرف خط     21/9/64: ، تاریخ )7(جعفر
 .»زاده، منزل رجب پریمی کاشانی، کوچه شهید خطیب
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 هاي کلیدي عبارت
I                      اگر قادر متعال به این حقیر چندبار جان بدهد و بمیراند، باز هم حاضرم جـان ناقابـل خـود را

 .فداي اسالم عزیز بکنم
I براي مرگ من هیچ ناراحت نباشید. 
I من حسب وظیفه به فرمودة امام خمینی به جبهه آمدم. 

 محمدعلی :نام
 پریمی :خانوادگی  نام

 اکبر علی :پدر نام 
 فاطمه  سیده:نام مادر

 1342 نهم مرداد :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
 پایان دورة راهنمایی :تحصیالت

  شهربانی:دهکنن ارگان اعزام
 1363ام اردیبهشت   سی:تاریخ شهادت
  مهاباد:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

 گلزار شـهداي فـردوس رضـاي        :مزار
 زادگاهش
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 محمدعلی پریمی
 

 رحمن الرحیمبسم اهللا ال
قـسم بـه آن خداونـدي    . کند نام خداوندي که در دنیا هم بر مؤمن و هم بر کافر رحم می            به

 اگر قادر متعال به این حقیر چندبار جـان بدهـد   ،که ما را آفرید و به ما سالمتی و وجود داد   
فـۀ  و بمیراند، باز هم حاضرم جان ناقابل خود را فداي اسالم عزیز بکنم و ایـن را یـک وظی             

وسـیلۀ   آن خدایی که ما را آفرید و روش چگونه زندگی کردن را هم به. دانم شرعی خود می  
و آخرشـان حـضرت     ) 7(پیامبران و جانشینانشان یعنی دوازده امام، اولشان حضرت علی        

باشـد و جانـشین و نایـب آن حـضرت یعنـی               که در حال حاضر در غیبت مـی       ) عج(مهدي
 ]کـه  [شـکن   فقیـه، ابـراهیم زمـان، خمینـی بـت           به امر ولـی   والیت فقیه به ما آموختند و ما        

 وظیفـۀ خـود دانـستم کـه مـن           نـب توانند به جبهه بروند، لـذا اینجا        اند آنهایی که می     فرموده
توانم بروم و اگر مورد قبول خداوند یکتا قـرار بگیـرد و در ایـن راه توفیـق شـهادت را                        می

 . این حقیر بکند1نصیب
اینکه مقدار ناچیزي پول از باقیمانـدة حقـوق   : رسانم رض میچند وصیتی داشتم که به ع  

الحسنه شهربانی و مقـداري هـم در          شهربانی در بانک ملی برمک تهران و مقداري در قرض         
بانک مسکن تهران براي زمین دارم که آن را خرج خود من بکنید و اگر اضـافه آمـد، بـراي             

 اگـر آوردنـد، بگیریـد و در اختیـار     مقداري هم از چند نفـر طلـب دارم کـه       . جبهه بفرستید 
حقوقی هم که شهربانی براي     . کارش بکنند و اگر هم نیاوردند، بخشیدم        والدین است که چه   

 اگـر احتیـاج داشـتند و هـر چقـدر کـه              ،دهد، یک چهارم از آن به عمه زهرا بدهیـد           من می 
کار ببـرد      خیر به    خواستند بردارند و اگر اضافه آمد بدهید به کسی که در راه             خانوادة خودم   

از همـه  . محل دفن مـن بـه انتخـاب والـدین    . و تا موقعی که جبهه اسالم هست براي جبهه      
تر اینکه براي مرگ من هیچ ناراحت نباشید و از تمام کسانی که بـه آنهـا از طـرف مـن                مهم

خواهم مخـصوصاً پـدر و مـادرم کـه مـن زیـاد بـه آنهـا          اند، طلب مغفرت می  ناراحتی دیده 

                                           
 .»نسیب«در اصل وصیت  -1
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دیگر عرضی ندارم جز سالمتی همـۀ مـسلمین را         . ام و حق زیادي بر من دارند        ی داده ناراحت
 . به امید پیروزي هرچه زودتر اسالم بر کفر جهانی.خداحافظ. خواهم از خداوند متعال می



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(و ایثارگران      آثار و اسناد شهدا 74



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I چه زیباست در امواج عشق الهی پرواز نمودن و در قربانگاه عشق به لقاءاهللا رفتن. 
I اید اسالم، این امانت الهی، را حفظ کنیمب. 
I باید سعی بکنیم همیشه در صحنه باقی بمانیم. 
I شهادت نقطۀ کمال یک انسان است. 
I تا دیر نشده به دامن اسالم برگردید. 
I امید است همۀ ما بتوانیم خدمتگزاران خوبی براي اسالم باشیم. 
 

 یوسف :نام
 پریمی :خانوادگی  نام

 اکبر علی :پدر نام 
  خدیجه:نام مادر

 1327 دوم شهریور :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
 در حد خواندن و نوشتن :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1363وچهارم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  شرق رود دجله:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــزار ــاي   :م ــردوس رض ــهداي ف ــزار ش  گل
 زادگاهش
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 یوسف پریمی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
جال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و مـا             من المؤمنین ر  «
1» تبدیالالوبد 
 )امام خمینی (2.»ایم  سال هم طول بکشد ما با تمام قدرت ایستاده20اگر این جنگ «
روم بـا آگـاهی کامـل و بـراي             این راهـی کـه مـی       .نقطۀ کمال یک انسان است    شهادت   

 هرگز تن به خواري و ذلت نباید داد و زیر بـار زور نبایـد                . است پاسداري از اسالم و ایران    
) 7(ابـن علـی    شـهیدان حـسین  ررفت که ما شاگردان مکتب توحید این درس را از سـرو  

کـل یـوم عاشـورا و کـل ارض           ، آري .»ههیهات منا الذل  «آموختیم که در روز عاشورا فرمود       
 سـر دو راهـی     ا در  فرزنـد پیـامبر ر      هجري یزیدیان و پیروان شـیطان      61 اگر در سال     .کربال

 امروز هم استکبار جهانی پیروانـی       ،تسلیم که همان ذلت باشد و کشته شدن قرار داده بودند          
 .  یا تسلیم و یا مرگ سرخ:در سر دو راه قرار داده است یزیدیان ملت ما را

ري خـود   توجه داشته باشید که ملت ما با اسـتقامت و ایثـارگ  ،اما اي برادران و خواهران     
توانست اسالم را دوباره در جهان احیاء کند و امروز مسئولیت ما بـسیار سـنگین اسـت کـه      

 .  را حفظ کنیم، این امانت الهی،باید اسالم
 اگر قـرار اسـت      .هر نحوي که باشد       حال به  ،خواهد  ملت عزیز، انقالب اسالمی ایثار می      

ینکـه مـن هـستی خـود را در طبـق             پـس ا   ،که پرچم اسالم در سراسر دنیا به اهتزاز درآیـد         
 .ام اخالص گذارم براي پیروزي اسالم بر کفر کار مهمی نکرده

 امـا  ، مرگ حق است و سرانجام زندگی همه گذر از این معبر اسـت       ،برادران و خواهران   
امواج عشق الهـی پـرواز     دور از دلهرة گناه و چه زیباست در،چه زیباست مرگ در راه خدا   

 .  عشق به لقاءاهللا رفتناهقربانگنمودن و در 
                                           

مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند کامالً وفـا کردنـد، پـس                  برخی از آن مؤمنان بزرگ    «. 23/ احزاب -1
 .»برخی بر آن عهد ایستادگی کردند و برخی به انتظار مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند

. »ایـم   هـم طـول بکـشد مـا ایـستاده         با تمام قدرت اگر این جنگ بیست سال         «: جمله امام خمینی به این شرح است       -2
 ).315، ص13صحیفه امام، ج(
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 بزرگ بر ما منت نهاده و رهبري آگـاه و دلـسوز و      ي اسالم، امروز که خدا    و اما اي امت    
 پس بر ما الزم است که دسـتورات او    ،ناپذیر از میان فرزندان پیامبر به ما عطا فرمود          خستگی
 .مو عمل کنیم را موبه

گویان بزنیم   شت محکمی به دهان یاوه    کنیم همیشه در صحنه باقی بمانیم و م       بباید سعی    
 دیگـر بـرادران راه او را   ،افتـد  اي مـی  و راه شهدا را ادامه دهیم و اگر سالح از دست رزمنده      

 . دست گیرند د و سالح را بهنادامه ده
و اما سخنی با کوردالن ضدانقالب که فقط دلتان به تفسیرهاي رادیوهاي بیگانـه خـوش      

بودید که ملـت مـا   ناید؟ آیا شما خودتان شاهد  ایران را نشناخته آیا شما ملت مسلمان    :است
با دست خالی رژیم دوهزار و پانصد ساله را سرنگون کرد؟ آیـا شـما خودتـان شـاهد ایـن                     

 سال و نیم از جنگی که همـۀ دشـمنان اسـالم    چهارنیستید که ملت ما امروز بعد از گذشت         
گـذرد ملـت مـا      جنـگ هـر روز کـه مـی    ،اند و ملت ما در طرف دیگر      طرف قرار گرفته    یک
دانیـد قـادر     و اما شما هم که دیگر می    کردها را خنثی      شود و بحمداهللا تمام توطئه      تر می   قوي

نیستید که در مقابل ارادة این ملت استقامت کنید پس تا دیر نشده به دامن اسـالم برگردیـد                   
 1ارانزمۀ ما بتوانیم خـدمتگ امید است ه. واالّ دچار عذاب الهی در دنیا و آخرت خواهید شد      

هر   از کلیۀ کسانی که به،در خاتمه . خوبی براي اسالم باشیم و بتوانیم راه شهدا را ادامه دهیم          
 از حقـوق آنهـا را ضـایع         قـی از کلیه کسانی که اگر ح      اند و   نحوي در زندگی من مؤثر بوده     

 . کنم ام طلب عفو و بخشش می کرده
 یوسف پریمی

                                           
 .»خدمتگذاران«در اصل وصیت  -1
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 ي کلیديها عبارت
I تر گردانید عزمتان را در راه اقامه یک جامعۀ توحیدي جزم. 
I بیشتر و بیشتر به یاد خدا و روز جزا باشید. 
I از قید و بندهاي دنیا خود را آزاد کنید. 
I مهر و محبت و اخوت و دوستی را در بینتان گسترش دهید. 
I            اش میدان نبرد است     جبهه خود دانشگاهی است که معلمش امام، کتابش قرآن و کارگاه عملی ...

 .و واالترین مالکش نائل آمدن بر قلۀ رفیع شهادت
 

 سعید :نام
 پورحیدري :خانوادگی  نام

 عباسعلی :پدر نام 
  طاهره:نام مادر

 1341 هفتم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 پایان دورة متوسطه :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1361 یازدهم آبان :تاریخ شهادت
 خوش  عین:محل شهادت

  اصابت ترکش:وة شهادتنح
  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 سعید پورحیدري
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 وادخلـی  * فادخلی فی عبـادي * مرضیهه ارجعی الی ربک راضی    *یا ایتها النفس المطمئنه   «
 در  سوي پروردگارت خشنود پسندیده پس داخـل شـو          اي نفس آرمیده، باز گرد به      «1»جنتی

 .»بندگانم و داخل شو در بهشتم
سپاس خداي را که این حقیر گنهکار را به بزرگی و پاکی خودش بخشود و رسـاند بـه                    

آنجایی که نه آن را مقام آن بود و نه لیاقتش، مگر به رحمت بیکرانش و سپاس خداي را از                     
دا نمودند و یاد وجود چنین پدر و مادر مهربانی که به حقیقت دین خود را نسبت به اسالم ا              

 و شـکر خـداي را کـه         نـد مان زنـده گردانید     مادران صدر اسالم را در جامعۀ نونهال اسالمی       
ها کشانم تا این قلیلِ فانی با عنایت خاص           توفیقم داد تا دگر بار جوهر چشم بر لوح آسمان         

  .خداوند رحمان کثیرِ باقی شما پدر و مادر مهربان و خانوادة عزیزم را جوابگو باشد
 .پدر و مادر مهربانم، سالم علیکم

اي و ایمـانی      خوانید، از روحیـه     ها را از زبان فرزند شهیدتان می        امیدوارم اینک که این نوشته    
عزمتان را در راه اقامه یک جامعۀ توحیـدي         . ام  برخوردار باشید که همیشه آرزویش را داشته      

یزه گوشتان قرار دهید که اگر      را آو ) 7(بن علی   تر گردانید و همیشه این شعار حسین        جزم
پس چه بهتـر کـه در راه خـدا کـشته شـود، باشـد کـه        ] شده[ها براي مردن آفریده  این بدن 

 . هاي خداوندي برسید زودي به وعده به
امیدوارم که خداوند منان شهادتم را به درگاهش قبول گرداند و آن را چراغی در جهـت            

مادر عزیزم، بر شهادتم بسیار مگریید و جزع و ناله          پدر و   . ها قرار دهد    متعالی شدن آن ملت   
بعد از  ) 3(هایی که زینب کبري     را با مصیبت  ) 7(به یاد بیاورید عاشوراي حسین    . نکنید

سفارش من را بر همۀ دوستان و آشنایان کنیـد کـه            . آن کشید تا مرهمی باشد بر زخم دلتان       
ا و رضـاي خـدا او را بـر ایـن            سعید آگاهانه در این راه قدم برداشت و هیچ چیز جـز خـد             

ام آخرین سفارش را به اقوام و آشنایان بکـنم            بگذارید با همۀ ناشایستگی   . حرکت وانداشت 
از متاع دنیا کم گیرید تـا بیـشتر   . یاد خدا و روز جزا باشید    که اي سرورانم، بیشتر و بیشتر به      

                                           
 .27-30/  فجر-1
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مهـر و  . را آزاد کنیـد  از قید و بندهاي دنیـا خـود          .وقت مهیا شدن براي آخرت داشته باشید      
. گریید جز بر گناهانتـان مبر هیچ چیز . محبت و اخوت و دوستی را در بینتان گسترش دهید 

اندوهگین مشوید مگر بر ترك مـستحباتتان و بـیم و تـرس نداشـته باشـید مگـر از عـذاب                      
 .خدایتان و دل و امید نبندید جز به رحمت خدایتان

ـ    ،  ما  خانوادة گرامی    شـما کـه     . هـیچ ناراحـت نباشـید      ،ه دسـتتان نرسـید    از اینکه پیکرم ب
کند که پیکرش را ببینید و اگر خدا خواست که             چه فرق می   ،اید  فرزندتان را در راه خدا داده     

دانید یا در محوطۀ شهدا و یا بـراي وسـعت جـا      هرجا که صالح می،پیکرم به دستتان رسید   
 . هاي مردم دیگر را ان را نه حرفدر بیرون از آن دفن کنید و در این امر تنها نظر خودت

آالیشی و در عین حـال باوقـار و سـنگین برگـزار            این حقیر وصیتی جز بر سادگی و بی        
هر صورت کـه    عصر دارم را به مقدار پولی که در بانک ولی    . م ندارم ا  کردن مراسم سوگواري  

ل یخچـال مغـازة     حـا    بـه  دانم آیا تـا     نمی. خواهید خرج کنید و یا در حساب امام بریزید          می
کـنم   فکـر نمـی  . هر صورت من اختیاري از آن ندارم و خود دانید   به،فروشی مانده یا نه   مرغ

 بـراي  ،در آخـر . دیـ  در راه خدا به او بده، اما اگر کسی طلب قرض کرد    ،قرضی داشته باشم  
خـدا  . کـنم   بوسم و طلب بخشش می      تک شما را می     گذشت از تقصیرهایم دست مبارك تک     

 ،ام ولی قدرت بیان آن را نـدارم    که من عظمت شما پدر و مادر مهربان را درك کرده          داند    می
هـاي پرکـارش کـه        از پدر بزرگوارم براي همـۀ محبـت       . د را از من قبول کنید     حپس همین   

مادر مهربانم را در قبول این امر که        . کنم  اش خشنودي خدا از من حقیر گشت شکر می          ثمره
 .  فیضی رسانده است دلداري دهید به1[...]خداوند ما را از 

 در هرجـا    ، از دست این حقیر دلخور مباش که قضا و قدر الهـی            ،خواهر بزرگ و عزیزم    
 پس خوشـحال بـاش کـه بـرادرت          ،شود و رفتن من نیز قضا و قدر بوده           پیاده می  ،که باشی 

رت هـا معـذ   از همۀ برادران و خـواهران جهـت اذیـت        . چنین راه پرافتخاري را انتخاب کرد     
 . خدمت همۀ دوستان و آشنایان سالم برسانید. خواهم و خشنودي آنها را خواهانم می

ــراي وصــیت2[...](  ــه  ب ــسیج فرســتاده نام ــا اشــتباهی را کــه در صــفحۀ دوم   ام در ب ام ت

                                           
 . کلمه نامفهوم است-1
 .خوانا نیست -2
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 ).ام کردم جبران شود اگر مالحظه شود بسیار خوب است نامه وصیت
 از دعـا بهـر      .اوند منان مـسئلت دارم    دیگر عرضی ندارم جز سالمتی همۀ شما که از خد          

 . دار همۀ شما باشد خداوند نگه. امام امت و رزمندگان و امت اسالم دریغ مفرمایید
 » اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «

 سعید، کوچک همۀ شما
 دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه 

 عاشق چو شدي تیـر سـر بایـد خـورد          
 

 چو شکر باید خـورد    زهري که رسد هم    
ــاز    ــرة ب ــا چه ــت ب ــال دوس  در راه وص

 
ــورد    ــد خ ــر بای ــون جگ ــا خ ــا دری  دری

  

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  1» یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلونلجنۀان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم ا«
 »لبیک یا ثاراهللا«
هـاي    اي آنکـه شـگفتی     ،بارخـدایا . روردگـار جهانیـان اسـت     و سپاس خداي را که پ      حمد 

شود و اي آنکه جزاي بـسیار      هاي رحمت او نابود نمی      بزرگی او پایان ندارد و اي آنکه گنجینه       
دهی عمل اندکی را که پذیرفتی، به سر رسیدن عمرم را با گذشت خود به پایـان برسـان و                      می

 با قلبی پـاك     ، پس در این حال اي خداي من       .آرزویم را در امید به رحمت خویش پابرجا نما        
 2»الرضا  سریعیا«سوي تو آوردم  از روي رغبت و دوستی قصد تو نمودم و امیدم را به

 سـزا برنیامـد از دسـتم        که خـدمتی بـه      چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست      
و نایب برحقش حضرت امام خمینـی و        ) عج(الزمان  با سالم و درود بر حضرت صاحب       

 .  تا به امروز3با سالم و درود بر تمام شهیدان از هابیل
 که معنویـت  ،حمد و سپاس مر خداي را که توفیق آن را داد که در بهترین دانشگاه الهی                

                                           
هایشان را خرید تا بهشت از آنان باشد؛ آنان در راه خدا              ها و مال    خدا از مؤمنان جان   «.  سورة توبه  111بخشی از آیه     -1

 .» چه بکشند چه کشته شوندکنند جنگ می
 . فرازي از دعاي کمیل است-2
 .تعلیقات. ك.ر -3
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جبهه خود دانـشگاهی اسـت کـه معلمـش امـام،            .  شرکت کنم  ،در تمام ابعادش حاکم است    
گیزه ورود به این دانـشگاه خـدا        ش میدان نبرد است و چون ان      ا  کتابش قرآن و کارگاه عملی    

اش    در هـر صـورت و در هـر زمـان نتیجـه             ،باشد و هیچ عامل دیگري محرك واقع نگـردد        
 . پیروزي است و واالترین مدرکش نائل آمدن بر قلۀ رفیع شهادت

آگاه باشید که ملت ما و فرد فرد ملت ما تنها وقتی پیروزند که تکلیف خود را نسبت بـه     
 صورت   نیز بر انجام تکلیفش پیروز شد که در این        ) 7( دهند که حسین   خدا و قرآن انجام   

 و نتیجـه همـین      1 نیز پیـروزیم   ، پیروزیم و اگر کشته شویم     ،به قول امام عزیزمان اگر بکشیم     
کند و در همـین دیـار         ري خداست که خداوند نیز ما را یاري می        یاپیروزي معنوي و همین     

مهر تأییدي است بر این حقیقت اسـت کـه     ) 7(سینشهادت ح . گرداند  نیز ما را پیروز می    
تنها راه سعادت و رستگاري بشر حمایت از خط سرخ رسالت، امامت و والیت است و من                 

 کـه تنهـا   ،ناحق ریختـۀ شـهیدان مـا    دهم که خون به   شهادتم را شاهدي بر این مدعا قرار می       
شود که    یی منتهی می  آسا   به جویبار سرخ سیل    ،جرمشان لبیک گفتن به نداي حسینشان است      

اش در کربال جوشیدن گرفت و تا وقتی کـه ظلـم و فـساد بـر روي زمـین باشـد                      سرچشمه
کـنش    روز بر جوش و خروش این جویبار افزوده خواهد شد تا آنجا کـه سـیل بنیـان                   به  روز

 .ریشه و بنیان ستم را در هم کوبد و بسوزاند و حق را بر جهان حاکم کند
 از هر نوع زشتی و با نیتی خالص عزم چنین راهی کـردم       2عاريو  اینک که با قلبی پاك       

 . از خداوند رحمان عاجزانه و ملتمسانه خواهانم که شهادتم را از هر جهت خالص گرداند
 : سخنی چند با پدرم و مادرم

اي و تحمـل رنـج و         سـر گذاشـته       زندگی پرمشقت و سـختی را کـه پـشت          ،پدر عزیزم  
 فقـدان فرزنـدت را از هـر جهـت برایـت             ،اي   تـربیتم کـشیده    زحمتی که در جهت تعلیم و     

 اما پدرم بـدان  ،ت ناامید گشتها  دهد چرا که همۀ امیدت مبنی بر دستگیري         تر نشان می    سخت
 چگونـه   کـه را) 7( بنگـر حـسین    تـو  ،پدرم. که با رفتنم بهترین دستگیري را برایت کردم       

                                           
شما باکی از اینکه شکست بخورید نداشته باشید؛ بـراي اینکـه بـراي لـشکر                «.  جملۀ حضرت امام خمینی این است      -1

 22صـحیفۀ امـام، دورة      (» .پیروزي هم شکـست نیـست     . شهادت شکست نیست  . اسالم هیچ وقت شکست نیست    
 .)ي، ذیل شهادتجلد

 .»آکنده« در اصل وصیت -2
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نـزد تـو از مـن    ) 7(اکبـر حـسین   علی حتماً .کند  راهی میدان می ،بوسد   را می  1اکبرش  علی
 .گریه کن) 7(اکبر  پس بر من بسیار گریه مکن و بر علی.است که باید باشد عزیزتر

 اي که جسم و روح عزیزت را بیمار ساختی تا مـرا             ،و تو اي مادرم، اي عزیزتر از جانم        
ه و بـا چـه     چگون .در راه خدا دادم تا تو را از دست ندهم          به سالمت داري بدان که جانم را      

یـاد کـن از     . اي قـدردانی کـنم      هاي بسیاري کـه کـشیده       توانم از زحمات و سختی      زبانی می 
ت مـشغول بودنـد و      ا  آلودم هنگام رفتن که به جاي زبانم به سپاس از مهربانی            چشمان اشک 

 طلب عفو و بخـشش از همـۀ   .ها از لبانت چشیدم ها و اذیت اي که عوض همۀ رنجش      بوسه
 تو هم نگاهی به صحراي کربال کن و دلـت را پـیش مـادر                ،مادر مهربانم . ارمهایم د   نافرمانی

 . دهد  حتماً در تحمل این سختی تسالیت می.ببر) 7(اکبر علی
وسـیلۀ نمـاز و روزه صـبر           جزع و ناله بسیار نکنید و از خداوند بـه          ،پدر و مادر مهربانم    

در و مادري مهربان چون شما بـرآیم        ام از حق پ     م نتوانسته ا  دانم که در زندگی      می .طلب کنید 
از همـۀ  .  این امـر طلـب عفـو و بخـشش را دارم     ها و کوتاهی خاطر همۀ غفلت لذا مکرراً به 

 . ارمز سپاسگ2[...]هاي  برادران و خواهران عزیزم به جهت مهربانی
در ادامۀ راه برادر کوشا باشند و اما برادران         ) 3(خواهم که چون زینب     از خواهرانم می   
خواهم که شهادت من عزمتـان را در    از شما می   ،اید  زیز که هر یک چون معلمی برایم بوده       ع

تـان را در جهـت آخـرت         هایتـان را پـاك گردانیـد و زنـدگی            قلـب  .ادامۀ راه شهدا گردانـد    
 .یار و یاور امام در هر زمان و مکان باشید. بگذرانید

امیـد و قلـب     ) عـج (ق امـام زمـان    الشأن انقالب نایب برحـ       سالمتی رهبر عظیم   ،در پایان  
 شـما را و پیـروزي اسـالم در همـۀ              و سالمتی پدر و مادر عزیزم و همـۀ         جهانمستضعفین  

 . هاي حق علیه باطل و سالمتی رزمندگان اسالم را مسئلت دارم جبهه
 دار  خمینی را نگه )عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي

 »تبع الهدياوالسالم علی من «
 20/5/61 سعید پورحیدري، کوچک همۀ شما

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .خوانا نیست -2
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 هاي کلیدي عبارت
I مبادا از فرمان امام خمینی سرپیچی کنید. 
I همیشه اتحاد و وحدت خودتان را مخصوصاً با روحانیت حفظ کنید. 
I وقت از روحانیت در خط امام جدا نشوید هیچ. 
I امام امت و رزمندگان اسالم را دعا کنید. 
I    کند کـه بایـد بـا مقاومـت و اسـتواري          اهللا موانع ایجاد می      مقابل حزب  همیشه حزب شیطان در

کامل چون کوه و با ایمانی کامل و اعتقاد به خداي تبارك و تعالی در مقابل این موانع ایستادگی                   
 .کرد

 

 عباس :نام
 پورطاهریان :خانوادگی  نام

 اکبر علی :پدر نام 
  نرگس:نام مادر

 1348 یکم شهریور :تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد
 چهارم متوسطه :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1362 شانزدهم مرداد :تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
 رکش اصابت ت:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 عباس پورطاهریان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»ص کانهم بنیان مرصون اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاا«
 ولی فقیه و    ،سالم و درود به رهبر کبیر انقالب و یگانه بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران             

و درود بیکران بـر تمـامی شـهیدان راه خـدا و سـالم بـر شـما                   ) عج(نایب برحق امام زمان   
 سالم بر پدر و مادر گرامی و خواهران         .شنوید  نامه را می    برادران و خواهرانی که این وصیت     

 من براساس رسـالت و مـسئولیتی کـه حـس نمـودم در راه خـدا و بـراي                     . خوبم و برادران 
ها آبیاري    وسیلۀ بهترین خون     که این انقالب به    ،پاسداري و حراست از انقالب اسالمی ایران      

د سـعادتی خداونـد     یروم تـا شـا       بـه جبهـه مـی      ،شده و بعد از این نیز احتیاج به خون دارد         
 . نصیبمان گرداند

 امیدوارم کـه    ،مادر و پدرم  .  به من توفیق شهادت در راه خودت عطا بفرما         ،خدایا، خدایا  
با شهادت من ناراحت نشوید و امید است که خداوند صبر و استقامت بسیار به شما عنایت                 

 . بفرماید
 ،شـوند    که در جبهه شهید مـی      ، مگر خون من از کدامیک از جوانان رزمنده        ،پدر و مادرم   

م باشید و از خداوند طلب صبر نمایید و تازه باید شکرگذار باشـید     پس مقاو . تر است   رنگین
 . اید ر جنداهللا کردهک لش بهکه شما هم کمکی

 مـرا ببخـشید و   ،ایـد   خواهم که اگر بـدي از مـن دیـده            از شما می   ،پدر و مادر بزرگوارم    
ران بـرادران و خـواه  . خـواهم کـه مـرا ببخـشید       تمام برادران دینی و مذهبی می      چنین از   هم

روید همان راه و خط امام امت خمینی کبیـر و همـان راه انبیـاء و                    راهی را که می    ،اهللا  حزب
کند کـه     اهللا موانع ایجاد می     باشد و همیشه حزب شیطان در مقابل حزب         می) 7(ائمه اطهار 

باید با مقاومت و استواري کامل چون کوه و با ایمانی کامـل و اعتقـاد بـه خـداي تبـارك و          
 مبادا یک وقتـی از مـسیر و صـراط          ،اهللا  امت حزب . مقابل این موانع ایستادگی کرد    تعالی در   

                                           
. »دارد خدا آن مؤمنان را که در صف جهاد کافران مانند سد آهنین همدست و پایدارند بسیار دوسـت مـی        «. 4/ صف -1

 .آمده است» فی سبیل اهللا«، »فی سبیله«در اصل وصیت به جاي 
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چون اگـر از ایـن مـسیر خـارج       . مستقیم خارج شوید و از فرمان امام خمینی سرپیچی کنید         
هـاي    ها و جنگـل      در بیابان  ،شوید و از فرمان امام خمینی سرپیچی کنید و انحراف پیدا کنید           

 بـا    هید شد و همیشه اتحـاد و وحـدت خودتـان را مخـصوصاً             جهل سرگردان و گمراه خوا    
وقت از روحانیت در خط امام جدا نشوید کـه دشـمن اسـالم و     روحانیت حفظ کنید و هیچ  

مسلمین شـیطان بـزرگ آمریکـاي جهـانخوار و شـوروي تجـاوزگر و اسـرائیل غاصـب و                    
 اسـالم را از    واحدةاند که شما امت  داخلی و خارجی در انتظار چنین روزي نشسته      1منافقین

از برادران و خواهران    . وقت است که دیگر اسالمی باقی نخواهد ماند          آن .یکدیگر جدا ببینند  
خواهم که امام امت و رزمندگان اسالم را دعا کنید تا بـه رهبـري اماممـان و بـا                      مسلمان می 

 2 قـدس تالش و مجاهدت رزمندگان اسالم کربال را از دست صدام کافر نجات دهـیم و راه               
 .  باز کنیم،گذرد  که از کربال می،را

 . خدایا زیارت کربال و قدس عزیز را نصیبم بگردان
 .دار، از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا  تا انقالب مهدي خمینی را نگه خدایاخدایا

 .خدایا رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما
 » اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «

 نعباس پورطاهریا
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 3» اهللا صفا کانهم بنیان مرصوصهان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیل«

سالم و درود به رهبر کبیر انقالب و یگانه بنیانگذار جمهوري اسـالمی ایـران، ولـی فقیـه و      
 شـما بـرادران و   و درود بر تمامی شهیدان راه خـدا و سـالم بـر    ) عج(نایب برحق امام زمان   

سالم بر پدر و مادر گرامی و خواهران و برادران          . خوانید  نامه را می    خواهرانی که این وصیت   

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .لیقاتتع. ك. ر-2
. »دارد خدا آن مؤمنان را که در صف جهاد کافران مانند سد آهنین همدست و پایدارند بسیار دوسـت مـی        «. 4/ صف -3

  .آمده است» فی سبیل اهللا«، »فی سبیله«در اصل وصیت به جاي 
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ارجمند و گرامی، من براسـاس رسـالت و مـسئولیتی کـه حـس نمـودم در راه اهللا و بـراي                       
 ها آبیـاري    وسیله بهترین خون    پاسداري و حراست از انقالب اسالمی ایران که این انقالب به          

روم تا شاید بتوانم خدمتی به اسـالم     شده و بعد از این نیز احتیاج به خون دارد، به جبهه می            
 .و ملت مسلمان کرده باشم و در آخر جانم را در راه خدا بدهم

مادر و پدرم، امیدوارم که با شهادت من خداوند صبر و استقامت بسیار عنایـت بفرمایـد                  
ریه نکنیـد چـون تـازه مـن بـه آرزوي اصـلی خـودم                و بعد از کشته شدنم به هیچ عنوان گ        

اي که اگر پسرش در زندگی بـه آرزوي خـود    رسم، مادرم آیا تاکنون هیچ مادري را دیده         می
 .کند رسد گریه کند بلکه رسیدن به هر آرزو را جشن گرفته و شادي می می

مینـی  روید همـان راه و خـط امـام امـت خ             اللهی راهی که می     برادران و خواهران حزب    
باشـد و در ایـن صـراط مـستقیم بـسیار              مـی  )7(شکن و همان راه انبیا و ائمه اطهـار          بت

مشکالت و موانع وجود دارد که باید با مقاومت و استواري کامل چون کوه در مقابـل ایـن                   
برادران و خواهران گرامی، مبادا یک وقتی از این مسیر حق خارج            . مشکالت ایستادگی کرد  

هـا و     ام سرپیچی کنید چون اگر از این مسیر حق خارج شـوید در بیابـان              شده و از فرمان ام    
گر در صدد است  هاي جهل سرگردان و گمراه خواهید ماند و باز دشمن مکار و حیله           جنگل

 .اي باز کند و جوانان پاك و صادق را به بیراهه بکشاند که بیراهه
وقـت از روحانیـت جـدا        آموزان مسلمان و متعهد این است که هـیچ          سخن من به دانش    

قول امام این روحانیت بوده که اسـالم را بـه          نشوند و همگام و همراه روحانیت باشند که به        
آمـوز بایـد طـوري از سـنگر مدرسـه             اینجا رسانیده است و شما برادران و خواهران دانـش         

وذ تـان نفـ   حفاظت کنید که این منافقین و دشمنان امام و انقالب اسـالمی نتواننـد در سـنگر             
خواهم که همیشه در موقـع نمـاز و یـا در دعاهـاي              از برادران و خواهران مسلمان می     . کنند

: کمیل و ندبه این دعا و شعار اسالمی را حفظ کننـد و بـا خلـوص نیـت از خـدا بخواهنـد           
 .دار خدایا خدایا ترا به جان مهدي تا انقالب مهدي خمینی را نگه

 

 » اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «
 عباس پورطاهریان
A-P 
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 هاي کلیدي عبارت
I هاست راه خدا بهترین راه. 
I چشمانم را باز بگذارید تا کوردالن بدانند که من کورکورانه به این راه نرفتم. 
I خواهرانم، با حفظ حجاب اسالمی خود مشت محکمی بر دهان شرق و غرب بزنید. 
I امام را تنها نگذارید. 
I یاد خدا غافل نباشیدگاه از  هیچ. 
I از اسالم و روحانیت حمایت کنید. 
I تر گرداند از خداوند بخواهید که ظهور امام زمان را سریع. 
 

 اهللا ولی :نام
 پورعباسی :خانوادگی  نام

 اسماعیل :پدر نام 
  فاطمه:نام مادر

 1343ام فروردین   سی:تاریخ تولد
 روستاي تـاش علیـا از توابـع شهرسـتان           :محل تولد 
 شاهرود

 پایان دورة ابتدایی :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1364 چهارم آبان :تاریخ شهادت
  اشنویه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 ار شهداي زادگاهش گلز:مزار
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 اهللا پورعباسی ولی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
و سـالم و درود بـر نایـب         ) عـج (سالم و درود بر یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدي         

 پیر جماران و سالم و درود بر اسـیران و شـهیدان و    ابراهیم زمان، شکن    برحقش خمینی بت  
 .سالم بر خواهران و مادران داغدیده و سالم بر امت ایران. اهللا مجروحین و معلولین حزب

  )امام خمینی( 1.»کند لرزاند و بیدار می ها انسان را می نامه این وصیت«
 2.شهادت ارثی است که از اولیاء به ما رسیده

 . قالبی ایران باالخص ملت اسالمی شاهرودقسمتی با ملت ان 
دانم که بر شما امت اسالم وصیت کنم ولی باز این چنـد      تر از آن می     من خود را کوچک    -1

در ) 7( پدران و مادران اباعبـداهللا الحـسین       .کنم  خط را براي یادگاري براي شما تقدیم می       
 و اسیران اسالم چـشم بـه راه   گوشۀ او را در بغل بگیریم     انتظار نشسته که ما برویم قبر شش      
هاي بعثی آزاد کنند ولی چه خوب است همیشه بـه یـاد     هستند تا رزمندگان آنها را از زندان      

 . خدا باشیم تا کربال را آزاد کنیم
امام را تنها نگذاریـد و از اسـالم و روحانیـت حمایـت           . گاه از یاد خدا غافل نباشید       هیچ 

تر گرداند و تـا       داوند بخواهید که ظهور امام زمان را سریع       کنید و از اسالم دفاع کنید و از خ        
 .انقالب مهدي نایب برحقش را نگه دارد

 :  قسمتی به مادرم و خواهرانم و برادرانم-2
 تـو   ،خواهم بروم پیش خداوند و اما مادرم        من در پیش شما یک امانت بودم و اکنون می          

 مبـادا بعـد از شـنیدن        ،مادر جـان  . مطلب  براي من خیلی زحمت کشیدي و از تو حاللیت می         
 زیـرا امـام     ،خبر شهادت من اشک بریزي و به برادرانم و خواهرانم هم بگـو اشـک نریزنـد                

 ایـن کـوردالن اشـتباه حـالی     ، اگـر گریـه کنیـد     .بزرگوارمان در سوگ فرزندش گریه نکـرد      

                                           
 .13، ص 16 صحیفه امام، ج -1
 .341، صفحه 9امام خمینی، صحیفه امام، جلد  -2
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 )3(کنم که تو مـادر یـک شـهیدي و در آخـر بـا فاطمـه زهـرا                    شوند و من افتخار می      می
 . همنشین خواهی شد

طلبم و بر شـما وصـیت          من براي شما برادر خوبی نبودم و از شما حاللیت می           ،برادرانم 
هاست و در این راه بکوشید و امام را تنها نگذارید و سـالمتی           کنم که راه خدا بهترین راه       می

فظ حجاب   تو نیز زینب زمان باش و با ح        ، خواهر جان  ،خواهرانم. او را از خداوند بخواهید    
طلـبم و     اسالمی خود مشت محکمی بر دهان شرق و غرب بزن و از شما نیز حاللیـت مـی                 

 . امیدوارم که در سوگ من گریه نکنید و خندان باشید
  :قسمتی با قومان و خویشان و دوستان

من از شما قومان و خویشان شرمنده هستم که هیچ کاري براي شما نکـردم و امیـدوارم                   
 .  خودتان ببخشیدکه مرا به بزرگی

 :وصیت خودم در موقع دفن کردن: در موقع دفن
 . چشمانم را باز بگذارید تا کوردالن بدانند که من کورکورانه به این راه نرفتم-1
 بیرون از تابوت بگذارید تا منافقین و دنیاپرستان بدانند که هیچ چیز با خـود           ]را [ دستانم -2

 . برم به آن دنیا نمی
 .جانم نیز بر سر آنها خواهد کوبید گره کنید تا کافران بدانند که جسم بی  مشتانم را-3
 . و در آخر من را پیش پدرم دفن کنید-4
 ممکن است وقتی که شـما ایـن   ،و اما مادرم و خواهرانم و برادرانم و قومان و خویشانم  

 .  خواهشمندم ناراحت نباشید.شوید و گریه کنید ها را بخوانید ناراحت  نوشته
ایـد،     آیا مگر سخن بد شنیده     .اي   از من رمیده   ]که [ فداي تو، مادر فداي قلب تو      :مادرم با 

 . اي تو بوستان سبز وجود منی و من آن غنچۀ توأم که تو پرورده
دار سـخنانم را خاتمـه     با شعار خدایا خدایا تا انقـالب مهـدي خمینـی را نگـه    ،در آخر  

 .  به امید پیروزي رزمندگان کفرستیز اسالم.طلبم دهم و از همگی شما حاللیت می می
 

 دار نگه خداحافظ و خدا
 جبهه غرب، 12/12/63

 اهللا پورعباسی ولی
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 هاي کلیدي عبارت
I      ها و ضد انقالبیـون داخلـی         توانید مشت محکمی به دهان ابرقدرت       شما با صبر و استقامتتان می

 .بزنید
I  مند شوند دانشگاه الهی بهرهفرزندانتان را به جبهه بفرستید تا از. 
I جا متعهد به اسالم و جمهوري اسالمی و دولت عزیزمان و مجلس باشید همیشه و همه. 
I شعار مرگ بر آمریکا و شوروي و فرانسه یادتان نرود. 
I گیري کنید هاي انحرافی موضع در مقابل خط. 
 

 محمدباقر :نام
 آبادي علی پورغالمحسین :خانوادگی  نام

 اهللا نصرت :پدر نام 
  سکینه:نام مادر

 1346 یکم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
 سوم راهنمایی :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1363وپنجم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  شرق رود دجله:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

  گلزار شهداي فردوس رضاي زادگاهش:مزار
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 1آبادي محمدباقر پورغالمحسین علی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و  ه اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجن        ان اهللا «

به درستی که خداوند خریدار جان و مال مؤمنین است در عـوض              «2»یقتلون وعدا علیه حقا   
شـوند و   کشند و کـشته مـی   کنند در راه خدا، پس می دهد، کسانی که جهاد می آن بهشت می  

 .»آنها حقوعده داده شده بر 
دهندة رزمندگان اسالم و با نام خدایی کـه           نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و یاري         به 

ما را و براي    ] کرد[ها است و به نام خالقی که خلق           بخش قلب   هاست و آرام    بخش دل   هستی
پایـان خداونـد    هـاي بـی   داریم از نعمت انتها که هر چه قدم برمی   هاي بی   ها و زمین    ما آسمان 

افکنـیم،    هنگامی به آسمان نگاه می    . خورد  ها به چشم می     است و هر آنچه در زمین و آسمان       
گوییم خداوند متعال که باز سـؤال         می. پرسیم که این طبیعت را کی براي ما آفریده است           می
بـاز در جـواب     . زنند را آفریـد     شود کیست که این ستارگان زیبا که هر شب چشمک می            می
هـاي فـراوان را بـر مـا           داي بزرگ، که بر ما منت نهاد، این همه نعمـت          شنویم که این خ     می

] او[هـا اسـتفاده کنـیم و در عوضـش از      بندگانش آفریـده اسـت تـا خـوب از ایـن نعمـت         
خاطر این همه الطاف الهی خدا را شکر خواهیم کـرد و از خداونـد         شکرگزاري کنیم و ما به    

 . یردهایش را از ما نگ وقت نعمت خواهیم که هیچ می
الشأن و منجی عالم بشریت و یگانه رهبر تابنـاك والیـت آقـا               و با سالم به پیشگاه عظیم      

و به نام اویی که ما را به راه راست هدایت کرد و ما را از مـنجالب فـساد و                ) عج(امام زمان 
هـا   گوید پشت ابرقـدرت  هاي دوران طاغوت نجات داد، اویی که هر وقت سخن می     آلودگی

: هـاي شـرق و غـرب اسـت       افتد و اویی که پشتیبان مظلـوم و دشـمن ابرقـدرت            به لرزه می  
 .اهللا الموسوي الخمینی روح

                                           
جزایـر  : ، محـل شـهادت  25/12/63: عضو سپاه، تاریخ شهادت«:  صورت تایپی نوشته شده استدر باالي وصیت به   -1

 .»مجنون
 . سورة توبه111بخشی از آیه  -2
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و با سالم بر شهیدان راه حق و حقیقت که براي آزادسازي کربالي حـسین بـه معـشوق          
 . خود رسیدند و با رسیدن به معشوق خویش درخت اسالم را آبیاري کردند

. هاي شهیدان و اسیران و با سالم خـدمت خـانوادة عزیـزم              و با درود و سالم بر خانواده       
مبـادا  . خاطر رفتن به جبهه، از دست مـن ناراحـت نباشـید، مـرا حـالل کنیـد              انشاءاهللا که به  

خاطر اینکه فرزندتان به جبهه رفته است، بخواهید به مـردم بفهمانیـد کـه فرزنـد مـن در                      به
 باشم تا نامم در بین مردم پخش شود کـه پـسر       خاطر این نرفته    نه انشاءاهللا که به   . جبهه است 

ام که خلق کرد مرا و سالم تحویل شما           کس به جبهه رفته     خاطر آن   به. فالنی جبهه رفته است   
داد، من امانتی بر دست شما بودم و این وظیفۀ شما بود که مـرا خـوب تربیـت کنیـد و بـه                        

و مادر مهربان و باایمـانی      کنم که پدر      اش تحویل دهید و من خدا را شکر می          صاحب اصلی 
 . را به من ارزانی داشت تا مرا به این راه آشنا ساختند

ات را  دعا کن خداوند این قربـانی . مادر عزیزم، اگر من شهید شدم، مبادا برایم گریه کنی          
ــان  ــر هم ــد، مگ ــول کن ــو قب ــام حــسین  از ت ــه ام ــی) 7(طــوري ک خواســت  هنگــامی م

خونین شده است و    ) 7(اصغرش  دید قنداقۀ علی  را سیراب کند ناگاه     ) 7(1اصغرش  علی
خـدایا، ایـن قربـانی را از        : را بـر آسـمان پاشـید و گفـت         ) 7(اصغر  مقداري از خون علی   

خواهیم کـه ایـن شـهیدانمان را از امـت             بیت قبول فرما و ما هم از خداوند می          خاندان اهل   
 . اسالمی ایران قبول فرماید انشاءاهللا

خـصوص تـو اي       خواهم که مرا حالل کنید و ببخشید، بـه          ما می پدر و مادر عزیزم، از ش      
هـاي   هاي سرد زمستانی در نیمه    مادر که براي من زحمت کشیدي و بزرگ کردي و آن شب           

کشیدي تا به این سن رسیدم و مرا بـه   شب از خواب بیدار می شدي و براي من زحمت می         
) 3(ها در پیشگاه زینـب      زحمتخاطر این     من به . این راه دعوت کردي که راه انبیاء است       

 . خواهی شما خانوادة عزیزم را خواهم کرد شفاعت
خواهم که هنگام شهادتم بر مزارم گریه مکنیـد           اولین وصیت که بر شما دارم، از شما می         

و اسـیر شـدن فرزنـدانش       ) 7(و اگر خواستید گریه کنید، ذکر مصیبتی از مصائب حسین         

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
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باشد نه براي مـن، چـرا   ) 7( گریه درواقع براي حسینبخوانید و گریه زمزمه کنید که این    
 .نیست) 7(که هیچ ذکر مصیبتی بهتر از ذکر آقا امام حسین

ایـد، معلـوم      دومین وصیت که بر شما دارم اینکه باید خوب عمل کنید و اگر عمل کرده               
کننده هستید و آن این است که صـبر و اسـتقامت              شود که شما شعارده نیستید بلکه عمل        می

انـسان بـا صـبر و اسـتقامت بـه      . راه در رأس تمامی کارهایتان باشد، همیشه پیـروز هـستید    
توانیـد مـشت محکمـی بـه دهـان            یابد و شما بـا صـبر و اسـتقامتتان مـی             پیروزي دست می  

ام نیـست بلکـه بـر       انقالبیون داخلی بزنید و این وصیت تنها بـر خـانواده           ها و ضد    ابرقدرت
طوري که در انقالب با آن همه مشکالت اسـتقامت     همان.  است تمامی ملت شهیدپرور ایران   

 . و صبر کردید تا به پیروزي رسیدید
.  حاللـم کنـد  ،شناسـد   مـی ااول اینکه هر کسی که مـر : و پیام به تمامی مردم شهر عزیزم       

 واي بـر کـسانی کـه        .مند شـوند    دوم، فرزندانتان را به جبهه بفرستید تا از دانشگاه الهی بهره          
 شـما بـا فرسـتادن       .خواهم بر مزارم بیاینـد      کنند، نمی   انشان را از رفتن به جبهه منع می       فرزند

هاي توپ و یا خمپـاره        فهمانید که اگر فرزندانمان زیر گلوله       فرزندانتان به دشمنان اسالم می    
راه این شهیدانـشان بـه جبهـه           در عوض صدها فرزند دیگر براي ادامۀ         ،شما پاره پاره شوند   

 . روند می
را نداشتم، اما لیاقت پیدا کردم کـه  ) 7(گوشۀ امام حسین  ن قبر شش  داگر من لیاقت دی    

 همیـشه  ،آنهایی که در پشت جبهه هستید:  کنم و یک پیام دیگر   1اردید) 7(با خود حسین  
جا متعهد به اسالم و جمهوري اسالمی و دولت عزیزمان و مجلس که چشم و چـراغ         و همه 

اي به     جمهور عزیزمان باشید تا دشمنان اسالم نتوانند ضربه        جمهوري اسالمی است و رئیس    
فهمانیـد   هاي شرق و غـرب مـی    شما با وحدتتان به ابرقدرت.این آب و خاك اسالمی بزنند     

که دیگر جاي آنها در این آب و خاك اسالمی نیست و بایـد گورشـان را گـم کننـد و اگـر           
 ! ایران جاي خوبی است یا نه و بعد بیایند اول باید از صدام سؤال کنند که ،خواستند بیایند

سومین وصیتی که دارم این است که شعار مرگ بر آمریکا و شوروي و بر فرانسه یادتان                  
گیـري کنیـد    هاي انحرافی موضع  در مقابل خط.بخش ملت است   نرود که این شعارها تحرك    

                                           
 .»دیدن«در اصل وصیت  -1
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امامت و اولیاء و اسـالم  گویم که از وحدانیت خداوند و نبوت و انبیاء،         و به شما عزیزان می    
هـل مـن   « و امام خمینی دست برندارید و بـه نـداي           ]است [و قرآن که مجري واقعی قانون     

 لبیک و به یاري حسین زمان بشتابید و به درجۀ رفیع شـهادت              . حسینی پاسخ گویید   1»ناصر
هـه و  ما  حتی به کودکان شـش ،نمایم نائل آیید و این توصیه را به فرد فرد جامعۀ اسالمی می         

 3باشند و اگـر عمـل کردیـد خـداي شـعار بدهنـد         ) 7(2اصغر  شیرخوارانتان که یاران علی   
خواهم   از آنها فقط یک چیز می      .ام شرکت کنند    خواهم بر مزارم بیایند و در تشییع جنازه         نمی

اگر این عمـل  .  اسلحۀ مرا بردارند و سنگرم را خالی نگذارند        ،و آن، عمل که اگر شهید شدم      
خواهم که مرا     از برادران بسیج محله می    .  از شما راضی و خشنود خواهم بود       ،ادیدرا انجام د  
 . حالل کنند

هایـشان را از دسـت    پنجمین وصیت من آن است که به تمامی مـادرانی کـه جگرگوشـه     
 شـما در میـان اجتمـاع صـاحب          .کنم که هیچ ناراحتی به خود راه ندهیـد          اند توصیه می    داده

 میان مردم سربلند زنـدگی کنیـد زیـرا شـما توانـستید امـانتی را کـه                   کمال و افتخارید و در    
اش    صحیح و سالم و امانتی پاك تحویل صـاحب اصـلی           ،خداوند به شما اعطا فرموده است     

 . دهید
و آخرین وصیت آن است که مرا در گلزار شهیدان شهرمان دفن کنید و حجلـۀ مـرا اول           

ه فرزند ما داماد شد و به معشوق خودش که          کوچۀ خودمان بگذارید و به رویش بنویسید ک       
شـهادت همچـون عـسل بـراي مـن شـیرین       «انشاءاهللا مبارکش باد و   . ورزید رسید   عشق می 

 4.»باشد می
 » اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «

 آبادي محمدباقر پورغالمحسین علی
 در خاك پاك کردستان) ماه آبان (6/8/63: نامه تاریخ نوشتن وصیت

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 تصحیح یـا تعبیـر فـراهم نیـست، بنـابراین      باتوجه به اینکه اصل وصیت نیز تایپی است، امکان     . جمله نامفهوم است   -3

 .دست نخورده باقی ماند
 .»احلی من العسل«: در کربال) 7(خطاب به عمویش امام حسین) 7(اي از عبارت فرزند امام حسن ترجمه -4
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 هاي کلیدي عبارت
I مسیر مرا تمام اقوام و دوستانم طی نمایید. 
I پشتیبان انقالب و رهبر و هر کسی که در خط اوست باشید. 
I ترین راه به مقصد است بر مزار من تفکر کنید زیرا تفکر عالی. 
 

 سیدحسین :نام
 پورهاشمی :خانوادگی  نام

 سیدحسن :پدر نام 
  حسنی:نام مادر

 1342 دوازدهم بهمن :تاریخ تولد
  شهرستان تهران:محل تولد
 پایان دورة راهنمایی :تحصیالت

 بسیج :کننده ارگان اعزام
 1360 دهم شهریور :تاریخ شهادت
  کرخه نور:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــزار ــشت :م ــهداي به ــزار ش ــراي   گل زه
 زادگاهش
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 سیدحسین پورهاشمی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 بسم رب الشهداء و الصدیقین

م در جهـت اوسـت و زنـده بـه اویـم و              ا  نام او کـه زنـدگی        به .چیزم اوست   و که همه  نام ا   به
 در جهت اوست و معـشوق و معبـود و مـرادم    شدنمخاطر اوست و      م به ا  مش که زندگی  نا  به

 : گویم اوست و در اینجاست که می
ــدگی اســــت  ــرآغاز پاینــ ــهادت ســ  شــ

 
ــت    ــدگی اس ــود زن ــه خ ــی ک ــم ز مرگ  نترس

اهللا   اکنـون یـوم  .اهللا قـرار داد  هاي عمرم را تا فرا رسیدن یـوم      که سال کنم    خدا را شکر می     
صـد و    اللهی که هـزار و سـی         همان یوم  ؛باشد  می) 7(اهللا حسین   دیگري است که پیرو یوم    

هل من ناصـر  «در میدان شهادت در آن روزي که نداي ) 7(اندي سال پیش از این حسین  
 اگر در آن فضاي داغ و خـونین         ،جان) 7(سینگوییم ح    اینکه ما می   . را سر داد   1»ینصرنی

 مـا پیروانـت در فـضاي گـرم و خـونین             ،کسی به فریادت نرسید و نداي تو را لبیک نگفت         
. گـوییم  زمین دست مردانگی مشت کرده و بـه نـداي غریبـی و تنهـایی تـو لبیـک مـی          ایران

از و اي اي پیـشت ؛  لبیک) 7( لبیک و اي زادة حسین     ، لبیک و اي اسالم    ،جان) 7( حسین
گونه باشـیم کـه روش حـسینی          و این روش یک عاشق حقیقی است و باید این           لبیک ،رهبر

 امید اسـت مـسیر      .ایم و غیر از این یزیدي هستیم        را یاور گشته  ) 7(است و پرچم حسین   
مرا تمام اقوام و دوستانم طی نمایید و پشتیبان انقالب و رهبر و هر کسی که در خط اوست               

.  زیرا گریه بر شهدا و شیرمردان خوب نیـست         ، بر من نگریید   ،ر و اقوام من   پدر و ماد  . باشید
 . ترین راه به مقصد است بر مزار من تفکر کنید زیرا تفکر عالی

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
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 هاي کلیدي عبارت
I در همه کارها و اعمال خود خدا را در نظر داشته باشید. 
I ی دست برندارنددولت انقالبی و اسالم وقت از امام و روحانیت مبارز و هیچ. 
I پشتیبان والیت فقیه باشیم. 
I وسیلۀ ریختن خونم گناهانم پاك شود شاید به. 
I            اي ارزنده ندارم تـا بـه پیـشگاه خـداي             من در این دنیاي فانی غیر از این چند قطره خون تحفه

 .تبارك و تعالی تقدیم نمایم
 

 حسین :نام
 پهلوان :خانوادگی  نام

 عبدالعلی :پدر نام 
  زهرا:نام مادر

 1345 هفدهم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
 پایان دورة ابتدایی :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1361 بیستم دي :تاریخ شهادت
  رقابیه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلزار شهداي امـامزاده یحیـاي      :مزار
 زادگاهش
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 حسین پهلوان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
و کـسانی را کـه در    «1»ی سبیل اهللا اموات بل احیاء ولکن التشعرونو ال تقولوا لمن یقتل ف «

 .»کنید اند ولی شما درك نمی شوند مرده نگویید بلکه آنها زنده راه خدا کشته می
کننـدة ظالمـان و مـستکبران و         هـا و نـابود      منجـی انـسان   ) عج(با درود و سالم بر مهدي      

م و درود بـر رهبـر کبیـر انقـالب امـام             دهندة مستضعفان و مسلمانان جهان و با سـال         نجات
 . خمینی و امت شهیدپرور ایران و با سالم بر شهیدان کربالي حسینی و کربالهاي ایران

جا رسیده و ما عازم کربالي نوینی در عصر خود هستیم که لبیکی بـه                اینک که کار بدین    
 منی که در این     . گفته باشیم  2»هل من ناصر ینصرنی   «فرماید    که می ) 7(فرمودة امام حسین  

. ام  هـا نکـرده     خـاطرش چـه      دنیایی که فانی بوده و به      ؛ام  دنیا جز گناه کاري دیگر انجام نداده      
 این چند قطره خون ناقابل را از مـن          ،خدایا. خدایا، از گناهانم درگذر و مرا ببخش و بیامرز        

دارم تا به پیـشگاه  اي ارزنده ن من در این دنیاي فانی غیر از این چند قطرة خون، تحفه         . بپذیر
 در کربالي عـصر مـا   3]را[چه خوب است که این قطره       . خداي تبارك و تعالی تقدیم نمایم     

وسیله ریخته شدن خونم گناهانم پاك شود و خط بطالنی             شاید به  ،فی سبیل اهللا ریخته شود    
 5..][. که فقط تو آگاهی که من با شناخت و رهنمودهـاي امـام         4 [...]باشد بر اعمال و کردار    

کرد    من سنگینی می   6[...]ام تا وظیفۀ سنگینی را که در قبال شهیدان            به این میدان جنگ آمده    
 . ام به رضاي تو  راضی،خدایا. به مقصد برسانم

خواهم که در همۀ کارهـا و اعمـال خـود خـدا را در نظـر                   از امت مسلمان و فداکار می      
و دولت انقالبی و اسالمی دست برندارند       وقت از امام و روحانیت مبارز         داشته باشید و هیچ   

                                           
 . ذکر شده است155در اصل وصیت شمارة آیه . 154/ بقره -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .اضافه است -3
 .خوانا نیست -4
 .خوانا نیست -5
 .خوانا نیست -6
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چون ما باید همه چیزمان را مدیون این رهبر عظـیم و روحانیـت مبـارز بـدانیم و پـشتیبان                     
 . والیت فقیه باشیم

وطنان و دوستان و خویـشاوندان سفارشـی دارم و آن ایـن اسـت کـه تـا                      تمامی هم  1به 
ها را پر کنند و امام را تنها نگذارند و             از اسالم و قرآن دفاع کنند و جبهه        2آخرین قطرة خون  

 مـسلح والیـت فقیـه و سـربازان      بازويعنوان    نیز سفارشی که به برادران سپاه و بسیج که به         
 بایـد  .کنند ها یاد سربازان صدر اسالم را زنده می      هستند و در خاطره   ) عج(اسالم و امام زمان   

 و شـما در ایـن       4دی است عمل نمای    پاسداري اسالم و قرآن    3[...]به وظیفۀ خطیري که حفظ      
و تـو اي مـادر   . راه باید شب و روز براي رضاي خدا و حراست از دین خـدا تـالش کنیـد        

عزیز، در زندگی صبر و مقاومت را پیـشۀ خـود کـن و مـن چـون در زنـدگی قـدر تـو را                          
خواهم که مرا ببخشی و تو اي مادر، مثل کوه استوار بـاش و چـون کـوه                     از تو می   ،ندانستم

ت ادامه بده و گریه و      ا  وار به زندگی    اي از یاد خدا غافل مباش و زینب         استقامت کن و لحظه   
 . ام ام و به آن دل باخته ناله نکن و خوشحال باش زیرا من در راه هدف مقدسی گام برداشته

 انتظار دارم که ماننـد     5[...]دانم که داغ فرزند براي مادري مثل تو سخت است             مادرم، می  
در برابر مشکالت مقاومت کنی تا دشمنان اسالم        ) 3( بزرگوار اسالم حضرت زینب    بانوي

هـستید و   ) 3( بدانند که در هر زمانی مادرانی شیرزن چون شـما پیـرو زینـب              6و منافقین 
 .  حاللم کن، مادر جان.کنید هدیه اسالم میافتخار فرزندان خود را با 

توانـد    د و در زندگی خود تا آنجا که مـی         خواهم که مادر را یاري کن       از خواهر عزیزم می    
اش خوشبخت و سعادتمند شود و اگر         احکام اسالمی را دنبال کند و امیدوارم که در زندگی         

 .  امیدوارم ببخشید و حاللم کنید،از من تندي و ناراحتی دیدید

                                           
 .»از«در اصل وصیت  -1
 .»خونم«در اصل وصیت  -2
 .خوانا نیست -3
 .»نمایند«در اصل وصیت  -4
 .خوانا نیست -5
 .تعلیقات. ك.ر -6
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  فقط جان ناقابلی در بدن دارم کـه آن را .در این دنیا چیزي ندارم تا به کسی وصیت کنم      
 . امیدوارم که آن را از من بپذیرد. کنم به پیشگاه خداوندي تقدیم می

 .1»ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد«: پیام امام
 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«

 حسین پهلوان
8/11/61 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

خـواهم در     خدایا، از تو مـی    . 3[...]ز  و نایب برحقش خمینی عزی    ) عج( حضرت مهدي  2[...]
ها جز دوستی و عـشق و   ها و عشق و محبت رسد از تمام دوستی اي که مرگ برایم می      لحظه

و حال اي امام . ها جز وابستگی به خودت آزادم سازي        محبت بر خودت و از تمام وابستگی      
این را هـم    . ستیه) 7(و فرزند مقدس امام حسین    ) عج( که تو نایب امام زمان     4[...]عزیز  

 براي اسالم سر دادي و با هـم بـه نـداي آسـمانی     5»هل من ناصر ینصرنی   «دانم که نداي      می
از شـما اي   . 6[...]لبیک گفتم و حاضرم تا آخرین قطره خونم براي احیاي اسالم جانفـشانی              

خواهم در روز قیامت شفیع مـن باشـی و از خـداي متعـال بـراي مـن طلـب                       امام عزیز می  
 چون ما در گذشته گنهکار و جاهل بودیم و این تو بودي کـه روحـی تـازه از           ،یمغفرت کن 

م و اي تمـام دوسـتانم و آشـنایان،      نادر و خـواهر و بـرادرا      اسالم به ما دمیدي و حال اي مـ        
 مـرا بـه بزرگـواري و خـوبی خودتـان            ، کردید 7امیدوارم هر بدي و رنجشی از من مشاهده       

                                           
ت پیـروز  ملتی که شهادت براي او سـعادت اسـ  «: اي مشابه این از امام وجود دارد  این جمله از امام خمینی اما جمله      -1

 ).408، ص 14صحیفه امام، ج (» است
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
 .فعل جمله افتاده است -6
 .»مشاده«در اصل وصیت  -7
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 خدا را حالل کنید و براي آمرزش من دعا کنید و از             ببخشید و من این بنده حقیر و کوچک       
 ،اي هـم آه و نالـه نکنیـد       اي اشـک نریزیـد و ذره        کنم براي من قطره     شما مادرم خواهش می   

سپارم و برایتان آرزوي    همگی شما را به خداي بزرگ می      . دنشوخواهم دشمن شاد      چون می 
از شـما   . صـبر عنایـت کنـد     خـواهم بـه شـما         کنیم و از خداي بزرگ مـی        زندگی آرامی می  

 پولی هم ندارم و به کسی هـم بـدهکار           .خواهم که مرا در بهشت امامزاده یحیا دفن کنید          می
 اگر توانستی برایم یک سال هم برایم روزه و نماز بگیرید            ،ما  خواهر گرامی . یا طلبکار نیستم  

 . یا به کسی بگویید برایم بگیرد
 »ی ولی اهللاال اله اال اهللا، محمد رسول اهللا، عل«

 . دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
 نامۀ بندة حقیر خدا وصیت

 حسین پهلوان
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 هاي کلیدي عبارت
I بارخدایا، نعمت رهبري را در سایۀ خودت حفظ فرما. 
I بارخدایا، تمام یاران صدیق امام را از گزند بلیات محفوظ بدار. 
I گونه که شایستۀ خانوادة شهید هست باشید  آندر مراسم عزاداري. 
I باید رفت، باید از زندان دنیا رفت. 
I این راهی است که واالترین پیامبران و امامان رفتند. 
I فقط و فقط از اسالم اطاعت کنید. 
I مسئله مهم حفظ اسالم و حکومت اسالمی است. 
I یدحافظ باشید حافظ اسالم، اسالم که هرچه دارید از این مکتب دار. 
 

 عبداهللا :نام
 پهلوان :خانوادگی  نام

 آهللا رحمت :پدر نام 
  ربابه:نام مادر

 1340ودوم شهریور   بیست:تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
 پایان دورة متوسطه :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1363ویکم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  جزیرة مجنون:محل شهادت

  اصابت ترکش:شهادتنحوة 
 گلــزار شــهداي امــامزاده یحیــاي :مــزار

 زادگاهش
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 عبداهللا پهلوان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ـ  أ عبـده و رسـوله و اشـهد    ن محمـداً أاهللا و اشهد  اشهد ان ال اله اال    «  اًن امیرالمـؤمنین علی

 »اهللا ولی
 بـه تـاریخ     ،45250اهللا پهلـوان، شـماره شناسـنامه           فرزند رحمت  ،اینجانب عبداهللا پهلوان   

دانم و     دارم و خدا را رحمان و رحیم و عادل می           اعتقاد به وحدانیت خداي یکتا     1340تولد  
) 6(اهللا  تا خاتم االنبیـاء محمـد رسـول       ) 7(معتقدم که تمامی پیامبران از حضرت آدم      

دارم و  ) عـج ( و ظهـور مهـدي     )7(برحقند و اعتقاد بر جانشینان آنان دوازده امام معـصوم         
اهللا را  بزرگ خـود فـیض  دانم و برادر  مرگ و معاد و رسیدن به جزاي اعمال خود را حق می        

خواهم که مقدار پولی کـه در بانـک    دانم و می در مورد عمل کردن به وصیت خود وکیل می    
 خمس آن پرداخت شـود و دو هـزار تومـان آن را بـه                ، ریال است  50.000شهرك به مقدار    

الحسنۀ امـام   ها کمک کنید و مقدار پولی که در صندوق قرض مؤسسۀ ایتام و بقیه را به جبهه    
 کـه در نهایـت سـادگی برگـزار          ، خرج مجالس عـزاداري    ،موجود است ) 7(جعفر صادق 

 کنیـد و بقیـه را   1سـال نمـاز را ادا        مـاه روزه و یـک      2 مصرف شود و برایم به مـدت         ،گردد
 خاك  دانید به دانید و در مورد محل دفن هر کجا که صالح می           هرگونه را که خود صالح می     

 ریـال  70.000 از همکار خود برادر مجتبی صبور به مقـدار  بسپارید و در مورد طلبکار بودن   
خواهم که شاید مقداري از آن را پرداخت کرده باشند هرگونه و هر مقـداري کـه ایـشان            می
انداز حساب حقوق خود نیز هرگونه صـالح          دانند از ایشان طلبکار هستم و در مورد پس          می
 . دانید خرج کنید می

 ادعـاي او را عمـل   ،از من طلبی ندارد واگر کسی ادعایی کرد   دانم کسی     و تا آنجا که می     
 از شـما    ،ها حاللیت بطلبیـد و در پایـان         کنید و از همۀ آشنایان و دوستان و خویشان و بچه          

گونه که شایستۀ خـانوادة شـهید هـست           خواهم که در مراسم عزاداري آن       خانوادة عزیزم می  

                                           
 .»ادعا«در اصل وصیت  -1
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خواهم کـه از خـدا بـرایم          از همگی شما می    باشید و از کارهاي اضافی و مراسم بپرهیزید و        
 . طلب استغفار کنید

 »والسالم«
15/12/63 

 عبداهللا پهلوان
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
اي مردمـان خـداترس و پرهیزکـار      «1» عظـیم ی شه الساعه ربکم ان زلزل  ایا ایها الناس اتقو   «

 .»گ و واقعۀ سخت و هولناکی استباشید که زلزلۀ روز قیامت بسیار حادثۀ بزر
نام انـسان و مـسئولیت       نام آنکه آفرید موجودي به      به .نام آغازگر خلقت و خالق هستی       به 

 ز اوئـیم، او     هاوسـت و همـ     چیـز مـا ز     که همه ننام آ  به. خلیفه بودن خود را به گردن او نهاد       
 . اهللا اکبر، اهللا اکبر، اهللا اکبر. صمد است و همه محتاج او

و نایب برحقش امام خمینی و با سالم و درود بـر            ) عج(سالم و درود بر آقا امام زمان      با   
 . تمامی شهیدان از صدر اسالم تا کربالهاي خونین ایران

 این فرمودة گوهربار امام عزیزمان نشانگر خط انتهـاي          2.جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم       
 بدانیـد رمـز پیـروزي مـا         ، هـستید  عزیزانی که دلسوز انقـالب    . انقالب اسالمی است و بس    

وحدت ماست و به استقبال مرگ سرخ شتافتن در اینجاست که ملت پیروز هـستند و ملتـی         
 دیگر پیروزي بـر مـشکالت داخلـی و خـارجی و مقاومـت در       ،که از مرگ هراسی نداشت    

شود و اینها باید موجب شکر نعمات خداوندي باشد و شکر نعماتی کـه                برابر کفر سهل می   
تر نعمت رهبري که الگوي به تمـام    ناتوان و قلم لرزان که یادآور شویم و از همه مهم           دست

 حتـی جـان را کـه در      ،چیز را  معنی اسالم واقعی است باشیم و در این راه باید فدا کرد همه            
 باید از زنـدان دنیـا رفـت و ایـن راهـی      ،باید رفت. این راه واالترین پیامبران و امامان رفتند    

 بنابراین چه بهتر که در این راه رفت که خـدا            .ران ما رفتند و همه خواهند رفت      است که پد  

                                           
 .1/ حج -1
 .113، ص 19صحیفه، ج. سخنی از حضرت امام خمینی -2
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کـه انـسان    « 2»ان االنسان لفی خـسر    «ها است و بنا به آیۀ          این به خون غلطیدن    1]ان[خریدار
و «فرمایـد   و یکی از آیات محکمات قرآن کریم است که می       » همه در خسارت و زیان است     
هـا بـراي خودتـان پـیش      آنچـه از نیکـی    «3.»..تجـدوه عنـداهللا   ما تقدموا النفسکم من خیـر       

 ، چه از علم و چـه از مـالش  ،پس هر کس باید به اندازة توانش» یابید فرستید نزد خدا می   می
هـاي    در راه خدا انفاق کند تا اینکه روز قیامت تأسف و حـسرت نخـورد کـه یکـی از نـام                     

خورد که چرا از امـوالش بـاالترین          می آنجا است که انسان تأسف       . است ةقیامت یوم الحسر  
زیر است کـه   عمل سربه  آنجا است که عالم بی.استفاده را نبرد و آن را براي دیگري گذاشت        
هـاي تنبـل و حـسود          آنجا اسـت کـه انـسان       .چرا از علم و دانش خود به دیگران نیاموختم        

امرز و گناهـانم را   ما را بیـ   ،بارخدایا. کردیم  برند که اي کاش به مردم خدمت می         حسرت می 
 . عفو فرما

 امـا در راه  ،دانم که براي شما از دست دادن فرزند سخت است        حاللم کن می   ،مادر جان  
 ببخشید که فرزند خوبی برایتان نبـودم و نتوانـستم شـکرگزار             ،مادر جان . عقیده سهل است  

و چنـان  هاي شما باشم که خود شما نیز مشوق من بودي که در این راه قدم گـذارم               خدمت
هـا صـبر کـرد و بـرایم از خـداي              تـرین مـصیبت      در برابـر عظـیم     )3(صبر کن که زینب   

 حال محتاج دعاي شما هستم و رتعالی طلب مغفرت و آمرزش کنید که همیشه و در ه            باري
تر از آن هستم که به شما مـادران و پـدران       من کوچک  ،اما شما خواهران و برادرهاي عزیزم     

خواهم که بـراي انقـالب افتخـار          عنوان برادر کوچک شما می      شم و به  انقالب پیامی داشته با   
باشید و در برابر مصائب انقالب و جنگ چنان پایداري و مقاومت نشان دهید کـه دشـمنان                  
نظام جمهوري اسالمی مأیوس شوند که ره دراز است و براي رسیدن به مرحلـۀ نهـایی بـه                   

ر چنین مرحلۀ حساسی که انقالب ما قـرار  کار زیاد است و د) عج(پیوستن به انقالب مهدي  
 محتاج به افراد متخصص مکتبی دارد که فرزندان شما بایـد رهـروان ایـن راه عظـیم                  ،گرفته

 . انقالب باشند که فرزندان شماها امید امام و این امت هستند

                                           
 .اضافه است -1
 .2/ عصر -2
 . سورة بقره110بخشی از آیه  -3
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خواهم که گناهانم را ببخشاید که او رحمـن و رحـیم           و در این لحظات وداع از خدا می        
 . است

) 7(و عدالت اسالمی و حکومـت علـی     ) 7(به امید روزي که پرچم انقالب حسین       
پیونـد یابـد و ارض بـه        ) عج(در تمامی جهان استقرار پیدا کنند و انقالب ما به ظهور مهدي           

 . صاحبان واقعی آن یعنی مستضعفان سپرده شود
 .  نعمت رهبري را در سایۀ خودت حفظ فرما،بارخدایا
 . ران صدیق امام را از گزند بلیات محفوظ بدار تمام یا،بارخدایا

 . دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه 
 » اهللا و برکاتهحمۀالسالم علیکم و ر]و[«

15/12/63 
 عبداهللا پهلوان

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

بـاالي   «1»فلیس فوقه بـر      فی سبیل اهللا   ]قتل [ذااحتی یقتل فی سبیل اهللا ف     ذي بربر   فوق کل   «
که انسان در راه خـدا کـشته    جز جبهه تا این  دیگري هست، اما به  و خوبی  هر خوبی نیکویی  

 ))6(پیغمبر اکرم (.»شود، دیگر فوق این پاداش و ثوابی نتوان تصور کرد
 سالم علیکم

 نام نامی اهللا پاسدار خون شهدا به
توفیـق را بـه مـن دادي کـه در دانـشگاه      گوییم کـه ایـن     تو را حمد و سپاس می      ،خدایا 

جهاد کنم و باالتر از ایـن جهـاد         ) البته اگر قبول کنی   (سازي حاضر شوم که در راه تو          انسان
 .»آمین رب العالمین«.  لحظه مرا به خود وامگذار2[...]خواهم که  با نفسم است که از تو می

                                           
 .جا افتاده است» قتل«در اصل وصیت . 21، ح10، ص11وسائل الشیعه، ج -1
 .خوانا نیست -2
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م نهادم تـا بتـوانم بـه اسـالم          اینجانب با کمال آگاهی پا به این جایگاه مقدس خدایی قد           
 عفوم کن که محتاج     ،خدایا. ام خدا مرا ببخشد      من خطاهایی که کرده    1[...]خدمت کنم شاید    

 .»العفو، العفو، العفو«خدایا . عفو تو هستم
 مقدسـت  مکـان عـزت      برسایم و سرم را        در این جایگاه مقدس تو زانوانم را می        ،خدایا 

 مرا بـبخش و     ،بارخدایا. ت که از من نامقدس ساخته است      آورم که این کمترین کاري اس       می
 2.[...] مرا غلطیده به خون ، مرا بطلب، بعد اگر لیاقت لقاء تو را داشتم.عفو کن

 و دستانم لرزان است که براي ملت بـزرگ ایـران            4[...] قلم   تا سرو  زبانم   ، اي ملت  3[...] 
 . پیام کوچکی هدیه کنم

ما اآلن  . ان هوشیار باشید و قدر این انقالب اسالمی را بدانید          اي بیداران و آگاه    ،اي امت  
 . داند ایم چون ماهی قدر آب را نمی متوجته نیستیم که در چه نعمتی غرق شده

 مهـم     دیدتان وسیع باشد و فقط و فقط از اسالم اطاعت کنید که مسئلۀ             ،همشهریان عزیز  
 از بـاالترین چیـز کـه        ؛را فدا کنیـد    چیز خود    ههم. حفظ اسالم و حکومت اهللا است والغیر      

 اگـر در ایـن   .جان است و کمترین چیز که مال است دریغ نورزید که خوب کشوري اسـت  
شود ره صد ساله را در عرض چنـد            مهم نیست چون نمی    ،هایی وجود دارد    کشور نابسامانی 

داریـد از    بنابراین باشد که حافظ باشید، حافظ اسالم، اسالم، اسالم که هـر چـه                .سال پیمود 
فرماید که مؤمن باید زیرك       می) 7(طور که امام صادق     عزیزان من همان  . این مکتب دارید  

 شما هم تمام هم و غمتان این باشد که جلـوي اعمـال خـالف اسـالم را بگیریـد، از                      5باشد
 بنـابراین مـا بایـد بیـدارتر باشـیم و اگـر       .کارگر تا مقام عالی کشوري که دشمن بیدار است     

 .  ما باید بیدارترین باشیم،رتر استدشمن بیدا

                                           
 .خوانا نیست -1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
 .داده استنسبت ) 7(که آن را به حضرت امام صادق» المؤمن کیس«: اشارة شهید به سخن پیامبر اسالم است -5
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هـواي  سـاز اسـت چـون جـوان       به جبهه بیایید که این دانـشگاه انـسان      ،شما اي جوانان   
دفعه هم که شده بیایید و وضع     بنابراین حتی براي یک    . بیشتر در انحراف است    1[...]نفسانی  

را خـداي نـاکرده در      جـوانی خـود       گار ایثار را ببینید که حیف است سرمایۀ           الهی این جلوه  
 اما نـداي محکـم     ،هاي اطاعت از هواي نفسانی خود بگذرانید که من هم مانند شما بودم             راه

 خمینـی  ، امـام عزیزمـان  ، و قـاطع و مقتـداي کبیرمـان       انهناپذیر و نواي دلـسوز      امام خستگی 
تـک  پند ماننـد  دار نگهها باید جبهه را گرم     مان بر گوش من خطاکار رسید که جوان        شکن  بت
 اگـر   ، سرم اثر کرد و به این جایگاه مقدس آمدم که هم جهاد اصغر کنم و هم جهاد اکبـر                   بر

 . خدا توفیقم دهد
طلبم که نتوانستم فرزنـد خـوبی بـراي شـما              پوزش می  ، مادر جان  :سخنی با مادر عزیزم    

 ، مادر جان.هاي مادري را با این سن جبران کنم باشم و آن همه زحمات شما و آن همه رنج      
 . تو مادر خوبی برایم بـودي      ، مادرم .گویم مادر جان حاللم کن       از درون قلبم می    ؛حاللم کن 

 ،مادرم. ام که تو چقدر در دین خود محکم هستی           اما حاال متوجه   ،من آن موقع متوجه نبودم    
چیـز در     صبور باش چـون همـه      ، اگر من به فیض شهادت رسیدم      ،تو هم مانند مادران دیگر    

 صبور چون زنان واالي اسالم که باید افتخار تو باشد با میل خودت تقـدیم   . صبر است   سایۀ
 براي راه خدا باشـد  تمام کارهایت  کردي به اسالم و تو راضی بودي به این کار و مادر جان            

 . گریستنتحتی 
 اگر این مقـام بـزرگ   ،عزیزان من.  باد2[...] دلتان از نور خدایی ،خواهرهایم و برادرهایم   

) 7( افتخار کنیـد و گریـستن را بـراي حـسین    ، من کوچک و حقیر نصیب شد    شهادت به 
 . کنید

 بـه انقـالب   خواسـتند      خواهشمندم که مواظب باشید کاري نکنید آنهـا کـه مـی            ،عزیزانم 
انقالب بگویید چه    ضربه بزنند سوء استفاده کنند و همۀ کارهایتان براي خدا باشد و به ضد             

 پس فکـر  . باشید انقالب در راه خود تداوم خواهد داشتشما خواسته باشید و چه نخواسته    

                                           
 .خوانا نیست -1
 .خوانا نیست -2
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کنید که یک ساعت فکر از چندین سال عبادت باالتر اسـت و فرزنـدانتان را چنـان تربیـت                    
 . طور که او از شما راضی باشد  آن،خواهد و مواظب مادرم باشید کنید که انقالب می

 پول را به مؤسسۀ ایتام بـدهم         دوست دارم که مقداري از این      .انداز دارم   من مقداري پس   
 ، ماه را ادا کنند و بقیۀ آن را و چیزهاي دیگـرم را             2و برایم بدهید که نماز یک سال و روزة          

 .  مصرف کنید،طور که صالح مادر گرانقدرم و شماست همان
از تمام فامیل خود خواهشمندم از تمام فرزندان خود برایم حاللیت بطلبنـد و همـه مـرا        

 .  برایم طلب آمرزش و مغفرت کنندحالل کنند و
 . امام عزیزمان و روحانیت مبارز باشیدحامیف هست که یکلتبر همه  

 »والسالم«
  برقرار باد جمهوري اسالمی،پاینده باد اسالم

3/2/63 
 1عبداهللا پهلوان

                                           
سـمنان، گلـشهر،    : ، آدرس 3/2/63بن جعفر، تاریخ      بن ابیطالب، گردان موسی     لشکر علی «: در ذیل وصیت آمده است     -1

 .»3934راه قدرت دربان، دست راست منزل پهلوان، تلفن  اهللا دربان، سه خیابان شهید قدرت
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 هاي کلیدي عبارت
I ناراحت نباشندخواهم در شهادت من از پدر و مادر و خواهران و برادرم می . 
I دعا به جان امام و رزمندگان کنید. 
I ]صابر باشند خواهم که مانند زینب مادر و خواهرانم می] از. 
I هاي حق علیه باطل شدم جهت عشق به شهادت و زیارت کربال و نابودي دشمنان راهی جبهه. 
 

 محسن :نام
 پهلوان :ادگیخانو  نام

 عبدالمحمد :پدر نام 
  فرخنده:نام مادر

 1346 سیزدهم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان تهران:محل تولد
 سوم متوسطه :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1362ویکم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  جزیرة مجنون:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

حیــاي  گلــزار شــهداي امــامزاده ی:مــزار
 زادگاهش
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 محسن پهلوان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 .  آن هم ره کربال-تا ز ره نمانیم بشتاب که - همه سوي مرگ رفتندیاران

خداونـد کـسانی را کـه     «1» مرصوصهم بنیانٌ کانّ صفاًان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله        «
 .»دارد اند، دوست می جنگند و مانند سدي آهنین ایستاده در راه او می

 ،الشأن انقـالب اسـالمی ایـران و منجـی تمـام مستـضعفان             با درود فراوان به رهبر عظیم      
ناپـذیر و    و مـردم مـسلمان و خـستگی     2معزیـز نکاتی مختصر به عرض خـانوادة محتـرم و          

اینجانب حسن پهلوان جهت عشق به شهادت و رساندن کمـک بـه     . شهیدپرور ایران برسانم  
هاي حق علیـه باطـل شـدم تـا            ن خود و زیارت کربال و نابودي دشمنان راهی جبهه         نوعا  هم

 ]کـه [، الب اسالمی بنمایم و خود را به قافلۀ ساالر شهیدان     شاید بتوانم مختصر کمکی به انق     
  . برسانم،ام از آن دور افتاده

و «خواهم که در شهادت مـن ناراحـت نباشـند             و از پدر و مادر و خواهران و برادرم می          
 کـه   ،)3(خواهم که مانند زینب      مادرم و خواهرانم می    ]از [ و صبر کنید و    3»تواصوا بالصبر 

خواهم که برادرم و       صابر باشند و من می     ،ها را در راه خدا به جان خرید         بتترین مصی  بزرگ
مـرا در   توانند راه من را ادامه دهند اسـلحه بـه زمـین افتـادة                 تمام دوستان و خویشان که می     

 در نبـودن مـن   ،دست گیرند و به راه این بندة حقیـر خـدا ادامـه دهنـد و اي خـانوادة مـن                 
سـت و   اکه خداوند بـه شـما داده بـود و حـال گرفتـه                نتی بود ناراحت نباشید چون این اما    

کنم   افتخار کنید که فرزندتان در راه خدا به این مقام بزرگ رسیده است و من هم افتخار می                 
ام و مـن از شـما          اسالمی و در دامن چنین پدر و مـادري بـزرگ شـده              که در چنین خانوادة   

من از تمام دوستان و خویـشان کـه اگـر از    خواهم که مرا ببخشید و حاللم کنید و در ض       می

                                           
 .4/ صف -1
 .»حقیرم« در اصل وصیت -2
 . سورة عصر3 آیه  بخشی از -3
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خواهم که دعـا بـه جـان امـام و          از شما می   ، طلب بخشش کنید و در آخر      ،اند  من بدي دیده  
 . رزمندگان کنید

 
  کس که تو را شناخت جان را چه کنـد          آن
 

ــد    ــان را چــه کن ــال و خانم ــد و عی  فرزن
 دیوانــه کنــی هــر دو جهــانش بخــشی     

 
ــۀ  ــدتــو هــر دو جهــان ر  دیوان  1ا چــه کن

  

 محسن پهلوان

                                           
 .آمده است» هر«، »آن«در بیت اول در اصل وصیت به جاي . شعر از رباعیات عطار نیشابوري است -1
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 هاي کلیدي عبارت
I اکنون نوبت آن است که شعارها را به شعور تبدیل نماییم. 
I طلبد و شهادت طلبد، خون می جهاد و پیروزي بهایی ارزشمند می. 
I طمئن باشید که پیروزي از آن ماست م،طلبی در میان ما باشد تا وقتی این روحیۀ شهادت. 
I  هـاي خـود قـرار     هـا و خواسـت   تـاز هـوس   و  محل تاخت  ،عی قلیل و اندك است     که متا  ،دنیا را

 .ندهیم
I آید خاطر دوستی دنیا پدید می آگاه باشید که تمامی رذائل به. 
I به یاد خدا و در اندیشۀ راه شهیدان باشید. 
I هاي مذهبی را خالی نکنید سنگرهاي علم و دانش و اجتماع. 
I  راه خود قرار دهیدامر به معروف و نهی از منکر را فرا. 
I      را بدانید و براي سـالمتی و طـول عمـرش دعـا              ، امام خمینی  ،قدر این انقالب و رهبر بزرگوار 

 .کنید و گوش به فرامین پیامبرگونۀ وي باشید

 مصطفی :نام
 پهلوان :خانوادگی  نام

 محمدهادي :پدر نام 
 البنین  ام:نام مادر

 1341ام شهریور   سی:تاریخ تولد
  شهرستان تهران:محل تولد
 پایان دورة کاردانی :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1365 نوزدهم اسفند :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلــزار شــهداي امــامزاده یحیــاي :مــزار
 شهرستان سمنان



 145 پهلوان، مصطفی     ¹استان سمنان 

 مصطفی پهلوان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»خبیر بما تعملـون    اهللا ان اهللا     ااهللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقو      ا  یا ایها الذین آمنوا اتقو    «
 شوید و هر کسی بنگرد تا چه عملی را براي فرداي خود پـیش               ساال اي اهل ایمان خداتر    «

 .»خوبی آگاه است فرستید، از خدا بترسید که او به همۀ کردارتان به می
ها ثمرة وجود اوسـت و انقطـاع حیـات نیـز بـه علـم و                نام اهللا که اتصال حیات انسان       به 

 . ام او که همه از اوییم و به سوي اون به. فرمان اوست
اللهی را نیز بر دوش ما      خلیفۀپس از حمد و سپاس خداي را که ما را آفرید و مسئولیت               

ستایش خداي را کـه مقـام انـسان را از کـل فرشـتگان و مالئـک و از کـل نباتـات و                         . نهاد
 . دزساهاي قدرت خود را نمایان  وسیلۀ او جلوه حیوانات برتر قرار داد تا به

 . اهللا را عنایت فرمود خداي را که به ما توفیق شرکت در جهاد فی سبیلشکر  
و نایب برحقش امام خمینـی و بـا         ) عج(ها مهدي موعود    با درود و سالم بر منجی انسان       

 . آفرین اسالم از صدر تاکنون سالم و درود بر شهیدان عزت
 )امام خمینی (2.»مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد«
نمایاند که تمامی انبیاء و اولیاء الهـی بـراي             به ما می   المنگاهی کوتاه و گذرا به تاریخ اس       

هـا از زنجیرهـاي اسـارت و بـدبختی      رفع ظلم و ستم حکـام ظـالم و بـراي رهـایی انـسان        
پـذیري تـرجیح      اند و براي این منظور مبارزه و جهاد را بـر سـکوت و ذلـت                 برانگیخته شده 

آنـان  . انـد   ن راستا شهادت را بر اسارت و زیر بار ظلم و زور رفـتن پذیرفتـه               اند و در ای     داده
مشی و راه و روش مـسلمین را تـا ابـد              جهاد کردند و شهادت را در آغوش کشیدند تا خط         

 سردمداران و بزرگان اسالم مردانه و مخلصانه در مقابل کفر و استکبار استوار              .ترسیم نمایند 
قامتی را بر ما بیاموزند، تحمـل مـصائب و مـشکالت جهـاد و           ستقدم ایستادند تا را    و ثابت 

                                           
 .18/ حشر -1
ملتی کـه شـهادت بـراي او سـعادت          «: اما با این محتوا جمالتی دارند     . اي به این مضمون ندارند      حضرت امام جمله   -2

 ).187، ص13م، جصحیفه اما(» است پیروز است
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شهادت را بر آسایش و رفاه ظاهري دنیا تقبل نمودند تا براي ما الگوهاي صـبر و اسـتقامت                 
 . و پایداري باشند و مشوق ما در این مسیر گردند

ها دلیرمـردان اسـالم ایـن         مشی صریح و روشن است که پس از قرن          آري، پیرو این خط    
پیروان راستین امامت و والیت براي رهایی از ذلت و بندگی حکام جور و ستم زمانه که بـر    

هاي جهان سایه افکنده است و براي رسیدن به اوج عـزت و شـرافت الهـی قهرمانانـه                     ملت
دارنـد و زمـین را       جنگند تا دین خدا را از تجاوز و تعدي دشمنانش پاك و محفوظ نگه               می

 . و ظالمان تطهیر نماینداز لوث وجود ناپاکان 
دهنـد و سـنگ اسـالم و     کسانی که ادعاي پیروي از اهللا و اولیائش را شعار خود قرار می             

 اکنـون   .دهنـد   را محک خود قرار مـی     ) 7(کوبند و قیام خونین حسین      قرآن را بر سینه می    
ی نوبت آن است که شعارها را به شعور تبدیل نماییم و به لطف و رحمت اللهی و بـا عزمـ                    

خـشنود  ) عـج (ور شویم که قلب امام زمـان        اي استوار چنان بر متجاوزین حمله       جزم و اراده  
و چـه نیکوسـت     . دارد قـرار بگیـریم      گردد و در زمرة کسانی که خداوند آنان را دوست می          

 . اش محبت خداوند بر بنده
 1»ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص«
طلبـد و شـهادت، صـبر         طلبـد، خـون مـی        و پیروزي بهایی ارزشمند مـی       که جهاد  ،آري 

و تا وقتی این عوامل یعنی ایثـار،        . خواهد و گذشت و رشادت      طلبد و استقامت، ایثار می      می
گذشت، رشادت، صبر و استقامت و روحیۀ شهادت طلبی در میان ما باشد مطمئن باشید که                

 . نان ماپیروزي از آن ماست و ننگ و شکست براي دشم
 هرگـز از    ، که سالحی برنده است    ، صمیمیت و همبستگی و وحدت را      ،عزیزان من صفا   

 که روحانیت متعهد و مبارز بـه رهبـري امـام            ،دست ندهید و محور این وحدت و عزت را        
با اندیشۀ در   . اندیشه کنید که حق همین است       قدردان و پیرو باشید و     2]را[ ،باشد  خمینی می 

کر نماییم که براي هـر مقـدار آن        فدر اعمال و گفتار خود دقیق باشیم و ت        قیامت و روز جزا     
 چگونه جزا و کیفري در نظر گرفته خواهد شد؟

                                           
 .4/ صف -1
 .اضافه است -2
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هـاي   هـا و خواسـت    وتاز هوس   دنیا را که متاعی قلیل و اندك است محل تاخت          ،عزیزان 
ه جاویـدان    ک ،اي سازنده براي عالم آخرتمان      خود قرار ندهیم بلکه این مسیر کوتاه را مقدمه        

 .  قرار دهیم،است
هاي سنگین خیرات و حـسنات کفـۀ خیـر            ها براي خود اندوخته کنیم و با وزنه         از نیکی  

ترازوي عدالت را به انتها درجۀ سنگینی خود برسانیم تا با سرافرازي و سـربلندي در جـوار          
 . حق تعالی حاضر شویم

 1.شـود    محـشور مـی    فرمایش خداوند است که در قیامت هـر کـس بـا اعمـال خـودش                
شوند و تقاضاي حیات دوباره       زیر و شرمنده می     هاي بدون اندوخته سر به      آنجاست که انسان  

نمایند تا به دنیا برگردند و از جان و مال و علم و فرزندان خود در راه خدا انفاق نمـوده                     می
اي  ه قدم بر عرصۀ قیامت گذارند ولی محـال اسـت و حیـات دنیـوي دوبـار          ،و با دستانی پر   

دیگر وجود ندارد چرا که با وجود کتاب خدا و گفتار امامان و معصومین و با وجود رهبري          
گونه عـذر     همه پیام شهدا، بر ما اتمام حجت شده است و جاي هیچ             همچون امام امت و این    

 . اي نمانده است و بهانه
ار نما نـه     از در رحمتت با ما رفت      ، خدایا .واي که چه سخت و دردناك است عذاب الهی         

 . اي از این دنیا مبر از در عدالتت و بارخدایا تا ما را نیامرزیده
 بارها خدا   ،برند  هایی پرارزش همراه خود می      ر و نیکوکار که اندوخته    هاي خی   و اما انسان   

آنجاسـت کـه    . گویند که این سـعادت و لطـف نصیبـشان شـده اسـت               را شکر و سپاس می    
خاطر خدا صبر و استقامت نمودند و به امید یاري خـدا راه               هی که ب  هایآن(هاي شهدا     خانواده

بالنـد و شـهیدان خـود را واسـطۀ            با افتخار و سرفرازي بر خود می      ) سعادت را پیش گرفتند   
هاي خود احـساس      شفاعت خود قرار داده و شیرینی گام نهادن در راه اهللا را همواره در گام              

محـشور  ) 3( گشاده و فراخ با فاطمـۀ زهـرا        آنجاست که مادران شهدا با رویی     . نمایند  می
 .گیرند شده و مورد محبت ایشان قرار می

 نکند خداي ناکرده ایـن عـزت و سـربلندي،        ، مادر جان، برادران و خواهران عزیزم      ،پس 
هـا و   این سعادت عظمی و اندوختۀ آخرت و این شادي و شـیرینی جاودانـه را بـا خوشـی                  

                                           
 .»فمن اوتی کتبه بیمینه فاولئک یقرؤن کتبهم و ال یظلمون فتیال«.  سورة اسراء71اشاره دارد به بخشی از آیۀ  -1
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 نکند رفتار و اعمال و گفتارمان این اجر الهـی را از          .م چند روزة دنیا عوض کنی     هاي  دلگرمی
حال چه در عزاداري و سوگواري چه در سکوت و اندیـشیدن، چـه               همه در. ما سلب نماید  

در نسیان و فراموشی، چه در شادي و خوشی و در هر حالت دیگري که ممکن است بـراي          
. و عاقبت کار را تجسم نمـاییم      انسان پیش آید، هدف را در نظر بگیریم، راه را رهرو باشیم             

رویـم؟ اندیـشه در ایـن سـه مطلـب را              ایم؟ و بـه کجـا مـی         ایم؟ براي چه آمده     از کجا آمده  
 هاضـاع «ها را نیز براي اندیـشیدن از دسـت نـدهیم کـه                فراموش نکنیم و لحظات و فرصت     

 . »از دست دادن فرصت غصه است «1»ۀ غصۀصالفر
 قـدر ایـن موقعیـت و        .قیمت در نزد خـدا داریـد        غم مخورید که جایگاهی ذي     ،عزیزان 

 شـهید را     مقـام خـانوادة   . شـود   اید بدانید که بر هر کسی نازل نمـی          رفاهی را که کسب کرده    
 . شود داشتن مقامی است که به واسطۀ لطف و رحمت الهی بر بندگان خوب خدا داده می

گیرند کـه خـدایا     قرار میهاي شهدا در فرداي قیامت با قامتی استوار در نزد خدا      خانواده 
ترین و عزیزترین کسانمان گذشتیم و سختی و مـصیبت آن را    براي احیاي دین تو از نزدیک     

 . چه رحمت و عنایتی از این باالتر. براي خوشی و آرامش امروز تحمل نمودیم
از قاعـدة مـوت دنیـوي مـستثنی نیـستند و            ) 7(و ائمه ) 6(جایی که پیغمبر اکرم    

قدر به دنیـا دل    دیگر ما تحت چه عنوانی این   ،شود   قلب خاك مدفون می    جسم مطهرشان در  
 آگاه باشید که تمـامی رذائـل   ،ایم؟ اي ملت عزیز    خوش کرده   بستگی دل   ایم و به این دل      بسته

دوستی دنیا انسان را به پرتگـاه سـقوط و مـنجالب فـساد              . آید  خاطر دوستی دنیا پدید می      به
 مـرگ سـعادت جامعـه فـرا رسـیده           ،ش به این مرحله برسند    اي که افراد    کشاند و جامعه    می

فروشـی   فروشـی و گـران   کنـد، کـم   دیگر غیبت کردن و تهمت زدن عادي جلـوه مـی          . است
کند، تکبـر و غـرور    گویی و ناسزاگویی زشت جلوه نمی  دهد، دروغ   وقاحتش را از دست می    

 ... گردد و و خودپسندي و حسادت و خودنمایی گناه تلقی نمی
شـود و دیـر       چیز در دنیا خالصـه مـی       جاست که خدا و قیامت فراموش شده و همه        و آن  

نباشد که آتش قهر الهی بر ملت نازل شده و گناهکاران و ناپاکان را در کام خود فرو بـرد و                  
 . باشد حتماً عذابی دردناك نیز در قیامت در انتظارشان می

                                           
 ).118البالغه، حکمت نهج). (7(سخنی از حضرت علی -1
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 .))7(علی (» ی خطاهاستدوستی دنیا سرچشمۀ تمام «1»حب الدنیا رأس کل خطیئه«
 احکام خدا را جاري سازید و بدانید که سعادت و خیـر شـما در کـسب                  ،عزیز اي ملت  

 پـشت بـه راه شـهیدان      . انشاءاهللا. باشد  صفات پسندیده و اخالق کریمه و فضائل حمیده می        
کجی به اسـالم اسـت، دهـن کجـی بـه             نکنید و خونشان را زیر پا نگذارید که این کار دهن          

و بدانید که شهیدان، آگاه به رفتار و اعمال شـما           . است) 7( شهیدان حسین بن علی    ساالر
 . باشند و از خطاها و گناهان شما نخواهند گذشت می

اند نام و یادشان در همیشۀ تاریخ زنـده اسـت و راهـشان نیـز                  راستی که شهیدان زنده    به 
 . مند نه بهرهاند و در نزد خدایشان از لذات و نعمات جاودا زنده. پوینده

گمـان مبریـد    «2»وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عنـد ربهـم یرزقـون           «
انـد و در نـزد خدایـشان روزي             اند بلکه آنان زنـده      اند مرده   کسانی که در راه خدا کشته شده      

 .»خورند می
ــی  ــان بــ ــه اهللا یارشــ ــان کــ ــا آنــ  خوشــ

 
ــاودان   ــشت جــ ــشانبهــ ــی3مأوایــ  4 بــ

  

خوشـا آنـان کـه مرگـشان         . که چه خوش است آخرت را جـوار جمـال او بـودن             واقعاً 
و این باالترین و برترین درجـۀ مـرگ   . شهادت در راه اوست و شهادتشان نیز مورد قبول او       

 . و شهادت است
 فمن زحـزح عـن النـار و ادخـل           لقیمۀ الموت و انما توفون اجورکم یوم ا       ئقۀکل نفس ذا  «
میرد و روز قیامت همـۀ شـما    هر جانی می   «5» الدنیا اال متاع الغرور    ة فقد فاز و ماالحیو    لجنۀا

 پس هر کس خود را از آتـش جهـنم دور داشـت و    ، خواهید رسید  به مزد اعمال خود کامالً    
جـز متـاعی      به بهشت ابدي درآمد چنین کسی سعادت ابد یافت و بدانید که زندگانی دنیا به              

  .»فریبنده نخواهد بود
                                           

اصـول  . (با همین مضمون دارنـد    نیز سخنی   ) 7(البته حضرت علی  . است) 7(این سخن از حضرت امام صادق      -1
 ).1، ح315، ص2کافی، ج

 .169/ آل عمران -2
 .»معوایشان«در اصل وصیت  -3
 .شعر از باباطاهر است -4
 .185/ آل عمران -5
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بارهـا  . اید کـه جـوانی بـر اثـر حادثـۀ تـصادف جـان داده اسـت         رها شنیده  با ،مادر جان  
ایـد کـه افـرادي بـه هنگـام            بارها شنیده . اند  اید که اشخاصی بر اثر بیماري از دنیا رفته          شنیده

هـا    البته همۀ ایـن   ... اند و   گریز از بمب و موشک و فرار از مرگ بر اثر حوادث دیگري مرده             
 ایـن اشـخاص در مـرگ    ، به نظر شما مادران و پـدران و بـستگان      منتها .به تقدیر الهی است   

بیننـد شـهیدي بـا آن همـه عـزت و عظمـت          عزیزان خود چه احساسی دارند؟ وقتی که می       
ماند ولی عزیز آنها ارزان از دسـت          شود و یادش همواره باقی می       دنیایی و آخرتی تشییع می    

 رفته است؟
خـانوادة شـهدا چـشم و        «ند فرمودة امـام را کـه      آور  یاد می    اندیشند؟ وقتی به    در چه می   

ـ اند از ایـن سـعادت          ولی آنها با آنکه عزیز خود را از دست داده          1.»چراغ این ملتند   بهـره   یب
شوند؟ به قول رئیس جمهور عزیزمان جنـاب آقـاي            اند چه غم مضاعفی را متحمل می        مانده
 مرگـی غیـر از شـهادت دنیـا را         واقعاً غصه دارد که انسان در روزگار شهادت بـا         : 2اي  خامنه

 .ترك کند
 افتخار کنید که فرزندتان در راه خیر و صالح به شهادت رسیده است و بـر           ،پس عزیزان  

ان شـکر بـه درگـاه ایـزدي         دست. بخش جامعه است   آور و حرکت    خود ببالید که مرگ او پیام     
بختی و ذلت سـاقط  هاي هولناك بد بلند کنید و خداوند را سپاس گویید که فرزندتان در دره 

 . و به پرتگاه شر و فساد نزول نکرد نشد
مادر جان، شما در نزد من خیلی عزیز هستید، دوستی من نسبت به شـما قلبـی اسـت و         

طـور کـه بایـد و         خورم از اینکـه آن      محبت شما در دل من همواره باقی است و افسوس می          
 سخن اینجاسـت    ،اما مادر جان  . ایمهاي شما را بنم     ها و محبت    ام جبران خوبی    شاید نتوانسته 

 اوست که سرچـشمۀ همـۀ     . خدا ،که چه کسی این محبت را در دل ما قرار داده است؟ آري            
پس آیا  . هایمان را به هم نزدیک گردانیده است        اوست که ما را آفریده و قلب      . هاست  محبت

لمان قـرار   در قبال این نعمت بزرگ اکنون که دین خدا مورد تعدي و تجاوز ستمگران و ظا               
                                           

هاي شهدا با شهادت افتخارآفرینان این مرز و بـوم   شما خانواده«: اي به این مضمون دارند     حضرت امام خمینی جمله    -1
شما چشم و چراغ این ملتید، خداونـد یارتـان          . د که از همۀ عزیزان در راه اسالم خواهید گذشت         به جهان فهماندی  

 ).80، ص 14صحیفه امام، ج. (»باد
 .تعلیقات. ك. ر-2
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یا نباید جانی را که از اوست در این لحظات یـاري خـدا              .  نباید دین خود را ادا کنیم      ،گرفته
تـان را بـه خـداي بـزرگ       هکنم و همـ  چنین است که با شما وداع می     . به صاحبش برگردانیم  

و در این آخرین لحظات مطلبـی را نیـز در زمینـۀ کـسب علـم و ایمـان یـادآور                      . سپارم  می
 :شوم می

 :برادران و خواهران ایمانی
هـاي تحـت    خوبی روشن است که استعمار بیشترین ضربه را از طریق فرهنگ به ملت        به 

مانـدگی آن ملـت محـسوب         آورد و عدم آگاهی و بینش یک ملت عامل عقب           ستم وارد می  
لذا بر ماست که در زمینۀ باال بردن علم و آگاهی خود همت نماییم و این سالح را                  . شود  می

ز دست دشمن خلع کنیم و این ممکن نیست جز با کوشش و تـالش پیگیـر بـراي کـسب                   ا
 . مراحل علمی بیشتر و باالتر

 در این میـدان سـخت در        1ها و منافقین    بدانید که دشمنان ما و عوامل استعمار، گروهک        
هـا    افکـار و محبـت       آنان از موقعیت جنگی کشور استفاده نموده و از آنجا که همـۀ             .تالشند

هاي تحصیلی و با      نمایند تا با طی سال       با تمام قوا خود را تجهیز می       ،باشد  ها می   متوجۀ جبهه 
اي درازمـدت را بـر علیـه مکتـب و             ها و مؤسسات آموزشی کشور مبـارزه        ورود به دانشگاه  

اللهـی و مکتبـی را    اند که چنانچه بتوانند افراد حـزب      آنان خوب پی برده   . مکتبی آغاز نمایند  
 در آینده کشور از وجـود افـراد متخـصص مکتبـی در              ، علمی و آموزشی نمایند    خلع سالح 

داري آنـان بـا ظـواهر فریبنـده و مـذهبی در پـذیرفتن                 تنگناها قرار خواهد گرفت و میـدان      
 .  حساس با اکرام و احترام شروع خواهد شد]ي[ها مسئولیت

قلبتان براي اسالم و    اللهی، اي جوانان مکتبی و اي همۀ کسانی که            پس اي عزیزان حزب    
سوزد، تا دیر نشده است و فرصـت از دسـت           تپد و دلتان براي انقالب اسالمی می        کشور می 

 کمر همت محکـم ببندیـد و بـا          .نرفته است در این صحنه از مبارزات خود را مجهز نمایید          
درس خواندن بیشتر و با طی مدارج علمی باالتر عرصه را بـر مخالفـان و دشـمنان انقـالب           

 ،هـاي رزم هـستید   ها و حضور در میدان  در عین حالی که در فکر جبهه    .المی تنگ نمایید  اس
 . سنگرهاي علم و دانش را نیز تهی نکنید

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
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 از امکانـات   .گونـه مغـایرتی نـدارد       اي بسیجیان عزیز، درس خواندن بـا جنگیـدن هـیچ           
زي سـازندگی  برداري را بنماییـد تـا بعـد از جنـگ و پیـرو      هاي آموزشی نهایت بهره     مجتمع

کشور را با افکار بکر و سازندة خود و با بازوان قدرتمنـد خـود آغـاز نماییـد و بـر مراکـز                        
هاي آموزشی کشور است که در این زمینه بیشتر کار نماینـد و مـسئولیت               آموزشی و مجتمع  

هـاي    العـاده، کـالس     هـاي آموزشـی فـوق        با برگزاري کالس   .خطیر خود را به انجام رسانند     
انـشاءاهللا  «. العاده و تهیۀ امکانات بیشتر براي رزمندگان دیـن خـود را ادا نماینـد                کنکور فوق 

 . »تعالی
 : نمایم در پایان بار دیگر موارد زیر را سفارش می

 . در ضمن عزاداري و مراسم سوگواري صبور باشید-1
 .  به یاد خدا و در اندیشۀ راه شهیدان باشید-2
 . هایتان افتخار کنید بر گام استوار و محکم گام بردارید و -3
 . تر از پیش ادامه دهید تر و پرتوان تان را فعال  کارهاي روزمره-4
 . هاي مذهبی را خالی نکنید  سنگرهاي علم و دانش و اجتماع-5
 .  فرایض دینی مخصوصاً نماز را به موقع و به نحو احسن انجام دهید-6
 . ود قرار دهید امر به معروف و نهی از منکر را فرا راه خ-7
 را بدانید و براي سالمتی و طول عمـرش          ، امام خمینی  ، قدر این انقالب و رهبر بزرگوار      -8

 . دعا کنید و گوش به فرامین پیامبرگونۀ وي باشید
هـاي مختلـف کـشور حـضور          تفاوت نباشید و در صـحنه        در امور مملکت و انقالب بی      -9

 . داشته باشید
 . اهللا را حامی باشید لت حزب مسئولین در خط امام و دو-10
ـ                  -11 رو  ه نسبت به یکدیگر رئوف و مهربان باشید و عیوب یکـدیگر را همچـون آیینـه روب

 . بگویید و جهت اصالح را در نظر داشته باشید
 مـرا   ،خـدایا . ي آمرزش گناهانم و طلب مغفرت از همۀ شما عزیزان التماس دعا دارم            ابر 

 طلـب   ،انـد   اي با بنده در ارتبـاط بـوده         گونه همۀ کسانی که به   از  . عفو فرما و گناهانم را بریز     
 . نمایم عفو و بخشش می
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در سراسـر گیتـی حـاکم و        ) عج(به امید آن روز که حکومت عدل الهی به رهبري امام زمان           
 .انشاءاهللا. برقرار شود

 .دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه
 مصطفی پهلوان -نامه وصیت

5/12/65 
 )3( با رمز یا زهرا51ملیات کربالي ع

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
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 هاي کلیدي عبارت
I   گونۀ امام امـت خمینـی    خاطر خدا و دفاع از اسالم و قرآن و لبیک به فرمان پیامبر    جبهه رفتنم به

 .بوده است
I نباشیداي از یاد خدا غافل  لحظه. 
I در راه دین و اسالم و مکتب بکوشید. 
I رسان خون آنان باشید راه شهیدان را ادامه دهید و پیام. 
I زمان را تنها نگذارید حسین . 
I مفاهیم صحیح اسالم را خوب درك کنید. 
I پدر و مادر عزیز و گرامی مانند کوه استوار و صبر و استقامت کنید. 
I         ر مقابل امر خـدا و از دادن قربـانی در راه خـدا دریـغ                پدر و مادر به رضاي خداوند و تسلیم د

 .نورزید
 

 خانعلی :نام
 کوهسار پیاده :خانوادگی  نام

 حسن :پدر نام 
  آغاگل:نام مادر

 1343 بیستم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  ابتدایی پایان دورة :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1365وپنجم دي   بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 کوهسار  خانعلی پیاده
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
 صـاحب   ،با سالم و درود به منجی عالم بـشریت        . نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان       به 
جهان اسـالمی روح     مرد  و با سالم و درود به بزرگ      ) عج( حجت خدا مهدي   ،صر والزمان الع  

خدا خمینی کبیر و رهبر و فرماندة کل قوا و با سالم و درود به روان پاك شهداي اسـالم از                     
 بـراي مجروحـان جنـگ و بـه امیـد      2صدر اسالم تا کربالي ایران و به امیـد شـفاي عاجـل       

هـدان شـب و شـیران روز بـر دشـمنان الحادپیـشۀ خـارجی و                 پیروزي رزمندگان اسالم، زا   
 .داخلی

 اما در خودم لیاقت شـهید       ،اي بنویسم   نامه  خواهم وصیت    می ،اکنون که عازم جبهه هستم     
 شـامل   3]ه [ شاید رحمـت خداونـد یکتـا       .بینم ولی از خدا غافل نبوده و نیستم         شدن را نمی  

خاطر خدا و دفـاع       جبهه رفتنم به  .  کند حال من شود و شهادت در راه خودش را به من عطا           
 ایـن   ،بارخـدایا . از اسالم و قرآن و لبیک به فرمان پیامبرگونۀ امام امت خمینـی بـوده اسـت                

قطره خون ناچیز مرا و جان ناقابل مرا در راه اسالم بپذیر و اگر جان ناقابل من آن ارزش را                    
ـ   پس بارخدایا صدها،دارد که به راه اسالم فدا شود   تـا در راه تـو   4]د[ه مـن جـان بـده   بار ب

اسـت و بـه یـاري       ) 7( راه سـرور شـهیدان حـسین       5من راهـم  . مبارزه کنم و شهید شوم    
 فقط به یـاد تـو و بـراي         ،بارخدایا. خداوند تا آخرین قطرة خونم این راه را دامه خواهم داد          

 ،دارم  برمـی روم و عاشقانه در راه خـدا قـدم            احیاء دین و تداوم انقالب اسالمی به جبهه می        

                                           
ر نـزد خـدا متـنعم    البته نپندارید که شهیدان راه خدا مردند بلکه زنده به حیـات ابـدي شـدند و د            «. 169/ آل عمران  -1

 .»خواهند بود
 .»آجل« در اصل وصیت -2
 .اضافه است» ه« -3
 .اضافه است» د« -4
 .»راه هم« در اصل وصیت -5
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 1تر است    شهادت در راه خدا از عسل هم شیرین        .شاید خداوند توفیق شهادت را نصیبم کند      
 2.شـود   و جهاد دري از درهاي بهشت است که تنها به روي بندگان خاص خداوند بـاز مـی                 

 اي  ، امـا اي خـداي بـزرگ       .خواهم که شهادت در راه خودت نصیبم کنی          از تو می   ،خداوندا
ام از اینکـه بـسیاري از گناهـان و     باید تو را زیاد شکر کرده باشم که نکرده   من   ،خداي کریم 

هــایم را پــرده پوشــانیدي و چــه بــسا نامالیمــات را از مــن دور گردانیــدي و چــه  لغــزش
 .ها انتشار دادي هاي نیکو که من اهل آن نبودم و به زبان تعریف

 .د باشید و مـرا حـالل کنیـد         امیدوارم که از دست من خشنو      ،سالم به پدر و مادر عزیزم      
دانم با چه لحنی پوزش بخواهم چون خیلـی رنجـت     نمی، پدر جان:اول از هر چیز به پدرم     

خـواهم مـرا ببخـشی        م تنها امیدم شما بودي و از تو مـی         ا  دادم ولی باید بدانی که در زندگی      
گاه  ت را هیچ خواهم که واجبا     از تو می   .اي را که حق مسلم شما بود انجام ندادم          چون وظیفه 

از مـادرم   .  تقویت اسالمی بسیار مفید است     .فراموش نکنی و بیشتر به مجالس مذهبی بروي       
خواهم که صبور باشد و همپاي پدرم به مجالس مذهبی برود و شیرش را حاللم کند کـه    می

 . من مدیون او هستم
اي از یاد     و لحظه  صبر و استقامت کنید      *]و[ مانند کوه استوار     ،پدر و مادر عزیز و گرامی      

 و در راه دیـن اسـالم و مکتـب    3گیرد ها آرامش می خدا غافل نباشید همانا که با یاد خدا دل       
 راضـی باشـید بـه رضـاي     .امیدوارم که سستی به خود راه ندهیـد . بکوشید باز هم کم است  

 مـن یـک     .خداوند و تسلیم در مقابل امر خدا و از دادن قربانی در راه خـدا دریـغ نورزیـد                  
نحو احـسن بـه صـاحب         مانت در دست شما بودم و حال خیلی خوشحالم که امانتتان را به            ا

دانـد کـه     دادید و از درگاه خدا بخواهید که قبولش کند و خدا مـی ، که خداوند است   ،اصلی
 . هدفی جز اسالم و قرآن نداشتم

خـشید و    امیـدوارم کـه مـرا بب       .ایـد   دانم که شما خیلی رنـج بـرده          می ،پدر و مادر گرامی    
کنم ناراحت نشوید و اگر        خواهش می  ،اگر شهید شدم  . خوشحال باشید که در راه خدا رفتم      

                                           
 .در روز عاشورا است) 7(بن الحسن به امام حسین اشارة شهید به پاسخ حضرت قاسم -1
 .» اولیائهصۀنه فتحه اهللا لخافان الجهاد باب من ابواب الج«. است) 7(ترجمه از سخن گهربار حضرت علی -2
 .»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب«.  سورة رعد28اي از بخشی از آیۀ  ترجمه -3

 .اضافه است* 
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گریه کنید و تقوي را پیشۀ خود کنید در برابر همۀ           ) 7(خواهید گریه کنید براي حسین      می
خصوص پدر و مادرم که همـواره          به ،اي خانوادة بزرگوارم  . ها که خداوند با شماست      سختی

چنـین مـرا     کنم بر شما که این       من افتخار می   ،ام شدند    بسیار در طول زندگی    متحمل زحمات 
شما نیز مطمئنم افتخار خواهید کـرد       . چنین انقالبی تقدیم جامعه نمودید      مثمر ثمر براي یک   

از اینکه فرزندتان در یک مسیر انحرافی سقوط نکرده در تربیت من موفق شـده و تـا آنجـا                    
 من امروز راه خـود را بـا         .وار به مسلخ عشق بفرستید      ا ابراهیم حاضر شدید که اسماعیلتان ر    

 وجود داشت پیدا کردم و در این وادي عشق          1 در کانون گرم خانواده     که کمک و ارشاد شما   
 .  انشاءاهللا،خود را فدا خواهم کرد تا شاید برسم به معبود خودم

رید که شرط قبولی هر     خواهم که از تقصیرات من بگذ        از شما می   ،اي پدر و مادر عزیزم     
خواهم که چـون   از شما می. عبادتی ولو جنگ و جهاد در راه خدا رضایت پدر و مادر است    

 همچنان مقاوم و استوار و تزلزل ناپـذیر در          .پدران و مادران عزیز از دست داده کربال باشید        
رسـان    پیـام راه شهیدان را ادامـه دهیـد و  . دارید  مقابل مصائب سرفراز و سربلند خود را نگه 

خواهم که اجر شهداي صدر اسالم را بـه مـا عنایـت               از خداوند بزرگ می   . خون آنان باشید  
 .  ما نیز پاداش نیکو عطا فرماید کند و به خانوادة

گویم که اول از هر چیز امیدوارم که مرا حالل کرده             ي با برادرانم سخن می    ا و چند کلمه   
نها نگذارید و شماها باشید بازوان محکـم پرتـوان   باشید و سفارش دارم که حسین زمان را ت   

امام و انقالب که در آینده انشاءاهللا بتوانید خدمتگزار خوبی بـراي ایـن ملـت مستـضعف و                   
دیده باشید و راه آن این اسـت کـه مفـاهیم صـحیح اسـالم را خـوب درك کنیـد و بـه             رنج

ام را هرگـز تنهـا نگذاریـد و    کنم که با ا نقالب اسالمی همراه باشید و امـ   دوستان توصیه می  
 . دهندة او باشید و ظلم و ظالم را یاري نکنند و در این راه شما پیروزید یاري

 
ــم   ــو باش ــرم در آرزوي ت ــه بمی ــس ک  در آن نف

 
 بدان امیـد دهـم جـان کـه خـاك کـوي تـو باشـم                 

 رم]و[ قیامت که سـر ز خـاك بـرآ       به وقت صبح   
 

 بــه گفتگــوي تــو خیــزم بــه جــستجوي تــو باشــم 
 مــی بهــشت ننوشــم ز دســت ســاقی رضــوان   

 
 2مرا به باده چه حاجت کـه مـست روي تـو باشـم              

 
                                           

 .»خوانواده«در اصل وصیت  -1
 .آمده است» علی صباح«در اصل وصیت » به وقت صبح«در بیت دوم . شعر از سعدي است -2



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(و ایثارگران      آثار و اسناد شهدا 184

 هر شبنمی در این راه صـد مـوج آتـشین اسـت          
 

ــدارد    ــان نـ ــرح و بیـ ــا شـ ــن معمـ ــه ایـ  1دردا کـ
  

 حجابتان را حفظ کنید کـه  ، از اینکه جانم به فداي شما شود    ، اي عزیزان  ،و اما خواهرانم   
ست که از خون شهدا هم باالتر است و احکام دین را یـاد بگیریـد                قدر باال ا    حجاب شما آن  

امـام را     از امام پیـروي کنیـد و       ،که واجب است بر هر انسان مسلمانی و اي امت شهیدپرور          
تنها نگذارید و همیشه گوش به فرمان امام باشید و همچنین پیـرو راه شـهیدان و راه سـرخ                    

 به تمـامی کـسانی کـه بـه گوشـشان           ]که[من  باشید و پیام    ) عج(تا قیام مهدي  ) 7(حسین
در میـدان نبـرد شـهید    ) 7(رسد این است نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حـسین         می
 . شد

دهند به فکر آینده      می 2 پیام من به تمامی پدران و مادرانی که تشکیل خانواده          ،اما در آخر   
 . فرزندانشان باشند که فرزندانشان در راه انحرافی سقوط نکند

 »والسالم«
 کوهسار خانعلی پیاده

                                           
 .شعر از حافظ است -1
 .»وادهخوان«در اصل وصیت  -2
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 هاي کلیدي عبارت
I تر انجام دهید نماز جمعه را باشکوه. 
I پاي دارید هر روز به مساجد رفته و نماز جماعت را به. 
I بگذارید ما قطعه قطعه شویم، اما اسالم زنده بماند. 
I ما رخنه نمایندنگذارید که منافقان از  جاي خالی ما سوء استفاده کرده و در ش . 
I بگذارید در راه اهللا کشته شویم اما قرآن صدمه نبیند. 
I بگذارید ما خاکستر شویم، اما امام به آرزوي نهایی خود برسد. 
 

 لمحمداسماعی :نام
 پیوندي :خانوادگی  نام

 رضا :پدر نام 
  خدیجه:نام مادر

 1342 هفتم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  متوسطهةپایان دور :تحصیالت

  سپاه:کننده ارگان اعزام
 1361 ششم مرداد :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــزار ــا :م ــامزاده یحی ــهداي ام ــزار ش ي  گل
 زادگاهش
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 محمداسماعیل پیوندي
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
به درستی که خـدا خریـد از         «1»لجنۀان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم ا          «

 .»مؤمنین جان و مالشان را و در عوض به ایشان بهشت را ارزانی داشت
 رسـند کـه لیـاقتش را    اي است الهی که تنها کسانی به این افتخار بزرگ می         شهادت هدیه  

 )امام خمینی (2.داشته باشند
سالم و درود رزمندگان راه اهللا بر شما امـت مستـضعف و شـهیدپرور کـه بـا فرسـتادن                    

میعادگاه عاشقان اهللا یعنی جبهۀ نبرد حق علیـه باطـل رسـالت خـود را انجـام               فرزندانتان به   
 از ززیرا که دشـمنان اسـالم هنـو    دادید، ولی نباید این رسالت عظیم شما به اینجا ختم شود          

 .  داخلی و چه از ابردزدهاي جهانخوار3اند، چه از منافقین بین نرفته
 به نـداي حـق امـام عزیـز لبیـک گفتـه و          گویم که   باري، به شما امت قهرمان تبریک می       

 .هاي خود را در این راه به معرض فروش قرار دادید جان
تـر انجـام دهیـد و         نمایم که نماز جمعه را باشکوه        به شما توصیه می    ،اي امت شهیدپرور   

پاي دارید که امـام امـت ایـن را یـک تکلیـف                هر روز به مساجد رفته و نماز جماعت را به         
) عـج (هاي جمعه رفته و با خداي خویش و با امـام زمـان               دعاي کمیل در شب    به. اند  دانسته

کـنم کـه مراسـم        بـاز هـم توصـیه مـی       . رابطه برقرار نمایید تا به آرزوهاي قلبی خود برسید        
 انجام دهید و نگذارید که منافقـان از  ، که یک فریضۀ واجب است    ، عبادي جمعه را   -سیاسی

 شما رخنه نمایند و ما با شهادتمان راه اهللا را پیموده و        جاي خالی ما سوء استفاده کرده و در       
بله بگذارید خونمان بریزد، اما امت بـه آرزوي خـود           . نماییم  براي شما این راه را هموار می      

قطعـه شـویم،     بگذارید ما قطعـه .بگذارید در راه اهللا کشته شویم، اما قرآن صدمه نبیند     . برسد

                                           
 . سورة توبه111 بخشی از آیه -1
شـهادت بـراي مـا فـیض عظیمـی      «: جملۀ امام در این رابطه این است. اي به این مضمون ندارند  حضرت امام جمله -2

 ،9 جامـام،  صـحیفه (. »هاي ما شهادت را آرزو دارند و ملتی که شـهادت را آرزو دارنـد پیـروز اسـت              است و جوان  
 .)495ص

 .تعلیقات. ك. ر-3
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گذارید ما خاکستر شویم، امـا امـام بـه آرزوي نهـایی خـود                ب ،باالخره. اما اسالم زنده بماند   
 .  بمیرند و رسوا گردند1برسد و ابرجنایتکارها نابود شوند و زبون گردند و منافقان

سوگند یـاد   )7(بن علی  به خدا قسم که شهیدان راه حق به خون سرور شهیدان حسین            
ن موهبت خود را به ما ارزانـی     کنیم که در روز قیامت زمانی که خداوند تبارك و تعالی آ             می

 تنهـا کـسانی را    ، یعنی فرمان داد تا ما در کنار پیامبرمـان بـه شـفاعت شـما بنـشینیم                 ،داشت
کنیم که اماممان را تنها نگذاشته باشـند، از او حمایـت کـرده باشـند و در راه او                      شفاعت می 

و در راه او از همـه  فشانی کرده باشند و او را تا آخرین دقایق زندگیشان یـاري نمـوده                جان
 بایـد بـیش از پـیش فـداکاري          ، با این مسئولیتی که شما دارید      ،بله. چیز  خود گذشته باشند    

خـواهم و     دیگر چیزي ندارم که بگویم و از خداوند پیـروزي و سـعادت شـما را مـی                 . کنید
 .را دارم) عج(آرزوي ظهور حضرت مهدي

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 S-P/ ک شما، محمداسماعیل پیونديبرادر کوچ

 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
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 هاي کلیدي عبارت
I من این راه را با آگاهی کامل انتخاب کردم. 
I توان آن را خام از درخت چید اي که نمی شهادت نعمتی است به عاشقان اهللا و میوه. 
I جنگ را به هیچ عذري فراموش نکنید. 
I ش نکنیدهاي شهدا، اسرا، مفقودین را فرامو دیدار با خانواده. 
I خواهرم، حجاب را سرلوحۀ زندگی قرار بده. 
I ام را زمین نگذارید اسلحه. 
I راهم را ادامه دهید. 

 محمدتقی :نام
 پیوندي :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
  بتول:نام مادر

 1345 چهارم تیر :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

 شهداي زادگاهش گلزار :مزار
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 محمدتقی پیوندي
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
اگر در راه خدا     «1» خیر مما یجمعون   حمۀ من اهللا و ر    ةمتم لمغفر  و لئن قتلتم فی سبیل اهللا او      «

آمرزش و رحمت خداوند نائل شوید و آن بهتر از هر           بمیرید یا کشته شوید در آن جهان به         
  .»چیزي است که در حیات دنیا براي خود فراهم توان آورد

  2.در قاموس شهادت واژه وحشت نیست
 رحمت و شفیع امت رسول اعظم و نبـی          )6( بر پیامبر اسالم   3صلوات و سالم الهی    

، سالم خداونـد و درود      )6( حضرت محمدبن عبداهللا   ،االنبیاء و مفخر االولیاء     اکرم خاتم 
سـالم خالـصانه مـا بـر ارواح شـهداي      ). عج(ابن الحسن العسگري   حجۀاهللا االعظم    بقیۀما بر   

 . اسالم باالخص شهداي انقالب اسالمی ایران و جنگ تحمیلی
عنوان وصیت و سفارش بـر روي کاغـذ بـه             اي به   اینجانب محمدتقی پیوندي چند جمله     

آور    آخـرین پیـام    )6(دهم که پیامبر اکرم حـضرت محمـد         یشهادت م : آورم  نگارش می 
دهم که مهـدي      جانشین برحق او و شهادت می     ) 7(االنبیاء بوده و علی     وحی الهی و خاتم   

برد و روزي خواهد آمـد کـه ظهـور نمایـد و      سر می در پردة غیبت به  ) عج(موعود امام زمان  
 . ان پر از ظلم و جور را به عدل و عدالت گسترش دهدهج
نمایم که نور معرفت و حقیقـت را بـر دل آکنـده از                خداوند بخشندة مهربان را شکر می      

ال «گناه بنده تابانید که توانستم حق را از باطل تمیز داده و جهت یاري حق و اعتالي کلمـۀ              
 در این مکان مقدس و معطر به خون شهیدان حضور پیدا کنم تا خدمتی به اسـالم       »اله االاهللا 

 . المی بنمایمو انقالب اس
 من این راه را با آگاهی کامل انتخاب کردم تا من هم             ،اهللا و همیشه در صحنه      امت حزب  

 گـوهر پـاك     ،خدمتی به کشور عزیزم و اسالمم کرده باشم و اگر خداوند ما را قابل دانست              

                                           
 . ذکر شده است156در اصل وصیت شمارة آیه . 157/ عمران  آل-1
 ).2، ص 15صحیفه امام، ج . ( سخنی از حضرت امام خمینی-2
 .»اللهی« در اصل وصیت -3
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اي اسـت     خود را فداي آن معبود کنم و بدانید که شهادت نعمتی است به عاشقان اهللا و میوه                
 .توان آن را خام از درخت چید ه نمیک
تـر     بیـشتر و جوانمردانـه     ،ایـد   ها را پـر کـرده       طور که تاکنون جبهه      همان ،امت شهیدپرور  

ها حضور پیدا کنید تا ریشۀ ظلم و فساد را از بین ببرید و خداي نکرده ماننـد                    سوي جبهه   به
 جنـگ را بـه هـیچ    .ري نکردندمردم کوفه نباشید که امام خودشان را تنها گذاشتند و او را یا  

توانـد بـه      نحوي نمـی   ادي که به  افرعذري فراموش نکنید که این جنگ جنگ اسالم است و           
 حداکثر کوشش و تالش جهت یاري رساندن رزمنـدگان          ،د تا اسالم را یاري کنند     نجبهه بیای 

ر  نماز جمعه، جماعـت، مـزا      ،ها را فراموش نکنید و سنگرهاي انقالب        اسالم در پشت جبهه   
هاي شهدا، اسرا، مفقودین را فراموش نکنید و همچنین دعا بـه جـان                شهدا، دیدار با خانواده   

 . امام خمینی
. بنـشاند ) 7( امیدوارم که خداوند شما را بر سر سفرة اباعبداهللا الحـسین           ،مادر مهربانم  

ـ         و2يو شـ ]ي[ پیـروز 1ات هسالم بر تو اي مادر قهرمانم که توانستی بـر هـواي نفـس مادران
 ،رضایت دادي که به میدان بروم و از اینکه در مدت نتوانستم براي شما کـاري انجـام دهـم                  

باید فرزند حقیر خود را ببخشی و مجلس عزاداري که براي من گرفتید گریه بـر مظلومیـت               
 بهـشت بـر او   ،بگریـد ) 7( زیرا اگر کسی بر امام حـسین ،را فراموش نکنید  ) 7(حسین

 . شود  می]ه[زیدشود و گناهانش آمر واجب می
 و به شایعات گوش ندهی      یخواهم که بعد از شهادت من ناراحت نباش          از تو می   ،برادرم 

ه بـاش و حقیـر را   ، پوینده و کوبنده در ایـن را هاست  که بهترین و برترین راه،و در راه خدا  
 .حالل کن

کـه   صـبر داشـته بـاش        ،خواهم که وقتی خبر شهادت من را شنیدي          از شما می   ،خواهرم 
گونـه   خداوند صابران را دوست دارد و حجاب را سرلوحۀ زندگی قرار بده و همیشه زینـب  

 . زندگی و مبارزه کن

                                           
 .»مادرانت« در اصل وصیت -1
 . »شدي« در اصل وصیت -2
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 بـه بزرگـی خودتـان    ،ایـد   در این مدت دوستی اگر از بنده بدي دیده      ،دوستان و آشنایان   
 را  ام  اینجانب را ببخشید و براي آمرزش گناهان من در نمازها و دعاها دعـا کنیـد و اسـلحه                  

 . زمین نگذارید و راهم را ادامه دهید که اطمینان دارم ادامه خواهید داد
دسـت     سرخه دفن نمایید و اگـر بـه        ]ي[ در مزار شهدا   ،دست شما رسید     ام به   اگر جنازه  

 . هاي فرشتگان آرامش کامل دارم  مطمئن باشید در زیر بال،شما نرسید
 

29/9/65 
 محمدتقی پیوندي

 ربن جعف گردان موسی
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 هاي کلیدي عبارت
I خواهم ما را شایسته سربازي آن امام عزیز قرار دهد از خدا می. 
I                        من فقط و فقط براي برپایی احکام اسالمی در جامعه به جبهه رفتم تا بتوانم بـا خـونم امـر بـه

 .معروف و نهی از منکر کرده باشم
I دشمن سعی دارد که ما را از روحانیت جدا کند. 
I اعت و جمعه را فراموش نکنیدنمازهاي جم. 
I صفوف خود را متشکل کنید. 
I در دهان منافقان بکوبید. 

 احمد :نام
 تبریزي :خانوادگی  نام

 عباس :پدر نام 
  خورشید:نام مادر

 1338هشت نوزدهم اردیب:تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  کاردانی پایان دورة :تحصیالت

  ارتش:کننده ارگان اعزام
 1361 سیزدهم دي :تاریخ شهادت
 هنگام  عین خوش:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 احمد تبریزي
 

 بسم رب الشهدا
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

نویسم و یاران همه رفتند ولی هنوز    نامۀ خود را می     خدایا، این چهارمین بار است که وصیت      
دهم به خون شهیدان که ایـن      ا، تو را قسم می    خدای. من لیاقت آن را نیافتم که به آنها بپیوندم        

. نامۀ من قرار ده و مرا هرچه زودتر به سایر شهیدان ملحق کـن   نامه را آخرین وصیت     وصیت
خدایا، ما را خالص گردان و خونمان را سیلی گردان که این سیل ریشۀ کفـار و منـافقین را                    

ن بر کند    هـا پـاك کنـیم و     عا و نماز از سـیاهی  هایمان را با د     دوستان عزیز، بیایید دست   . از ب
خـواهم کـه    رضاي خدا را در کارهایمان بر رضاي هر چیز دیگر مقدم بداریم و از خدا مـی               

تـا  ] را[وجود امام عزیزمان، این اسوه و الگو و این رحمت الهی که بر جامعۀ ما فرود آمده،               
پـدر و  . یـز قـرار دهـد    سربازي آن امـام عز 1مستدام بدارد و ما را شایسته  ) عج(ظهور مهدي 

قدر شما برایم زحمت کشیدید تا به این سن رسیدم و پدر عزیز، که                دانم آن   مادر عزیزم، می  
از کوچکی مرا با مسجد آشنا کرد، باید در قبال این زحمات اجر و مزد دریافت دارید و آیـا    

د و امـام  خـدا از شـما راضـی شـو    . مزدي بهتر از اینکه مرا در راه رضاي خدا قربانی کردید 
شـما و هـر کـه    ] به. [ از شما شاد و خشنود شوند)3(، حضرت فاطمه زهرا  )7(حسین
گویم راضی نیستم که هر کس به این جمهـوري اسـالمی و امـام عزیـز و                    شناسد می   مرا می 

ام شـرکت کنـد، مگـر اینکـه           روحانیت و خالصه به خط امام وفادار نیست در تشییع جنازه          
ملـت  . جنازه روح خود را صیقلی دهد و سازندگی داشـته باشـد           بتواند با شرکت در تشییع      

عزیز، من فقط و فقط براي برپایی احکام اسالمی در جامعه به جبهه رفتم تا بتوانم با خـونم              
امر به معروف و نهی از منکر کرده باشم؛ پس هر که در برابر منکـرات سـاکت بنـشیند، بـه                     

، دشمن سعی دارد کـه مـا را از روحانیـت           ملت عزیز و شهیدپرور   . خون شهدا خیانت کرده   
 آنها که تاکنون شـهداي زیـادي را در   ؛روند  جدا کند، با شایعات اینکه چرا آنها به جبهه نمی         

                                           
 .»شایستگی«در اصل وصیت  -1
 . نوشته شده است17/8/61خ  سمت راست برگ اول وصیت تاری-*
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شما هوشـیار باشـید و در دهـان    . اند  اند و محکم و استوار تا به آخر ایستاده          این انقالب داده  
جمعه را فراموش نکنید و صفوف      مخالفان روحانیت و اسالم بکوبید و نمازهاي جماعت و          

 .  بکوبید1خود را متشکل کنید و در دهان منافقان
 مقدار پـولی را کـه دارم دویـست تومـان از آنِ احـد محمـدپور اسـت کـه از                       ،در پایان  

بقیـه را بـراي کمـک بــه    . شناسـد  باشـد و محمـود او را مـی    دانـشجویان دانـشکدة مـا مـی    
بـرایم  . کس ادعاي طلبکاري کـرد، فـوراً بپردازیـد        هر  . زدگان به دولت اسالمی بدهید      جنگ

 . طلبم از تمام شما حاللیت می. سی روز روزه بدهید بگیرند و یک ماه هم نماز بخوانند
 .دار  خمینی را نگه) عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي

 سرباز کوچک اسالم
 احمد تبریزي

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 کسانی  و مپندارید « 2» عند ربهم یرزقون   ءاهللا امواتا بل احیا      الذین قتلوا فی سبیل    وال تحسبن «
 .»خورند اند در نزد خداي خود روزي می اند بلکه زنده شوند مرده را که در راه خدا کشته می

نامه نوشتم ولی لیاقت آن را نیافتم که مـرا بـه سـویت                خدایا، من تاکنون چندبار وصیت     
نامـه را آخـرین       دهـم کـه ایـن وصـیت          بـه مقربـان درگاهـت قـسمت مـی          بخوانی و تو را   

دوسـتان و بـرادران عزیـز، شـهادت لیاقـت      . ام قرار ده و مرا بـه سـویت بخـوان      نامه  وصیت
. ام خواهد و اگر تاکنون شهادت نصیبم نشده است، دلیلش این اسـت کـه لیاقـت نداشـته        می

 نگذارید و من راضی نیستم کسانی کـه قلبـاً      ملت عزیز، از امام پیروي کرده و آنی او را تنها          
پدر و مـادر عزیـزم، کـه بـسیار         . ام شرکت کنند    به این انقالب اعتقاد ندارند در تشییع جنازه       

خواهم که    تان را ادا کنم ولی از خدا می         برایم زحمت کشیدید، هرچند من نتوانستم زحمات      
.  روسـفید نمایـد  )3(ا و فاطمـه زهـر  )7(در روز قیامت شما را در پـیش امـام حـسین      

 . امیدوارم که صبر پیشه کنید و دشمنان را با صبر خود ناامید کنید

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .نوشته است» احیاهم«را » احیاء«شهید در اصل وصیت . 169/ آل عمران -2
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برادران و خواهران، شما باید الگو در جامعه باشید کـه خـانوادة شـهدا چـشم و چـراغ                     
 تومان  200 پدر عزیزم، تو وصی من هستی که مقدار پولی را که نزد محمود دارم،                1.اند  ملت

ام که در مجتمع بودیم، بدهید و بقیه را هم به مصرف              کالسی  ، دوست هم  آن را به محمدپور   
 .  ماه روزه و یک سال نماز بدهید بخوانند2برایم . انقالب و به دولت بدهید

 
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 احمد تبریزي: سرباز وظیفه
 عباس: نام پدر

 237: شماره شناسنامه
 سمنان: محل تولد

 2.»اجعونانا هللا و انا الیه ر«
در صورتی که پـدر  . زاده یحیی سمنان دفن کنند     انشاءاهللا در صورت شهادت، مرا در امام       

 .خواهند دفن کنید خواهند آنجا که آنها می و مادرم جاي دیگري را می
 

                                           
 ).80، ص 14صحیفۀ امام ج (سخنی از حضرت امام خمینی،  -1
 . سوره بقره156 بخشی از آیه -2
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 هاي کلیدي عبارت
I ام ام آگاهانه انتخاب کرده این راهی را که انتخاب نموده. 
I می م مرگ این راه را، که راه شهدا و صدیقین و صالحین هست، ادامه دهمخواهم تا د. 
I دست از این رهبر برندارید. 
I اوامر رهبر را، که اطاعت از امر خداست، جان بر کف مطیع باشید. 

 جعفر :نام
  تبریزیان:خانوادگی نام 
 اهللا  فضل:پدر نام 

  صغري:نام مادر
 1342 چهارم آبان :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  راهنمایی پایان دورة: تحصیالت

  سپاه:کننده ارگان اعزام
 1362وششم آبان   بیست:تاریخ شهادت
  پنجوین عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي امامزاده یحیاي زادگاهش:مزار
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 جعفر تبریزیان
 بسمه تعالی

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
نـام    بـه   . اه راست هـدایت فرمـود     نام خدایی که ما را به ر        به  . نام خداوند بخشندة مهربان     به  

نام خدایی که ما را در زمان چنین رهبـري آفریـد    خدایی که چنین رهبري را به ما داده و به    
سروران عزیز، پدر و مادر مهربـان، چنـد         . نهادما  نام خدایی که مهر این رهبر را بر دل            و به   
ام   این راهی را که انتخاب نموده     اول آنکه، باید بگویم که به خدا قسم         : اي با شما دارم     جمله

خواهم تا دم مـرگ ایـن         ام و اگر خداوند متعال توفیق به بنده دهد، می           آگاهانه انتخاب کرده  
سـروران عزیـز، بـرادران و       . راه را، که راه شهدا و صدیقین و صالحین هـست، ادامـه دهـم              

دیـار اسـت کـه     خواهران عزیز، تنها سفارشی که به شما دارم همان سـفارش شـهیدان ایـن           
دست از این رهبر برندارید و اوامر رهبر را، که اطاعت از امر خداست، جان بر کـف مطیـع               

پـدر عزیـز و   . باشید و از خدا بخواهید تا این توفیق را بیش از پیش به شما عنایـت فرمایـد    
ایـد، در     اید تـا مـرا بـزرگ نمـوده          مادر مهربان، شما که سالیان سال براي من زحمت کشیده         

تر از اینکه مـرا در        قابل این زحمات باید اجر و مزدي را دریافت دارید و چه اجري بزرگ             م
شاءاهللا این قربانی را از شما قبول فرماید و به شما اجري در              خداوند ان . راه خدا قربانی کنید   

  1[...]دو جهان عنایت 
 خدمت پدر و مادر عزیز و مهربانم 
نامـه    خواسـتم در وصـیت      اي که نمی    چند جمله . اشدشاءاهللا که حال همۀ شما خوب ب        ان 

 تومـان بـه آقـاي جـوانمرد بـدهکار هـستم، آن را             120حـدود   . کـنم   باشد در اینجا ذکر می    
از تمام برادران و خـواهران      . اهللا بدهکارم بپردازید     تومان به دایی سیف    60بپردازید و حدود    

 . طلبم تقاضاي حاللیت می

                                           
 .افتادگی دارد -1
 .25/8/62 تاریخ تحریر وصیت -*
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 جمعه در حد توان به دعاي کمیل رفتـه و بـرایم تقاضـاي    پدر و مادر عزیز، در هر شب  
 . مغفرت از درگاه خداوي متعال نمایید

 »والسالم«
 بنده حقیر خدا، جعفر تبریزیان

 مریوان 25/8/62
 ]اي دیگر نامه وصیت[

پدر و مادر عزیز، حدود یک ماه روزة قضایی دارم بـراي مـن بگیریـد و چنـد مـاهی نمـاز                    
از همـۀ شـما     . هـر کـس از مـن طلبکـار بـود بپردازیـد            . یادم نیست قضایی دارم که مدتش     

طلبم و از همـه   اند تقاضاي حاللیت می از تمام کسانی که از من بدي دیده    . طلبم  حاللیت می 
 . شاءاهللا ان. خداوند انشاءاهللا از همۀ ما راضی باشد. راضی هستم

 . دار نگهخمینی را ) عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي 
25/8/62 

  علی ابن ابیطالب17ر کمقر لش
 مریوان
 سرباز کوچک اسالم، جعفر تبریزیان
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 هاي کلیدي عبارت
I این است که امام را تنها نگذارند تقاضاي من از ملت مسلمان. 
I همیشه در صحنه باشید. 
I از روحانیت متعهد و مسئول و در خط امام جدا نشوید. 
I در دعاها شرکت کنید. 
I ا دعا کنیدامام ر. 

 بهروز :نام
 تبیانیان :خانوادگی  نام

 علی :پدر نام 
  زهرا:نام مادر

 1347 چهارم آبان :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
 دوم راهنمایی :تحصیالت

  سپاه:کننده ان اعزامارگ
 1365وچهارم فروردین   بیست:تاریخ شهادت
  فاو عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 بهروز تبیانیان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»انا هللا و انا الیه راجعون«
 امـام  2.»جاي ذلت دامن کفن شما بـه خـون بـدنتان آغـشته گـردد           پیکار کنید و بگذارید به    «

 )3(علی
خداوندا، بندة حقیر و ناچیزت را جزء بندگانی قرار ده که تو را یافتند و شناختند و پس                   

 .بهاي آنها را خواهی داد اخت عاشق شدند و در راهت شهید و در آخرت خود، خوناز شن
جز این خون ناقابل در درگاهت، که خود نیـز امـانتی اسـت نـزد مـا، چیـز                      خداوندا، به  

آمـین رب  . بارالها، این خـون را قبـول درگاهـت فرمـا    . دیگري ندارم که تقدیم راهت سازم    
 .العالمین

: خـصوص امـت اسـالمی ایـران دارم     ا با جهان مستـضعفین بـه    سخنی چند هرچند نارس    
برادران و خواهران، پیروزي شما یعنی پیروزي اسالم نه وطن و پیروزي ملت در گـرو سـه                  

دوم، . هاست اول، اعتقاد و ایمان به خدا و بندگی در برابر او و نفی تمام عبودیت         : چیز است 
چـون و چـرا از رهبـري بیـدار و             در وحدت و یکپارچگی شماست و سوم، در اطاعت بـی          

گونۀ زمـان، فرزنـد پـاك و شـجاع      گونه موسی و عیسی و محمد و علی ناپذیر، ابراهیم  تزلزل
بن علی که براي بندگی خدا در صحراي کربال آنچنان در مقابـل خـصم ایـستاد و در       حسین

 شـرق و  اي در ایستادن فرزند برومندش امام خمینـی در مقابـل ابرقـدرت         طول تاریخ نمونه  
 . غرب نتوان یافت

کنم که براي شما      که در باالي صفحه نوشتم، فکر نمی       3]را[پدر و مادرم، با این جمالتی        
هـاي بزرگـان      شما باید توجه کنیـد بـه گفتـه        . اندوهی مانده باشد که براي آن غصه بخورید       

شـما هـم از آنهـا    فرمایند و  اهللا و ببینید که این بزرگان دین چه می         هاي رسول   اسالم، فرموده 
                                           

 .»سوي او رجوع خواهیم کرد ما براي خدا هستیم و به«: ترجمه. سورة بقره 156بخشی از آیه  -1
گـاه کـه خـدا را     شکنان است تـا آن  همانا رأي من پیکار با پیمان : اي به این مضمون دارند      جمله) 7(حضرت علی  -2

 .مالقات کنم
 .اضافه است» را« -3
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تابی نکنید و   خواهم که بی    دهند، از شما می     حال که خبر شهادت مرا به شما می       . پیروي کنید 
پدرم، درود بـر تـو کـه چونـان ابـراهیم         . را زمزمه کنید  » انا هللا و انا الیه راجعون     « ۀ شریف ۀآی

کـه  بـدان و آگـاه بـاش        . فرزند خویش را به فرمـان خـداي بـزرگ بـه قربانگـاه فرسـتادي               
زند و مرگ در راه خدا را جـز سـعادت و              تعالی سر باز نمی     اسماعیلت هرگز از فرمان باري    

داند و شهادت را جزء بهتـرین   داند و زندگی را جز جهاد در راه عقیده نمی   بختی نمی   خوش
پدرم، براي من دعا کن، شاید خداوند براي دعاي تو از گناهان مـن  . اند  د  هاي خدا می    نعمت
که تـو حـق مـادري را بـراي مـن کامـل ادا                 درم، در حق تو پسري نکردم درحالی      ما. بگذرد
ات پیروز شدي و فرزندت را روانـۀ   مادرم، سالم بر تو که باالخره بر احساس مادرانه . کردي

میدان نبرد بین مسلمین با کفار کردي و گفتی که تو را در راه خـدا هدیـۀ انقـالب اسـالمی          
. هـستی ) 3( فاطمـه زهـرا    1هاللسـ کنم که مـادري از        تخار می کنم و من به وجود تو اف        می

برادرم، اسلحۀ من را بردار و نگذارید به زمین بیفتد و سنگر خالی مـرا پـر کـن و راه خـدا                       
هاست و پوینده و کوشـنده در ایـن راه بـاش و تقاضـاي مـن از ملـت             بهترین و برترین راه   

تنها نگذارند و همیشه در صـحنه باشـید   مسلمان و قهرمان و شهیدپرور این است که امام را    
گران آرزوي خود را به گور ببرند و از روحانیت متعهد و مـسئول و در خـط امـام                      تا توطئه 

جدا نشوید چون این روحانیت بود که پیشتاز انقالب بود و این روحانیت اسـت کـه خـون        
د و در دعاهـا   گـذارد پایمـال شـو       کشد و نمـی     لحظه به دوش می     به   هزار شهید را لحظه    100

دعـا  ) عج( در فرج آقا امام زمان     .شرکت کنید؛ دعاي کمیل و دعاي توسل و امام را دعا کنید           
خداوندا، رزمندگان اسالم را در هـر       . را نزدیک بگرداند  ) عج(کنید تا خدا فرج آقا امام زمان      

 . دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را . آمین. کجاي جهان هستند پیروز بگردان
 

 محمد تبیانیان

                                           
 .»ثالله« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I رزمندگان را یاري کنید. 
I خواهران عزیز حجاب خود را حفظ کنند. 
I این انقالب و جنگ و این ریختن خون پاك شهدا فقط براي حجاب بوده است. 

 فیروز :نام
 تبیانیان :خانوادگی  نام

 هژبر :پدر نام 
  صنم:نام مادر

 1346 شانزدهم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:تولدمحل 

 دوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362 هفدهم مرداد :تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 فیروز تبیانیان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»اتا بل احیاء عند ربهم یرزقونو ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امو«
انـد و بـه حیـات ابـدي شـدند و در نـزد        اند بلکـه زنـده    مپندارید که شهیدانِ راه خدا مرده     «

 .»پروردگارشان متنعم خواهند بود
  2»و ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء ولکن التشعرون«
ه او زنده و جاوید است ولیکن شما ایـن  کسی که در راه خدا کشته شده مرده مپندارید بلک       «

 .»حقیقت را نخواهید یافت
 )امام خمینی( 3.»ایم اگر این جنگ بیست سال هم طول بکشد، ما ایستاده« 
 نایـب و با سالم و درود بـر        ) عج(با سالم و درود بر یگانه منجی بشریت موال امام زمان           

ر جماران و با سـالم و درود بـر          برحقش حضرت امام خمینی، این امید مستضعفان و این پی         
شهیدان راه حق و فضیلت و با سالم و درود بر معلولین و مجروحین، این جانبـازان اسـالم                  

 : کنم نامه خود را شروع می وصیت
خداوندا، تو را شکر که به من توفیق عنایت کردي که به این دانشگاه خودسازي بیایم و                  

دت شاهد هستی که مـن بـراي جهـاد در راه تـو              خداوندا، تو خو  . در این جهاد شرکت کنم    
 . ام نه براي ریاست و خودنمایی آمده

خواهم که بعد از شهادتم براي مـن گریـه نکنیـد و جامـه                پدر و مادر عزیزم، از شما می       
گریـه کنیـد کـه در       ) 7(سیاه بر تن نکنید و اگر خواستید گریه کنید، بـراي امـام حـسین              

هاي داخلـی از گریـه         بریدند و اگر گریه کنید این گروهک       تشنه سر او را     صحراي کربال لب  
خواهم که در     یک چیز مهمی که از شما پدر و مادر عزیز می          . شوند  کردن شما خوشحال می   

مراسم من پول و چیزهاي دیگر زیـاد خـرج نکنیـد؛ عـوض آن بـه جبهـه بفرسـتید و ایـن           
                                           

 .169/  آل عمران-1
 .154/  بقره-2
. »ایـم  ما با تمام قدرت، بیست سال هم این جنگ طول بکشد، ما ایستاده«: چنین است  جملۀ حضرت امام خمینی این   -3

 .)315، ص13، جامام صحیفه(
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ست شما نرسـید، ناراحـت نباشـید     د پدر و مادرم، اگر جنازه من به. رزمندگان را یاري کنید   
 و وصیت من به خواهران عزیز این است کـه           1صبر داشته باشید که خداوند با صابران است       

تـر از اسـلحه ماسـت؛ ایـن انقـالب و       حجاب خود را حفظ کنند، چون حجاب شما کوبنده      
خواهم کـه   از برادرانم می. جنگ و این ریختن خون پاك شهدا فقط براي حجاب بوده است     

جبهه را فراموش نکنند و نسبت به مردم به خـوبی رفتـار کننـد و از دوسـتان و آشـنایان و                       
و از  . ببخـشند ] مـرا [ و یا کارهاي بدي از من سـر زد،           خواهم که اگر عمل بدي      فامیالنم می 

 سال نتوانستم کاري براي شما انجام دهم که مورد          17خواهم که من در این        پدر و مادرم می   
 براي شما انجام    خواهم که مرا ببخشید که نتوانستم کمک شایانی         از شما می  پسند شما باشد    

دهم و از اینکه از شما خداحافظی نکردم، مرا ببخشید چون من وقت چندانی نداشتم کـه از       
 روز روزه نگرفتم و در حـدود یـک          20و پدر و مادرم، من در حدود        . شما خداحافظی کنم  

 . م که برایم بدهیدخواه سال نماز نخواندم، از شما می
 

 وز تبیانیان فیرنامه پایان وصیت
15/5/1362 

F-T 
 

                                           
 .»واصبروا ان اهللا مع الصابرین«.  سورة انفال46 ترجمۀ بخشی از آیه -1
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 هاي کلیدي عبارت
I                   تقاضاي عاجزانه که از تمامی امت شهیدپرور دارم این است که با حضور خود در صحنۀ نمـاز

 .هاي مقاومت بسیج شرکت نمایند جماعت و جمعه و پایگاه
I ها دارم که به مسائل تعلیم و تربیت بیشتر توجه کنند وزشگاهسنگران خودم در آم پیامی به هم. 
I مردم شهیدپرور مسئولیتی بس سنگین در مقابل این همه خون پاك ریخته شده دارید. 
I با شناختی که از مکتب اسالم و شهداي عزیز انقالب داشتم روانۀ جبهه گشتم. 

 یداهللا :نام
 تبیانیان :خانوادگی  نام

 علی :پدر نام 
  زهرا:نام مادر

 1350 بیستم مهر :تاریخ تولد
  شهرستان تهران:محل تولد
 سوم راهنمایی :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1366ونهم تیر   بیست:تاریخ شهادت
  جزیرة مجنون:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي روستاي درجزین سمنان:مزار
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 یداهللا تبیانیان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و      ۀالجني من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم         ان اهللا اشتر  «

یقتلون وعدا علیه حقا فی التوریه و االنجیل و القرآن و من اوفی بعهده مـن اهللا فاستبـشروا                   
  1.»ببیعکم الذي بایعتم به و ذالک هو الفوز العظیم

کنند کـه دشـمنان       ر راه خدا جهاد می    خدا جان و دل اهل بهشت را خریداري کرده، آنان د          «
این وعدة قطعی است بر خدا و عهـدي اسـت کـه در            . دین را بکشند و یا خود کشته شوند       

تورات و انجیل و قرآن یاد فرموده است و از خدا باوفاتر کیست؟ اي اهل ایمان شما خـود                   
 . » استدر این معامله بشارت دهید که این معامله با خدا به حقیقت رستگاري بزرگی

خصوص سـرور   و با درود بر ائمه اطهار و به  ) 6(با سالم و درود بر حضرت محمد       
باك شهداي انقـالب اسـالمی و     و با درود بر دالوران شجاع و بی        )7(شهیدان امام حسین  

درود بر رهبر عزیز انقالب اسالمی مجاهد نستوه و درود بر رزمنـدگان دلیـر اسـالم کـه بـا               
 . ها را از چشمان آنها ربوده  خواب تمام ابرقدرتشان و خروش آنها نهضت

دانیـد انعکـاس ایـن انقـالب عزیـز       طور که می اهللا و همیشه در صحنه، همان      مردم حزب  
مرزي ایران به چه شـکلی عـالمگیر بـه کمـک خداونـد                اسالمی در ایران و کشورهاي برون     

ه اهمیتی کـه ایـن انقـالب    بزرگ و نیروي تواناي رزمندگان اسالم خواهد شد، لذا با توجه ب  
اسالمی دارد و همچنین در قبال این انقالب عزیزانی را در راه اسالم و رضاي خـدا دادیـم؛                   
لذا مردم شهیدپرور مسئولیتی بس سنگین در مقابل این همه خون پاك ریخته شده داریـم و                

حنۀ تقاضاي عاجزانه که از تمامی امت شهیدپرور دارم این است که با حـضور خـود در صـ              
سـنگران    هاي مقاومت بسیج شرکت نمایند و نیز پیامی به هم           نماز جماعت و جمعه و پایگاه     

ها دارم که به مسائل تعلیم و تربیت بیشتر توجه کنند تا در آینده از نظـر           خودم در آموزشگاه  
شـوم کـه بـا     همچنـین یـادآور مـی   . صنعت و علم به کشورهاي اجانب کمتر وابسته باشـیم         

                                           
 .111/  توبه-1
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 مکتب اسالم و شهداي عزیز انقالب داشتم روانه جبهه گشتم تا دین خود را              1ازشناختی که   
خواهم که اگر از من خالفـی دیدنـد، مـرا ببخـشند و از                 ادا کرده باشم و از پدر و مادرم می        
خـواهم کـه اگـر        طلبم و از قوم و خویشان معـذرت مـی           عموم امت شهیدپرور حاللیت می    

 . نسبت به آنها بدي کرده باشم
با لباس خـونین  ) 3(ر و مادر گرامی و بزرگوارم، امیدوارم که در قیامت امام حسین       پد 

 اگر شهید یا مفقوداالثر شدم      2]که[هیچ ناراحت نباشید    . انشاءاهللا. شهادت ما را شفاعت کنند    
 . خواهم که ما را دعا کنند اهللا می و از همۀ شما امت حزب

 . دیرا دفن کنند مرا دفن کنن مخواهند  هر جا که پدر و مادر گرامی من می 
 

 »والسالم«
27/12/64 

 یداهللا تبیانیان
 

                                           
 .»به« در اصل وصیت -1
 .اضافه است» که «-2
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 هاي کلیدي عبارت
I 7(سالم فراوان به شهداي تاریخ از هابیل تا حسین.( 
I ها از جور و ظلم ظالمان دهندة انسان سالم به حضرت مهدي نجات. 
I شکن زمان سالم به امام امت، خمینی کبیر، بت. 

 رجبعلی :نام
 تختی :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
  زهرا:نام مادر

 1333چهارم اردیبهشت  و  بیست:تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دورة کارشناسی:تحصیالت

  بسیج:کننده گان اعزامار
 1362وهشتم خرداد   بیست:تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 رضاي مشهد  گلزار شهداي بهشت:مزار
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 رجبعلی تختی
 

 الشهداء و الصدیقین بسم رب
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

تـا  ) 3(و از حـسین ) 3( تـا حـسین  1با درود و سالم فراوان به شهداي تاریخ از هابیـل    
هـا از جـور و        دهندة انـسان    شهداي جنگ تحمیلی عراق و با سالم به حضرت مهدي نجات          

اینجانـب رجبعلـی تختـی،      . شکن زمان   ظلم ظالمان و با سالم به امام امت، خمینی کبیر، بت          
دهم    وصی خودم را همسرم سکینه رضایی قرار می        21فرزند محمد، داراي شناسنامه شمارة      
آنچه ماترك از اینجانب باقی اسـت، یـک حیـاط    . دهم و ناظر، پدرم محمد تختی را قرار می       

 باشد که حیاط براي همسر    در مشهد کوي پنج تن ویک قطعه زمین در اول کوي پنج تن می             
و دو فرزندم باشد و زمین که با برادرم عباسعلی شریک هستم؛ قسمت خـود را بـه بـرادرم                    

گیرد همان قطعه زمین بوده کـه خمـس آن            بخشیدم و آنچه از ماترك خمس به آن تعلق می         
ام   باشد که به خاله     ام و قروضی که باید بپردازم، مبلغ بیست هزار تومان می            را پرداخت نموده  

ام کـه از حقـوقم حتمـاً          هکارم که در ازاي آن یک چـک بـه ایـشان داده            اقدس جاجرمی بد  
 . بپردازید و یک سال نماز قضا و یک ماه روزه برایم بگیرید یا پول بدهید برایم بگیرند

 

 »والسالم علی عباداهللا الصالحین«
 رجبعلی تختی

 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .15/12/61 تاریخ وصیت -*
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 هاي کلیدي عبارت
I نشینند نمیوقت از پا  ش و آزادي انسانها هیچ خاطر خدا و قانون دوستان خدا از طرف خدا به. 
I کنند  در هر زمین و زمان با دشمن انسانها و آزادي مبارزه میدوستان خدا. 
I آنها که وضعیت انقالب تا حال برایشان روشن نگشته در اصل و فرع خود تجدید نظر کنند. 
I غرض در اشتباهند خدا هدایتشان فرماید امیدوارم آنها که بی. 

 اهللا حبیب :نام
 ترابی :خانوادگی  نام

 اهللا فضل :پدر نام 
  معصومه:نام مادر

 1313 شانزدهم تیر :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
 دوره ابتدایی :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1361 دوم فروردین :تاریخ شهادت
  فاو عراق:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي فردوس رضاي زادگاهش:مزار
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 اهللا ترابی حبیب
 

 بسمه تعالی
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

اهللا علی اشرف انبیائه و افضل         لیبلوکم ایکم احسن عمال و صلی      ةالذي خلق الموت والحیو   «
هم االخیار سیما خلیفـه اهللا و      ئسفرائه و علی اهل بیته االخیار المصطفین االبرار و علی خلفا          

 اهللا و الناهی عن محارم اهللا علیـه صـلوات اهللا و             الهادي الی صراط  ) روح اهللا ( بقیه اهللا    نایب
حمد مخـصوص ذات مقدسـی      «. »صلواه انبیاءاهللا و مالئکه اهللا و اولیاء اهللا و الناس اجمعین          

نیاز، حکمتش چنین اقتضا نمـود   باشد که تمام موجودات به او محتاج و او از جملگی بی  می
شرمنده بلکه مات و متحیر، ولـی اگـر بـی           قدر ببخشاید که تمامی       که خلق کند و بر آنها آن      

دانستند و اگر در اولیـائش   بخشید مخلوقات خود را مستحق بلکه طلبکار هم می     آزمایش می 
دانستند، دلیل آنکه بعد از این همه آزمـایش           بخشید اعتراض و خود را کمتر نمی        تر می   فزون

 زده و از دست و پـایش        1رمهدر چندین عالم باز در قیامت منکر معاصی شده تا بر دهانش             
 ). 65/ یس (.»خواهند شهادت می

هـا رعایـت      توان گفت برخالف حیوانیت چون اکثر حیوان        ولی با نهایت تأسف بلکه می      
 خصوصاً اگر مدتی پیش هم باشند ولی این جنایتکـاران زمـان و زمـین      ،کنند  همدیگر را می  

بـارزه کردنـد و بـه خـاطر اینکـه بیـشتر            با کمال پررویی ایستادند و با انبیاء و اولیاء خـدا م           
متقابالً دوستان خـدا    . کشند  کشی کنند، مردم را از راه خدا منحرف کرده در گمراهی می             بهره

وقت از پا ننشسته، در هـر زمـین     خاطر خدا و قانونش و آزادي انسانها هیچ     از طرف خدا به   
کننـد و ایـن    دي مبـارزه مـی  و زمان به تناسب موقعیت سنگري گرفته با دشمن انسانها و آزا 

بعـد از مجتبـی، بعـد از        ) 3(درس را درست از خواجه لوالك بعد از او، از امیرالمـؤمنین           
آموختـه و هـر روز در       ) 6(سیدالشهدا، بعد از سجاد و صادق و کاظم تا قائم آل محمد           

 بعـد از  م انبیـا، تاین وارثان انبیاء طبق کار خـا .  دشمن مبارزه کردهباسنگري به اقتضاء زمان  
غیبت، این بارِ سنگین را مردانه به دوش کشیدند و با افتخاري فراوان دست بـه دسـت داده                  

                                           
 .»چهره« در اصل وصیت -1
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چنان   اهللا الخمینی رسیده آن     مان و اشرف موجودات بعد از ائمه طاهرین، روح          تا به سید زمان   
 مردانه قیام کرد و به دشمنان خدا یورش برد که قدرت تفکر را از آنها سلب کرد و بر تمـام                   

اهل جهان حجت خدا را تمام کرده، او راه کفر و حقیقت را برتمـامی روشـن نمـود؛ زهـی        
اند و تمام افتخار بر مجاهدین اسالم که          ندامت و تأسف بر منحرفین از راه که تا ابد بدبخت          

قل یـا   «: 53اش در سورة زمر آیه        اند و این بندة ناچیز در این میان به امید اهللا و گفته              جنداهللا
اهللا ان اهللا یغفر الذنوب جمیعا انه هـو    ۀحمـ طوا من رندي الذین اسرفوا علی انفسهم ال تق     عبا

  1.»الغفور الرحیم
رو گـشته، امیـدي واثـق بـر حجـت الیتنـاهی               بسته چون سگ اصحاب کهف دنبالـه        دل 

ذوالجالل دارم به اندازة کرمش و هیچ تردیدي در رسیدن به آن ندارم، چون در ایـن جبهـه                   
آنها که وضعیت انقالب تا حال      .  بلکه صدها بار به محض تقاضا مورد عنایتش گردیدم         ها  ده

برایشان روشن نگشته، در اصل و فرع خود تجدید نظر کنند و بدانند مورد غـضب یـا اقـالً                 
امیدوارم آنهـا   . اي نیست جز پناه بردن به ذات مقدسش         اند و چاره    اعتنایی خدا قرار گرفته     بی

اند خدا هدایتشان فرماید و آنها که قابل اصالح نیستند، هرچه زودتـر               تباهغرض در اش    که بی 
مردم دنیا، بدانید که این انقالب، اسالمی و خدایی است و به سرعت پیش              . نابودشان فرماید 

و نرید ان نمن علی الـذین استـضعفوا فـی االرض و             «) عج(رود تا فرج حضرت مهدي      می
  2.» و نجعلهم الوارثینۀًئمنجعلهم ا

خاطر فداکاري نسبت به اهل بیت پیغمبـر و عـزاداري             و ملت ایران بدانند این افتخار به         
شان گشته و به این نعمت، مخصوص گردیدند و خـدا بـا هـیچ کـسی            نصیب) 3(حسین

: باشد؛ عمالً از این نعمت تشکر کنید که فرمـوده          دلیلش نزول سورة تبت می    . خویشی ندارد 
 3.»م لئن شکرتم الزیدنک]و[«

                                           
به آن بندگانم که اسراف برنفس خود کردند بگو هرگز از رحمت ناامید مباشید البته خداوند همـۀ گناهـان                    :   ترجمه  -1

 .شما را خواهد بخشید، همانا او خدایی بسیار آمرزنده و مهربان است
ر آن طایفه ضعیف ذلیل در آن سرزمین منت گذارده و آنها را پیشوایان خلـق قـرار   و ما اراده کردیم که ب     . 5/  قصص -2

 .دهیم و وارث ملک و جاه فرعونیان گردانیم
اضـافه  » و«در اصـل وصـیت    . افـزاییم   جاي آرید بر نعمت شما می       اگر شکر نعمت به   .  سورة ابراهیم  7 بخشی از آیه     -3

 .است
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 هاي کلیدي عبارت
I دست از امام و رهبر نکشید. 
I همیشه یار و یاور امام باشید. 
I خواهم که سالح من به زمین گذارده نشود من می. 
I راه شهیدان را ادامه دهند. 
I سیدالشهدا براي احیاء دین اسالم و مکتب قیام کرد. 
I  زیبا باشد، از آن زیباتر استاگرچه دنیا بسیار زیباست ولی خانۀ آخرت هرچه که دنیا. 
I باشم)7(هاي حق علیه باطل بروم و از یاران حسین فرصتی پیش آمده که به جبهه . 

 سیدرضا :نام
 ترابی :خانوادگی  نام

 اصغر علی :پدر نام 
  کبرا:نام مادر

 1341 دوم اردیبهشت :تاریخ تولد
 ستان دامغان شهر:محل تولد
 سوم متوسطه :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1360 سیزدهم آذر :تاریخ شهادت
  بانه:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي فردوس رضاي زادگاهش:مزار
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 رضا ترابیسید
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  و الصدیقین و العالمینءبسم رب الشهدا

د آنان که   مپنداری« 1»و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون             «
 .»خورند اند و نزد پروردگارشان روزي می در راه خدا کشته شدند مردگانند بلکه آنان زنده

، صـادره  47اصغر، شماره شناسنامه      نامه اینجانب سید رضا ترابی، فرزند سید علی         وصیت 
) 7(دربارة امام حـسین   ) 4(من اول با گفتاري از استاد شهید آیت اهللا مطهري         : از دامغان 

به مرگ در راه امر به معروف و نهی از منکر زینت بخشید             ) 7(امام حسین . کنم  وع می شر
اگرچه دنیا بسیار زیباست ولی خانۀ آخرت، هرچه که دنیا زیبـا            . و به آن شکوه و جالل داد      

حال که فرصتی پـیش  . با سالم گرم بر پدر و مادر عزیزم و مهربانم. باشد، از آن زیباتر است   
باشـم،  ) 7(هاي حق علیه باطل بروم و از یـاران حـسین             به جبهه  2]خدا[ي  آمده که به یار   

زیرا سیدالشهدا نیز براي احیاء دین اسالم و مکتب قیام کرد و ما هم به فرمان امـام و رهبـر                     
کنـیم و اگـر       عزیزمان و قوت قلبمان بـراي احیـاء دیـن و مکتـب و پایـداري آن قیـام مـی                    

گویـد شـما را بـه     ند، بکوشید؛ چرا کـه چـون خـدا مـی         خواهید که یاد شهیدان زنده بما       می
کنم که دسـت از       کنم و در آخر باز هم تکرار می         ها امتحان می    ها و حتی با خوشحالی      سختی

خواهم که سالح مـن بـه زمـین     امام و رهبر نکشید و همیشه یار و یاور امام باشید و من می  
مـن  .  و راه شـهیدان را ادامـه دهنـد      ها نفر سالح برگیرنـد      گذارده نشود بلکه به جاي من ده      

 ماه که در جبهه بودم و روزه نگرفتم روزه بدهکار هستم و اگر ممکن بود مقداري                 1حدود  
 . نماز بدهید براي من بخوانند

 »والسالم«
 

                                           
 .169/  آل عمران-1
 .اده است احتماالً جا افت-2



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(و ایثارگران      آثار و اسناد شهدا 242

  الخمینی1اناللهم اید امام الخمینی، اللهم احفظ قائد
 یناللهم انصر االسالم و المسلمین و اخذل الکفار و المنافق

 . فی سبیلکةاللهم اخلص نیاتنا ورزقنا الشهاد
 

 

                                           
 .»قائداً« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I گونه به شهادت برسیم گونه زندگی کنیم و حسین حسین) 7(باید همانند حسین. 
I مردم، متحد باشید که تفرقه آرزوي دیرینه دشمنان ماست. 
I هاي نبرد حضور پیدا کنید در میدان. 
I گوش به فرمان امام باشید. 
I ر سنگرهاي نماز جمعه و دعاي کمیل شرکت کنیدد. 
I توانستم حق نعمت والیت فقیه را ادا کنم اي کاش می. 

 سیدمحمد :نام
 ترابی :خانوادگی  نام

 سیداحمد :پدر نام 
  لعیا:نام مادر

 1344 بیستم آبان :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
 توسطهسوم م :تحصیالت

  سپاه:کننده ارگان اعزام
 1366ونهم تیر   بیست:تاریخ شهادت
  مجنونة جزیر:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي فردوس رضاي زادگاهش:مزار
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 سید محمد ترابی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»انا هللا و انا الیه راجعون«
، رسـول او و     )6(دهم به یکتایی پروردگار تبارك و تعالی و اینکه پیامبر           شهادت می  

 .باشد می) 6(قّ رسول اکرم، جانشین برح)7(علی
روزي بـه سـوي خـدا بـاز         ] و[اي که در ابتدا ذکر کردم هـستیم           چون همۀ ما شامل آیه     

چرا؟ چون مـا خـود را پیـرو امـام     . خواهیم گشت، پس چه بهتر راه خونین را انتخاب کنیم       
گونه بـه     گونه زندگی کنیم و حسین      حسین) 7(باید همانند حسین  . دانیم  می) 7(حسین
 . ت برسیمشهاد

گونه به شـهادت   جنگند و حسین گونه می برادران و خواهرانم، امروز رزمندگان ما حسین    
بارخدایا، خودت آگـاه هـستی      . دهندگان راه واقعی شهیدان باشیم      رسند؛ باشد که ما ادامه      می

 . که شهادت خواست دل من و همۀ رزمندگان است
 کرده باشم، مگر وصیت به اسالم       2م را ادا  منِ حقیر چه باید وصیت کنم تا حقّ تمام مرد          

شما که بندهاي دلتـان     . 3روید  هاي قالبی به کجا می      بعضی شما انسان  . و شناخت فرهنگ آن   
پـی عمـري دراز را بـراي خـود      در ایـد و بـا آرزوهـاي پـی     را با بندهاي دنیا محکم گره زده   

کنید و گـوش    را درك نمیهاي محروم هاي انسان اید که هیچ دردي از این رنج محاسبه کرده 
هاي دردآلود مادران شهید داده و کودکان یتیم          پی امام و گریه     در  اید تا نواي پی     خود را گرفته  

هاي مردم را به چشم نبینید تا خـود در کنـار              اید تا مصیبت    هایتان را بسته    را نشنوید و چشم   
 . همسرانتان آرام بیاسایید

چیز این بنـدهاي دنیـا را از جـان شـما پـاره        هیچ)7(دیگر باز ایستید که به قول علی       
کمی سستی تن را بشکنید که خداوند همـۀ مـا را آزمـایش              . ها  کند االّ با تحمل مصیبت      نمی
 . کند می

                                           
 .»سوي او رجوع خواهیم کرد ایم و باز به ما به فرمان خدا آمده«: ترجمه.  سورة بقره156 بخشی از آیه -1
 .»ادعا« در اصل وصیت -2
 .»رود می« در اصل وصیت -3
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. ام  ام را ادا نکـرده      خداوندا، تو خود شاهدي که من حقّ هیچ یک از دوسـتان و خـانواده               
 . ا کنمتوانستم حقّ نعمت والیت فقیه را اد اي کاش می

هـاي نبـرد حـضور     در میـدان . مردم، متحد باشید که تفرقه آرزوي دیرینه دشمنان ماست   
خواهیـد   پیدا کنید که شرافت و حفظ آبروي ما و اسالم در گرو همین جنگ است و اگر می         

 سفید باشید، گوش به فرمان امام باشید        1و شهدا رو  ) 3(در قیامت پیش ابا عبداهللا الحسین     
 .  نماز جمعه و دعاي کمیل شرکت کنیدو در سنگرهاي

 

 »اهللا رحمۀوالسالم علیکم و «
 الحقیر، سید محمد ترابی

 7/3/65تاریخ 
 .دار نگهخمینی را ) عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي

 
 

                                           
 .»روح« در اصل وصیت -1
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 249، سید محمد      ترابی¹استان سمنان 

 



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I راضی نیستم در بستر مرگ طبیعی از دنیا بروم. 
I یدهمیشه پیرو خط امام و والیت فقیه باش. 
I است) 6(خط امام و والیت فقیه همان راه انبیاء . 
I برایم دعا کنید تا که مرگم شهادت در راه خدا گردد. 

 اصغر علی :نام
 ترابی :خانوادگی  نام

 رمضانعلی :پدر نام 
  زهرا:نام مادر

 1348 پنجم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 چهارم ابتدایی :تحصیالت

  ارتش:کننده ارگان اعزام
 1365وچهارم دي   بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 علی اصغر ترابی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 .»نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان به«
  1»و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
خـداي   و نـزد   هستندند بلکه آنان زندها هند مرد شو  می که در راه خدا کشته       هاییید آن مپندار«

 .»خورند  روزي میخود
: فرمایـد   کنم کـه مـی      آغاز می ) 7(ام را با نام خدا و با سخن حضرت علی           وصیت نامه  

  2.ستیزد بستیز با آنکه با تو می
 راه صـراط مـستقیم تـو گـام         که تـو را سـتایش کنـیم و بـه          ] ي[اي خدا، تو ما را آفرید      

 . برداریم
اي خداي مهربان و اي رحمان و اي رحیم و اي معبود و محبوب من، تـو را آنچـه کـه                       

وسیلۀ وحی که     که خودمان سرنوشت خودمان را به     ] ي[تو ما را آزاد آفرید    . پرستم  هستی می 
ت را بـه سـوي رشـد         تا که آنها راهنماي بشری     3به پیامبران دادي و آنها را براي ما فرستادي        

هاي نبـرد حـق علیـه باطـل      هم اکنون که من در حال اعزام به جبهه . کمال توحیدي برسانند  
ام در راه پیشبرد انقالب        امیدوارم که با تمام وجودم بتوانم تا آخرین لحظۀ زندگی          ،4باشم  می

ثمـرة   را بـه    5کفـن   جمهوري اسالمی با کافران بعثی مبارزه کنم و پیام خون شهداي گلگـون            
. معتقد به جمهوري اسـالمی هـستند، برسـانیم   ] که[پیروزي نهایی با همکاري تمام برادران،    

                                           
 .169/  آل عمران-1
شکرگذاري را بر عهدة شما نهـاده و امـر حکومـت را در دسـت                «: به این مضمون است   ) 7( سخن حضرت علی   -2

البالغـه،   نهـج (. »شما گذارده و فرصت مناسب در اختیارتان قرار داده است تا براي جایزة بهشت با هم سـتیز کنیـد     
 .)212خطبه 

 .»فرستادید« در اصل وصیت -3
 .»باشیم می« در اصل وصیت -4
 .»گلگون کفنان« در اصل وصیت -5
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مورد استفادة عمـوم خـواهران   ] که[ام روزي برسد  امیدوارم چیزهایی را که هم اکنون نوشته     
 . زیرا راضی نیستم در بستر مرگ طبیعی از دنیا بروم. برادران گرامی گردد] و[
بینم بر خودم احـساس       شنوم و یا چهرة نورانی آنها را می         نام شهدا را می   اي که     هر لحظه  

 . کنم که خدایا شهادت را توفیقم کن شرم می
شـنوند، همیـشه      خوانند و یا مـی      نامۀ مرا می    برادران و خواهران عزیز، کسانی که وصیت       

 اگـر   ؛شـید پرسـتی و شـرك بـه دور با          پیرو خط امام و والیت فقیه باشید تا از هرگونه بـت           
زیرا خط امـام و والیـت       . تواند بر شما غلبه کند      گونه باشید، هیچ خطري و انحرافی نمی        این

 . است) 6(فقیه همان راه انبیاء
باشـند، راضـی      برادران و خواهران گرامی، کسانی که پیرو خط امام و والیت فقیـه نمـی               

 شهدا خون دادند براي ایـن       نیستم به هیچ عنوان در تشییع جنازة من شرکت کنند، زیرا تمام           
 . راه و تداوم آن

زیـرا پیـامبر    . پدرم و مادر مهربانم، راضی نیستم پـس از مـرگم بـراي مـن گریـه کنیـد                   
هیچ قطرة خونی همچون خونی که در راه خدا ریختـه شـود نـزد               «: فرماید  می) 6(اکرم

یـد، پـس    ا  ها براي من زحمـت کـشیده        پس اي پدر و مادري که سال      . 1»خدا محبوب نیست  
 . برایم دعا کنید تا که مرگم شهادت در راه خدا گردد

اید، بایـد مـرا ببخـشید از اینکـه          ها براي من زحمت کشیده      پدرم و مادر مهربانم که سال      
دهم که با دعاهـاي خیـر شـما     هاي شما را جبران کنم اما قول می        نتوانستم زحمات و خوبی   

 . باشد ي شما دربارة فرزندانت نیز همین میهمیشه در راه اهللا گام بردارم و تنها آرزو
قدر کوشش کنیـد تـا کـه          برادر و خواهر عزیزم، براي من گریه نکنید و شما هم باید آن             

این انقالب عزیزي که از روز اول تاکنون با ثمرة خون شـهیدان بـه پیـروزي رسـیده، آن را                  
 . حفظ کنید و صدور آن را به کشورهاي بالد اسالمی برسانید

                                           
 .»اهللا  فی سبیل دمٍةقطرمن  احب الی اهللا عزّوجلّ ةما من قطر«). 6(اي است از سخن پیامبر اکرم مه ترج-1
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کننـد بـرادران کـه بـه جبهـه            کسانی کـه فکـر مـی      : ینجا یک نکته الزم است گفته شود      ا 
 فقط 1طور نیست، آنها فقط و      روند، آنها به خاطر تشکیل دادن زندگی جدیدي هست این           می

 .  لقاءاهللا بپیوندند2]خاطر عشق به[هدفشان این است که به 
ذاریـد زیـرا در نـزد خـدا خیلـی           در خاتمه، وصیتم این است که مبـادا امـام را تنهـا بگ              

 .3مسئولید
ام را به زادگاهم ببرید و آن را در مسجد بگذارید تا یکی               وقتی که من شهید شدم، جنازه      

یـا  «هـاي   از روحانیون مبارز پیرو خط امام برایم سخنرانی کند تـا کـه بـدنم صـداي زمزمـه      
 کنیـد و بـاالي آن پـرچم         شما را بشنوند و بر سر مزارم عکسم را تابلو         » ادرکنی) عج(مهدي
 .را به اهتزاز درآورید» له اال اهللاال ا«سبز 

 

  17/6/63پایان شب چهارشنبه، مورخۀ 
 نامۀ علی اصغر ترابی، فرزند حسن وصیت

 
 

                                           
 .»به« در اصل وصیت -1
 .اضافه است» خاطر عشق به «-2
 .»مسئولیت« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I گاه امام را تنها نگذارید هیچ. 
I همیشه پشت سر امام حرکت کنید. 
I و جهاد خدا را فراموش نکنیددر هر سنگري که هستید سنگر جنگ . 
I خواهم که خوب درس بخوانند از برادران و خواهرانم می. 

 غالمرضا :نام
 ترابی :خانوادگی  نام

 عبدالکریم :پدر نام 
  مرضیه:نام مادر

 1342ویکم شهریور   سی:تاریخ تولد
  شهرستان بندرگز:محل تولد
 کارشناسی :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1365 بیستم دي :ادتتاریخ شه

  فاو عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي فردوس رضاي دامغان:مزار
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 غالمرضا ترابی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
نمایم و این هنگامی است که        نامۀ خود می    به نام خداوند قادر متعال شروع به نوشتن وصیت        

فـۀ شـرعی تـصمیم بـه        ام و بر حـسب یـک وظی         براي عملیاتی که در پیش است آماده شده       
ها براي کسانی که بعـد از مـن خواهنـد بـود، بـراي خـانوده و بـراي                      نوشتن آخرین حرف  

سـري    سـري خـصایص و یـک        شود یک   هر انسانی که متولد می    . ام  دوستان و آشنایان گرفته   
اگر انسان داراي آن صفاتی کـه وي        . کند  وظایف دارد که وي را از سایر حیوانات متمایز می         

وانات متمایز خواهند کرد بود و به تبع آن وظایفی را که از این دسـت متوجـه وي                   را از حی  
شود انجام داد که خودش مهر تأیید به انسانیت خویش زده اسـت و اال فرقـی بـا سـایر                       می

حیوانات دیگر، که کاري و هدفی جز خوردن و خوابیـدن و تولیـد مثـل ندارنـد، نخواهنـد               
اش را انجام ندهد، حیوانی است که مقـداري            وظایف انسانی  حداکثر آنکه انسانی که   . داشت

خداونـد بـراي آنکـه انـسان را بـه وظـایف             . هوش و عقل بیـشتر از حیوانـات دیگـر دارد          
اش را که حتی باالتر از فرشـتگان اسـت            اش آشنا کند و براي آنکه انسان مقام واقعی          انسانی

) 6(تم این پیامبران حضرت محمـد     پیدا کند، پیامبرانی به رسالت مبعوث نمودند که خا        
ترین آئین و قـرآن آخـرین         اش و کتابش کامل     است که رسالتی جهانی داشته و آئین آسمانی       

حال ما که افتخار مسلمان     . کتابی است که از طرف خدا براي راهنمایی بشر نازل شده است           
ایمان به والیـت    مان شده و ما که        شدن و ایمان آوردن به دین اسالم و خاتم پیامبران نصیب          

عنوان تنها کـسانی کـه شایـستگی جانـشینی و       و فرزندان معصومش، به   ) 7(حضرت علی 
و ) 7(روي حضرت علـی     رهبري مسلمین را دارند، داریم و ما که معتقد به تشیع و دنباله            

، )عـج (هستیم و ما که معتقدیم در غیاب امام معصوم، امام زمـان           ) 7(حضرت امام حسین  
دار رهبري جامعه اسالمی شوند که اسالم ناب و اصل را شـناخته   نند عهده توا  تنها کسانی می  

هـاي    اي از این دست باشند و ما که به میمنت انقالب اسالمی و خـون                و خود اسوه و نمونه    
مان شکل گرفت و به نیابـت از امـام معـصوم رهبـري امـت                  شهیدان، والیت فقیه در جامعه    

صـورت دیگـر    م که باید به آن عمل کنیم در غیـر ایـن  دار شد، وظایفی داری   اسالمی را عهده  
یکی از آن وظـایف کـه هـر         . توانیم ادعاي تشیع، مسلمان و انسان بودن را داشته باشیم           نمی
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آنجـایی کـه امـام عزیزمـان، خمینـی          . باشـد   مسلمانی موظف به انجام آن اسـت جهـاد مـی          
دیگـر درنـگ    . بیشتر اسـت  امروز مسئله جنگ اهمیتش از فروع دین        «: فرمایند  شکن، می   بت

 امـروز کـه هفـت سـال از شـروع جنـگ تحمیلـی                1.»جایز نیست و باید به آن عمـل کـرد         
ها بـراي خفـه کـردن         هاي ابرقدرت   ها و کمک    ریزي  گذرد، جنگی که به اشاره و با برنامه         می

شـان   هاي پوشالی صداي الاله االاهللا که از حلقوم مسلمانان این سامان بلند بود و لرزه بر کاخ              
انداخت شروع شد ولی آنان نتوانستند این صدا را در گلو خفه سازند بلکه با مقاومـت و          می

هاي پاکی که در این راه ریخته شـد ایـن نـداي آسـمانی بـه گـوش                     ایثار ملت ما و با خون     
مستضعفین دنیا رسیده و خواهد رسید و انشاءاهللا بـساط تمـام جبـاران و سـفاکان برچیـده                   

توان به کنـاري نشـست؛ بایـد برخاسـت و در ایـن راه گـامی                    دیگر نمی  امروز. خواهد شد 
هاي پاك شهیدان ادا گـردد و مـن بـا ایـن نیـت از                  برداشت، باشد تا دینمان نسبت به خون      

دانشگاهی راهی دانشگاهی دیگر شدم تا من هم درس اخـالص و فـداکاري و مـسلمانی و                  
هم؛ تا من هم گامی هرچند شاید بـه ظـاهر           جا امتحان د    انسان بودن را فرا گرفته و در همان       

باشـد  . هاي پاك و دلباختۀ خدا پیموده بودند بـردارم          کوچک در راهی که پیش از من انسان       
در خاتمه پیام من به ملـت بـزرگ و ایثـارگرم اطاعـت از        . که مورد قبول خداوند واقع شود     

 ایـران و امـت   تر از آن هـستم کـه بـه ملـت بـزرگ           چون من کوچک  (امام است و عاجزانه     
گـاه   خواهم که هـیچ  می) اي باشد اسالمی پیام بدهم ولی از این جهت که یادگاري از رزمنده          

هاي افراطـی از امـام    امام را تنها نگذارید و همیشه پشت سر امام حرکت کنید؛ نه با تندروي       
 کـه   در هر سـنگري   . تر از امام باشید     جلو بیفتید که این در نوع خود فاجعه است و نه عقب           

 . هستید، سنگر کار، علم و دانش و تحقیق و سنگر جنگ و جهاد خدا را فراموش نکنید
خاطر زحماتی که برایم کشیدند، از اوان کـودکی تـا             خواهم که مرا به     از پدر و مادرم می     

 اسـت و از بـرادران و        2وابصحال، عفو نمایند و ناراحت نباشند که راهی که من رفتم راه             
هم که خوب درس بخوانند تا انشاءاهللا در آینـده بتواننـد در جامعـه مفیـد                 خوا  خواهرانم می 

                                           
... ع دین استو قضیه جنگ امروز براي همۀ ما اهمیتش بیشتر از فرو«:  جمله حضرت امام خمینی این چنین است-1

 .)150، ص20، جامام صحیفه(. »کنند این جنگ یک تکلیف شرعی است که مردم ادا می
 . »ثواب« در اصل وصیت -2
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شان پیشرو در علم و صنعت باشد تـا دیگـر             واقع شوند که انشاءاهللا در آینده جامعه اسالمی       
 .کردة جوامع اسالمی را بفریبد ها نتوانند با عناوین فریبنده قشر تحصیل ابرقدرت

 

 »کاتهاهللا و بر حمۀوالسالم علیکم و ر«
 غالمرضا ترابی
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 هاي کلیدي عبارت
I چه خوب است مرگمان در راه خدا و براي خدا و براي گسترش دین خدا باشد. 
I در میدان جنگ در راه خدا سستی نشان ندهید. 
I این راهی بود که خود انتخاب کردم. 
I امام امت را تنها مگذارید. 
I نماییدو را در راه دفاع از راه خدا صرف امروز که نیروي جوانی دارید، باید این نیر. 
I این انقالب خدایی است. 
I امر به معروف و نهی از منکر را همیشه به یاد داشته باشید. 
I رهبر عزیزمان را تنها نگذارید و از او پیروي کنید. 

 غالمعلی :نام
 ترابی :خانوادگی  نام

 رمضانعلی :پدر نام 
  خدیجه:نام مادر

 1346 یکم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 اول متوسطه :تحصیالت

  سپاه:کننده ارگان اعزام
 1363همن نهم ب و  بیست:تاریخ شهادت
  فاو عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 1غالمعلی ترابی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
گذرنـد و از بیانـات رهبـر خـود           و از هستی خود که باالترین چیز است یعنی از جـان مـی             

مانند تا دشمن را نابود کنند و درود بـر            کنند و تا آخرین قطرة خون در سنگر می          اطاعت می 
شهداي زندة انقالب و جنگ تحمیلی یعنی معلولین که سـند افتخـاري بـراي ایـن انقـالب                   

د حمایـت  باشـند و از رهبـر خـو    اهللا که پیرو امام خـود مـی   و درود بر امت حزب   . باشند  می
حقیـر  . کنند که حمایت از رهبـر انقـالب حمایـت از ائمـه اطهـار و پیـامبر و خداسـت                      می

اعمال گذشته خود پشیمان شده و      ] از[گناهکار و رانده درگاه خداوند کریم و روسیاهی که          
خواهد که دعا کنید که خداوند مـورد رحمـتش قـرارم دهـد و گنـاهم                   از شما مسلمانان می   

سید (اینجانب  . د خطی با دست خود بر کاغذ بنویسم تا به یادگار بماند           خواستم چن . ببخشد
فرزند سید عباس ساکن روستاي میقان که براي چندمین بار بـه جبهـه اعـزام                ) رضا حسینی 

من المؤمنین رجال صـدقوا     « تا از فرمان امام و رهبر بزرگوارم اطاعت کرده باشم و             شوم  می
 خداونـد   2»ظـر و مـا بـدلوا تبـدیال        ت نحبه و منهم من ین     ضیاهدوا اهللا علیه فمنهم من ق     عما  
فرماید در میان مؤمنان و مسلمانان مردان بزرگی هستند که با خداي خود عهـد و پیمـان                    می

اي از آنها در این راه و پیمان به شهادت رسیدند و عده               بستند و وفاي به عهد نمودند و عده       
بـاز خـدا در     .  و سعادت آخرت کسب نمودند     ماندند) شهادت(دیگر آنها هم در این انتظار       

کنم و بهترین هدیه را       گان معامله می    بسته  فرماید که من با چنین بندگان و پیمان         آیه دیگر می  
 يان اهللا اشـتر «. گیـرم  دهم اما جانشان را می به آنها، که الیق این معامله که بهشت است، می   

ـ  اهللا فیقتلون و یقتلون و     ]فی سبیل [اتلون   یق لجنۀهم ا لمن المؤمنین انفسهم و اموالهم بان        دا ع
 باید از مال و جان در راه خدا دریغ نکرد و هر چه داري و آنچـه از همـه چیـز        3.»علیه حقا 

 عاریه نمایـد و بـه       ، که بهشت است   ،بیشتر دوست داري در راه خدا بدهد تا خدا دیه آن را           

                                           
 .نامه افتاده است هاي نخست وصیت  گویا قسمت-1
 .23/  احزاب-2
 .111/  توبه-3
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مـا کـه    . اي چنین بایـد کـرد       املهاین بها که شهادت است بدهد و باید با چنین خریداري مع           
انـا هللا و  «مان بمیرم و از این جهان فانی به جهان آخرت برویم که باز قرآن فرموده          هباید هم 

چه خوب اسـت مرگمـان در   .  ما همه از اوییم و به سوي او خواهیم رفت       1»لیه راجعون اانا  
ما را از مردن باکی     راه خدا و براي خدا و براي گسترش دین خدا باشد و وقتی چنین است                

 .نیست و شهادت را طالبیم تا به خیل شهداي دیگر بپیوندیم
و نفس حافظین دینی و مخالفین هوس و نمـودار بزرگـان و قهرمـان مطیعـان درگـاه را         

االمر و رسول را شناخته و بـه راسـتی کـه روح               کالم خدا و حجت خدا را و اولی       . شناخت
. اي تفکـر کـن   رخیز چه نشستی، تا کی غفلت، لحظـه      پس، اي ملت، ب   . خدا را شناخته است   

خود مجازیت را نهیب کن، خـوي حیوانیـت         . هایت را بگستر و تعقل کن به خودت         اندیشه
هـاي    را نهیب کن، از این منجالب بیرون آي تا به روح پرتالطم و خروشان افتاده در دهـان                 

رخت بربـسته، شـناخت قلبـی       هر مسلمانی پاك از کودك زبان باز کرده تا پیرمردان و زنان             
 . تو انسانی، تو پاکی، تو فطرت همگونی با فطرت اهللا آفریده شده. پیدا کن

 :ام و اینک پیام به خانواده
اي بـا شـما صـحبت دارم و بـه مـادرم         پرسی، این حقیر چند کلمه      پس از سالم و احوال     

ص خداونـد بـه     طـور کـه بنـدگان مخلـ         همه ناراحت نباشد و همان      شود که این    سفارش می 
 راضی باشـید بـه      »الهی رضا برضائک و رضا بقضائک و تسلیما       «: گویند  بارگاهش چنین می  

رضاي خداوند، تسلیم باشید در مقابل امر خداوند، از دادن قربانی به درگاه باریتعالی دریـغ                
ر  حال خود و فرزندانتان در راه خدا جهاد کنید، از قضا و قـدر نهراسـید، د                 2هر  نورزید و به  

تمـامی اسـتقامت در   . میدان جنگ در راه خدا سستی نشان ندهید، پابرجـا و محکـم باشـید             
ترسـیدم کـه عاطفـه پـدر و           برابر مشکالت است و اگر بدون اجازة شما به جبهه رفتم، مـی            

بـرادرانم و   ] از[و  . مادري باعث شود تا کمی از ایمان شما نسبت به رفتن من متزلزل شـود              
د اگر چنانچه از من بدي دیدند، مرا به بزرگی و خوبی خودشان مـرا      شو  خواهرانم تقاضا می  

براي من ماتم نگیرید زیرا هر چه خواسـت  . ببخشند و اي خانوادة من، براي من گریه نکنید      

                                           
 . سورة بقره156 بخشی از آیه -1
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تکه شود تا هر چـه زودتـر روحمـان            خداوند باشد همان هست و اي کاش این بدنمان تکه         
خود انتخاب کردم و به سویش رفتم و سرانجام به          پدر و مادر، این راهی بود که        . پرواز کند 

 1[...]و هـم اکنـون در نزدیـک معـشوق      . آرزوي دیرینۀ خود رسیدم که همان شـهادت بـود         
بارالها، مـن کـه بـه    . عنوان وظیفۀ الهی و خدایی که باید براي خدا جنگ کرد        بلکه به  . هستم

میدم به درگاه تو است ناامیدم مکـن        اي از گناه دارم و ا       درگاه تو آبرو ندارم و من که پرونده       
دانم و تو، کـه       و جلوي تجاوزم را بگیر و قلم عفو را بر جرائم اعمالم بکش که فقط من می                

این روسیاه را به درگاهت بپذیر و ناامیدم مکن که اگر گناهم نبخـشی، چگونـه روز قیامـت     
خواهم کرد و اگـر  من آتش عذاب تو را تحمل  . جلوي شهدا سر بلند کنم و جوابشان بدهم       

هزاران بار در عذابم، که مستحق آن هستم، عذابم کنی و بسوزم و باز خاکسترم را زنده کنی            
 اي کسی کـه     2»دعاالیا سریع الرضا اغفر لمن الیملک اال        «خوانم که     و باز بسوزانی تو را می     

الهی «. مشوي، از من راضی شو، به غیر از خانۀ تو جاي دیگري را سراغ ندار                زود راضی می  
 خدایا اگر بناست خونم بر سنگرم بریزد و لقائت را به من عطـا کنـی      3»و ربی من لی غیرك    

تو راضی شو و مرا به لقاء خود        . ام و از جانم گذشتم      و شهادت را توفیقم گردانی من راضی      
 . بپذیر تا مرگم باعث رشد اسالم گردد

 سـر بایـد خـورد       بـه   عاشق چو شدي تیر     
 

 مچو شکر باید خـورد    زهري که رسد ه    
 در راه وصــال دوســت بــا چهــرة بــاز     

 
ــورد    ــد خ ــر بای ــون جگ ــا خ ــا دری  دری

  ***  
ــاد   ــشارت بــ ــو را بــ ــن تــ  اي دل مــ

 
 کــه مــن تــو را بــه دوســت خــواهم داد 

ــد   ــو را طلبـ  دوســـت از مـــن همـــی تـ
 

ــادا بــاد       ــه ب ــت هــر  چ ــر دوس  رو ب
  ***  

 آن کس که تو را شناخت جان را چه کنـد       
 

 عیــال و خانمــان را چــه کنــدفرزنــد و  
ــانش بخــشی   ــر دو جه ــی و ه ــه کن  دیوان

 
 4ددیوانــۀ تــو هــر دو جهــان را چــه کنــ 

 

                                           
 . خوانا نیست-1
 .ي از دعاي کمیل فراز-2
 . فرازي از دعاي کمیل-3
 . شعر از عطار نیشابوري است-4
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امـام  . مبـادا خویـشتن را واگذاریـد      : و اما یک خط هم به مردم پشت جبهه و در صحنه            
 و اما یـک     1روید مبادا روي الله پا گذارید       از خون هر شهیدي الله می     . امت را تنها مگذارید   

کنند و شرکت     اي از جوانان میقان، آنهایی که هنوز هم این جنگ را حمایت نمی               بر عده  پیام
اي دنیاطلبان، زود   . اند بدانند که در محضر خدا هستند و خدا از درون شما آگاه است               نکرده

امروز که نیروي جوانی دارید، باید این نیـرو را در راه دفـاع از راه                . باشید که فردا دیر است    
آنها که از شما سبقت گرفتند و در راه خـدا جهـاد نمودنـد،             .  بیدار شوید  ،ف نموده خدا صر 

زنند،   آنها که ضربه می   . اید  د ولی شما هنوز اندر خم یک کوچه       نموفقیت آخرت کسب نمود   
انـد و خـود را بـا انقـالب اسـالمی هماهنـگ           زنند، آنها که هنوز آگـاه نـشده         آنها که نق می   

توبه کنید و خود را بسازید که       . ن شهیدان آنها را به زمین خواهد زد       اند، بدانند که خو     نکرده
اي است شرعی براي یکایـک   این انقالب خدایی است، وظیفه   . پذیر نیست   این انقالب ضربه  

ما که امیدوارم هر کس به سهم خودش دیـنش را ادا کنـد کـه در سـراي آخـرت در پـیش                        
بایـست   پس هر مسلمانی می. نده نباشدو شهداي عزیز سرافک  ) 7(خداوند و ائمه طاهرین   

ایـن حقیـر چـون      . سهمی در آن داشته باشد که براي تداوم انقالب یا خون بدهد و یا پیـام               
بینم، این راه را انتخاب کردم و برگزیـدم       خوبی و کامل نمی     خود را قادر به رساندن پیامی به      

گـر ارزشـی داشـته باشـد،        و آمدم تا شاید خونم براي حفظ و تداوم این انقالب اسـالمی، ا             
حال با تمـام وجـود      . طور که باید براي این انقالب ثمردار نبوده است          چون حیاتم آن  . بدهم
ام که تا آخرین لحظه تالشم را براي کمک به این انقـالب بکـنم و دیگـر تحمـل ایـن                        آمده

ثمر را ندارم و امیـدوارم کـه خداونـد توفیـق کـشته شـدن در راهـش را نـصیبم                    زندگی بی 
برادران و خواهران من، امر به معروف و نهی از منکر را همیشه به یاد داشته باشید                 . بگرداند

رهبر عزیزمان را تنها نگذارید و از او پیـروي کنیـد و کارهایتـان      . و به حد عمل نیز برسانید     
 . انشاءاهللا موفق خواهید شد. همیشه براي رضاي خدا باشد

کشم؛ چرا که خیلی آرزوي کربال        و سوزناك از دل می    اما برادران و خواهران، آهی سرد        
در دل داشتم ولیکن توفیق آن را پیدا نکردم و امیدوارم بروید کربال و این حقیر را هم یادي           

                                           
ز خون هـر  / امام خویش را تنها گذاریم/ مبادا خویشتن را واگذاریم: پور یاد قیصر امین  برداشتی نثرگونه از شعر زنده   -1
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خواهم که مرا حالل کنیـد        در آخر، پدر و مادر عزیزم، برادران و خواهرانم، از شما می           . کنید
هـاي زیـادي بیـدار        مادر، تو شب  .  خودتان ببخشید  اید، مرا به بزرگی     و اگر بدي از من دیده     

پـس  . بودي تا مرا بزرگ کردي و گویند که دعاي پدر و مادر در حق فرزند مستجاب است                
 . دعا کنید که خدا مرا از آتش جهنم خالص کند

 
ــان ده     ــت ج ــه رحم ــو ب ــا را ت ــا رب دل م  ی

 
ــابري درمـــان ده     ــه صـ ــه را بـ  درد همـ

 بایـست خواسـت   این بنده چه داند که چه مـی    
 

  ده 1 آن داننده تویی هر چـه آنچـه خـواهی         
  

 .دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را : شعار همیشگی 
 

 بندة حقیر و کوچک، فرزند شما
 غالمعلی ترابی

 11/8/63جمعه 
 

                                           
 .»چه خواهی دهداننده تویی هر آن« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I برسان برخیز و نداي مظلومیت را به گوش جهانیان ،اي موجود مظلوم . 
I يبرخیز و نداي امامت را لبیک گو. 
I  از ناموس دفاع کن  وزبه پا خیاي انسان. 
I اي انسان به خود آي و خالقیت و اشرفیت و انسانیت خود را در بین موجودات دریاب. 

 قربانعلی :نام
 ترامشلو :خانوادگی  نام

 مقصود :پدر نام 
  مریم:نام مادر

 1340 هفتم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان گرمسار:محل تولد
  راهنماییةپایان دور :تحصیالت

  ارتش:کننده ارگان اعزام
 1361 دهم اردیبهشت :تاریخ شهادت

  رقابیه:شهادتمحل 
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 علی ترامشلو قربان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
اي اهللا از مادیـات دنیـا        این آیه کسانی هستند که براي رضـ        2 مصداق 1»و لنبلونکم بشئ من   «

 . اند دست کشیدند و در راه خدا لباس رزم پوشیده و در آن راه از هیچ مصیبتی نهراسیده
نامه از جانب انبیاء و اولیـاء توصـیه شـده و بـر هـر مـسلمان                    از آنجا که نوشتن وصیت     

 اي از حقـایق  عنوان یک تکلیف زبان گشوده و با حکـم بـه گوشـه    واجب است، اینجانب به  
 . پردازم می

  و الصدیقینءبسم رب الشهدا
 .به نام معبودي که رحمان است و رحیم و جبار است و کریم

عـدالت و  ] ه[، برپادارنـد هعظـم روحـی الفـدا   اهللا اال با سالم و عرض ادب خـدمت ولـی         
 اهللا، امام امت، قلـب تپنـدة امـت اسـالمی و             حجۀانسانیت و با سالم خدمت نایب حضرت        

 که با نثار جان خود از حیثیـت و نـاموس مـسلمان خـود دفـاع      اسالمي سالم خدمت شهدا  
 . کردند

دهم خـداي     شهادت می « »اهللا و علی ولی اهللا       رسول اًاشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمد         «
 .»ولی خداست) 7(رسول اوست و علی) 6( محمد]دهم می [یکتاست و شهادت

 بـین موجـودات     در] را[ و انـسانیت خـود        به خود آي و خالقیت و اشرفیت       ،اي انسان  
 برخیـز و نـداي   ، اي موجـود مظلـوم  . چشمانت را بگشا و عزتت را دریاب       ،اي بشر  .دریاب

از   و ز، بـه پـا خیـ      يبرخیز و نداي امامت را لبیک گو      . مظلومیت را به گوش جهانیان برسان     
 . دهند  میناموس دفاع کن، برخیز و ببین چگونه جنایتکاران به تجاوزات خود ادامه

کنید، اي کسانی     اي کسانی که آثار مردانگی و شهامت، اي کسانی که ادعاي انسانیت می             
 که ادعاي 

 

                                           
 .ها بیازمائیم و البته شما را به سختی.  سورة بقره155بخشی از آیه  -1
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ــهدا   ــرخ شـــ ــون ســـ  از خـــ
 

 گلگــــون شــــده ایــــن وطــــن 
ــی   ــه مــ ــه  ادامــ ــیم همــ  دهــ

 
 راه شــــــــــــــــــــهیدان را 

 برخیــــز و بــــر لــــشگر بیــــا 
 

  اي ســـــــردار1[...]زیـــــــن  
ــوا   ــور و نـــ ــت شـــ  برپاســـ

 
ــوال    ــشگر مـــــ ــر لـــــ  بـــــ

 ایا بــــه خــــون شــــهداخــــد 
 

ــا     ــام مـــ ــا امـــ ــر مـــ  رهبـــ
ــا     ــر عطــ ــول عمــ ــو طــ  تــ

 
 بـــــه حـــــق خـــــون اولیـــــا 

ــدا   ــی روح خــــــ  خمینــــــ
 

 رزمنــــــدگان بــــــه جبهــــــه 
ــی  ــروزي  مــ ــا پیــ ــد تــ  ماننــ

 
ــربال   ــشق کـــــ ــه عـــــ  بـــــ

 اي مهــــدي صــــاحب زمــــان 
 

ــا   ــوال بیـــ ــشگر مـــ ــه لـــ  بـــ
 ببـــین همـــه را غـــرق عـــزا    

 
ــهدا خ   ــر شـــــ ــر یبـــــ  بـــــ

 [...]2 
ــان    ــوي جانـ ــر رو سـ ــشیده دل و پـ  کـ

 
 بغلطیــده بــه خــاك و خــون بــه میــدان 

 بــرادر پــشت ســنگر مانــده بــی ســر      
 

ــزدان      ــر ی ــان به ــن و ج ــرده ت ــدا ک  ف
 علی ترامشلو قربان 

 

                                           
 .خوانا نیست -1
 .هاي شهید افتاده و خوانا نیست نوشته هایی از دست  قسمت-2
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 هاي کلیدي عبارت
I گزار به انقالب و والیت فقیه باشند امیدوارم که فرزندانم خدمت. 
I پشتیبان این نظام و انقالب باشید. 
I  نماز جمعه و دعاي کمیل را پر کنیددر حد امکان سنگر مساجد و. 

 رضاقلی :نام
 ترانی :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
  گلبهار:نام مادر

 1300 نهم دي :تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد
 سواد بی :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1364 هفتم دي :تاریخ شهادت
موقع اعزام به جبهـه      :محل شهادت 
 در تهران

  سکته قلبی:وة شهادتنح
  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 رضا قلی ترانی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 همسرم 

با توجه به اینکه شغل اینجانب اقتضا دوري از شما را داشته اسـت در ایـن روزهـاي آخـر                     
عمرم از شما طلب حاللیت می طلبم و امیدوارم کـه فرزنـدانم را بـه نحـو شایـسته اي کـه          

 الیت فقیه باشند سفارش نمائیدخدمت گذار به انقالب و
 فرزندان عزیزم 

امیدوارم که همیشه در صحنه انقالبی بوده و پشتیبان این نظام و انقالب باشید و در حد                  
امکان سنگر مساجد و نماز جمعه ودعاي کمیل را پر کنید و در حد وسـع خـود از جـان و             

  .مال از جبهه و جنگ دریغ ننمائید
 



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(و ایثارگران      آثار و اسناد شهدا 280

 



 
 
 

 

 لیديهاي ک عبارت
I رود بدانید که خون شهیدان به هدر نمی. 
I شهادت تزریق خون است به پیکر اجتماع. 
I است [رمز پیروزي انقالب اسالمی در وهلۀ اول پیرو خط امام بودن[. 
I امام را تنها نگذارید. 
I روحانیت مبارز و اصیل را یار و یاور خود بدانید. 
I ها را پر کنید نماز جمعه. 
I  پر کنیددعاهاي کمیل و توسل را. 
I امام را فراموش نکنید. 

 حسنقلی :نام
 ترحمی :خانوادگی  نام

 عبدالمحمد :پدر نام 
  فاطمه:نام مادر

 1337ویکم بهمن   بیست:تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  متوسطهةپایان دور :تحصیالت

  سپاه:کننده ارگان اعزام
 1362ششم آبان  و  بیست:تاریخ شهادت
  پنجوین عراق:محل شهادت
 کش اصابت تر:نحوة شهادت

  گلزار شهداي امامزاده یحیاي زادگاهش:مزار
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 حسنقلی ترحمی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 بسم رب الشهداء و الصدیقین

  1»و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
گمان مبرید آنان که در راه خدا جهاد کردند و کـشته شـدند مردگاننـد بلکـه آنهـا زنـده و               «

 .»خورند  در نزد خدایشان روزي میجاویدند و
ابتدا ببینیم مقام و منزلت شهید در اسالم چیست؟ از نظر اسالم هر کس به مقام و درجۀ                   

 در  شهادت نائل آید که اسالم با معیارهاي خاص خودش او را شهید بـشناسد، یعنـی واقعـاً           
شته بشود، به یکـی  هاي واقعی بشري ک هاي عالی اسالمی به انگیزة برقراري ارزش     راه هدف 

ترین درجات و مراتبی که یک انـسان ممکـن اسـت در سـیر صـعودي خـود نائـل                       از عالی 
مثل شهید مثل شمع است که خدمتش از نوع سوخته شدن و فـانی شـدن و پرتـو              . گردد  می

. آري، شهدا شمع محفل بشریتند و سوختند و محفل بشریت را روشن کردند            . افکندن است 
در اینجـا   . توانست کار خود را آغاز کنـد        ماند، هیچ دستگاهی نمی      می اگر این محفل تاریک   

مرگی شهادت است که بـه تعبیـر     . آید که آیا هر مرگی شهادت است؟ نه         این سؤال پیش می   
 باشد، هدف مقدس باشد و انـسان بخواهـد جـان خـود را فـداي هـدف        فی سبیل اهللا  قرآن  
] ات[یکـی از مقامــ    . ادت مقـدس اسـت    و دیگر اینکه آگاهانه صورت گرفتـه و شـه         . نماید

) 6(پیـامبر اکـرم   . شود  واالي شهید این است که در قبر مورد سؤال و پرسش واقع نمی            
 ]قتل فی سبیل اهللاو اذا [بر حتی یقتل فی سبیل اهللا  ي برذفوق کل   «: فرمـود   در این مورد می   

 کـه در راه خـدا   گـاه   یعنی باال دست هر نیکوکاري، نیکوکاري هست تـا آن        2»فوقه بر  فلیس
 دیگر باال دست ندارد چـون منطـق سـوختن و            ،همین که در راه خدا شهید شد      . شهید شود 

و . منطق حل شدن و جذب شدن در جامعه براي احیـاي جامعـه اسـت              . روشن کردن است  
 ةما من قطـر «: فرمودند) 6(رود چنانچه پیغمبر اکرم   بدانید که خون شهیدان به هدر نمی      

                                           
 .169/ آل عمران -1
 .»اقتل « دراصل وصیت).60، ص74بحاراالنوار، ج( .)6( سخنی از پیامبر اکرم-2
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اي در مقیـاس حقیقـت و در          هیچ قطره  «1» دم فی سبیل اهللا    ة من قطر   جلّ  عز و  احب الی اهللا  
 شهادت تزریق خـون اسـت   .»نزد خدا از قطرة خونی که در راه خدا ریخته شود بهتر نیست        

 : فرماید در مورد حماسۀ شهید می) 6(پیامبر اکرم. به پیکر اجتماع
 قتل فی سبیل اهللا فلیس فوقـه         فی سبیل اهللا و اذا     ]الرجل [بر حتی یقتل   فوق کل ذي بر   « 
. گاه کـه در راه خـدا شـهید شـود           یعنی باال دست هر نیکوکاري نیکوکاري هست تا آن         «»بر

 .  دیگر باال دست ندارد،همین که در راه خدا شهید شد
 : و حال پیامی دارم به شما امت مسلمان

 ط امـام بـودن    رمز پیروزي انقالب اسالمی در وهلـۀ اول پیـرو خـ            ،ملت عزیز و قهرمان    
اسـت و پیـروي از دسـتورات و سـخنان           ) 6( که همان خط اسالم اصیل محمد      ]است[

نمـایم کـه امـام را         باشد و عاجزانه از شما امت مسلمان تقاضا می          پیامبرگونه امام خمینی می   
تنها نگذارید و همواره یار و یاور امام عزیزمان باشید و روحانیت مبـارز و اصـیل را یـار و                     

 که اسالم بدون روحانیـت مثـل   بشتابیدبدانید و به کمک آنها به حمایت از اسالم یاور خود  
 . یب استکشور بدون طب

ـ  رپروو شما پدر و مادران غیور        از شـما تقاضـامندم کـه فرزنـدان خـود را روانـه            ،ران ای
ها نمایید تا به یاري رزمندگان اسالم بشتابند و هر چه زودتـر راه کـربالي حـسینی را                     جبهه

گاه مسلمانان جهان است روانه شـوند کـه            عزیز که اول قبله    2از آنجا روانه قدس    شایند و بگ
 3[...]اي  هاي جنایتکار اسـت کـه هـر روز فاجعـه     این قدس عزیز در دست این صهیونیست   

 5[...] ستمکاران نجات 4[...]آفرینند این مسلمانان  فاجعه دیگر براي مسلمانان جهان می
 

                                           
، 53، ص5کـافی، ج . (فرمـود  این جملـه را مـی  ) 6(فرمودند که پیامبر اکرم العابدین پیوسته می     حضرت امام زین   -1

 ).ةباب فضل الشهاد
 .تعلیقات. ك. ر-2
 . خوانا نیست-3
 .خوانا نیست -4
 .خوانا نیست -5
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 ]گراي دی نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 نامۀ شهید حسنقلی ترحمی متن وصیت
 مــا زنــده بــه آنــیم کــه آرام نگیــریم      

 
 1موجیم کـه آسـودگی مـا عـدم مـا اسـت             

 یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و     لجنۀ انفسهم و اموالهم بان لهم ا      نان اهللا اشتري من المؤمنی    « 
 بهشت خریـداري کـرده کـه آنهـا در راه خـدا      خدا جان و مال مؤمنین را به بهاي    «2»یقتلون

 .»کنند و دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند جهاد می
هـاي   ها و تـالش  سپاس خداي را که مرا در این برهه از زمان قرار داد که شاهد فداکاري  

امت اسالمی چه قبل از انقالب که شکستن بت بـود و رانـدن دشـمنان اسـالم از مملکـت                     
 ابـر   )یـداهللا (اسالمی ایران و چه بعد از پیروزي انقالب این امت بیدار و ایـن دسـت خـدا                   

سپاس خداي را که مرا از پیروان شریعت اسـالم          . کشاند  جنایتکاران را به انزوا کشانده و می      
 و  )6(وصی رسول خـدا   ) 7(بن ابیطالب   و دین محمدي گرداند و مرا شیعۀ امام علی        

امیدوارم کـه مـن یـک شـیعه و یـک مـسلمان واقعـی و از منتظـرین                 امام شیعیان گرداند و     
العالمین بمقدمه فدا و از مقلدین حـضرت امـام   ] ح[اهللا االعظم روحی و اروا  ] بقیۀ[ حضرت

 . خمینی این نایب بزرگوار امام مهدي باشم
هاي باطل مشخص، من براي خـود   در این موقعیت که جبهه حق مشخص است و جبهه      

م که با بذل مـال و جـان در جبهـه حـق ایثـارگري و تـالش نمـایم تـا ایـن                         دان  تکلیف می 
 که نتیجه خون هزاران هزار شـهید اسـت تنهـا نمانـده بلکـه صـدور             ]را [جمهوري اسالمی 

هـاي مـدرن خـود       خواست انقالب اسالمی را با سالح          دشمن به خیال خام خود می      3.نمایم
 خدا داریم و سالح غیب داریم، امـام زمـان           کرد که ما    دانست و درك نمی      اما نمی  ،خفه کند 

 .داریم، مجاهدان راستین اسالم داریم، دست خدا با ماست

                                           
در اصـل وصـیت مـصرع اول    . دهنـد  سبت مـی اي دیگر به کلیم کاشانی ن اي به اقبال الهوري و عده   این شعر را عده    -1

 .افتاده است
 . سورة توبه111بخشی از آیه  -2
 .منظور شهید صدور پیام انقالب است -3
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  خواست که از بـیخ کنـد ریـشه مـا        مدعی
 

ــا    ــشه م ــل از آنکــه خــدا هــست در اندی  1غاف
 رادار غیـب    ،2اش را در خـاك طـبس        شـده  دشمن باید درك کند که هواپیماهاي معـدوم         

هــایی از ایــن قبیــل صــدام و صــدامیان و  را نــابود کــرد و نمونــهچگونــه ایــن هواپیماهــا 
هاي منطقه باید از عاقبت شاه معدوم عبرت گیرند و هرچـه زودتـر خـود را کنـار                    عروسک

بکشند و حکومت را به ملت مستضعف مسلم بسپارند و به فرمـایش امـام عزیزمـان صـدام         
 . باید خودکشی کند و جز آن راه دیگر ندارد

م من به امت قهرمان و بیدار این است که پیام خون شهدا و همۀ رزمنـدگان کـه               و اما پیا   
آیـد بـه      دست مـی    هایی که در جنگ به     از جمهوري اسالمی خوب پاسداري کنید و پیروزي       

 که مبـارزه    ]را [جهاد اکبر . قول و فرمان پیامبرمان این جهاد اصغر است علیکم به جهاد اکبر           
 مگـر اینکـه خـدا       3»رحم ربـی    بالسوء اال ما   ةان النفس المار  «. با نفس است فراموش نکنید    

این دست خدا بود، این فرشتگان غیـب بودنـد و ایـن             . برادران مغرور نشوید  . کمکمان کند 
هاي صـدر    از جنگ.ها را براي ما به ارمغان آوردند       بود که پیروزي  ) عج(فرماندهی امام زمان  

رفتنـد کـه    شدند و دنبال غنایم مـی    د و مغرور می   شدن اسالم بعد از اینکه مسلمانان پیروز می      
نگذارید که خـداي نـاکرده دشـمن دوبـاره غالـب            . شد مطالعه کنید    دشمن دوباره غالب می   

 . شود
ها پشت ابرجنایتکاران را      که این نماز جمعه    ها را پر کنید     امت شهیدپرور این نماز جمعه     

 . کنید که ما هر چه داریم از دعاها استاین دعاهاي کمیل و توسل را پر. آورد به لرزه درمی
طوري که شـما در همـه مـوارد الگـو و               همان ،برادران عزیز : وصیتی براي برادران پاسدارم   «

 پیـام .  بار دیگر الگو و نمونه شوید و ازدواج با خانوادة شهدا را فراموش نکنید             ،نمونه بودید 
به من این فـیض عظمـی شـهادت    من به خانواده و بازماندگان این است که اگر خدا روزي        

                                           
شعر تحت تأثیر ایـن بیـت حـافظ     » دشمن خواست که از بیخ کند ریشۀ ما       « در اصل وصیت مصرع اول چنین است         -1

  و بر سینۀ نامحرم زددستغیب آمد  مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. است
 .تعلیقات. ك. ر-2
دارد جز آنکه خداي مـن    نفس اماره انسان را به کارهاي زشت و ناروا سخت وامی          «.  سورة یوسف  53 بخشی از آیه     -3

 .» دارد به لطف خاص خود بنده رانگه
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 خدا را شکر کنید که این هدیه شما را قبول کرده و فرزند شما را جـزء                  .نصیب گرداند ] را[
 . شهدا قرار داده است

لکن مادرم چه کنم که اسـالم  . دانم که نبودن من براي شما خیلی سخت است         مادرم، می  
 . م فدا شدتر از آن است که باید در راه اسال تر و بزرگ خیلی مهم

 براي من نماز شکر بخوان کـه باعـث آرامـش و خوشـحالی               ،مادرم، اگر من شهید شدم     
 . روحم شود

هـاي شـما را    پدرم، بر من ببخشاي که در امر شما کوتاهی کردم و نتوانستم قدر زحمت              
 .به جاي آورم

خواهـد   یطور که اسالم مـ   تو مادر خوبی براي فرزندان من باش و آنها را آن       ،اما همسرم  
 یاران امـام امـت خمینـی        ]و [ براي اسالم  ید و فرزندان خوب   نتربیت کن و راهم را ادامه ده      

 . در آخرت خواهد داد شکن باشند تا خداوند پاداش شما را بت
سعی کن با حفظ حجابت مـشت  . تر از خون من است   تو کوبنده  1خواهرم، سیاهی چادر   

تـوانی بـه      اگرچه نمـی  . هاي شرق و غرب باشد     گویان و ابرقدرت    محکمی بر دهان این یاوه    
 . ات باش  در پشت جبهه پشتیبان برادران رزمنده،جبهه بیایی

تـر   از کارهـاي دیگـر مقـدم     رفتن به جبهه را بعد از من فراموش نکن و،و تو اي برادرم   
 .  سعی کن که بیشتر از من به اسالم و امام و امت خدمت کنی.شمار

خدایا خـدایا  « امام را فراموش نکنید و در نمازتان دعاي     ،شهیدپروربرادران عزیز و امت      
 از عمر ما بکـاه و بـر عمـر او     ،دار  تا انقالب مهدي خمینی را نگه     ) عج(تو را به جان مهدي    

 .  را بخوانید»بیفزا
ــه در رگ ماســــت   ــونی کــ  خــ

 
ــت    ــر ماسـ ــه رهبـ ــه بـ  هدیـ

 »والسالم« 
 »نیامام خمی «2.کند به وجه اهللا شهید نظر می

 :اي از شهید حسنقلی ترحمی سروده

                                           
 .»چادور«در اصل وصیت  -1
 .513، ص13، جامام  صحیفه-2
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 هــر جــا نگــرم نــور جمــال تــو هویداســت       
 

 جز از درد تـو روا نیـست         ما سوختگان را به    
ــست   ــو آرام روا نیـــ ــیش تـــ ــی پـــ  آرام دلـــ

 
 در دست قضا چون و چرا فکر، محال است         

ــست    ــو ســر چــون و چــرا نی ــه وصــال ت ــا را ب  م
 

 سوداي تـو در سـر بـود و پـاي بـه زنجیـر               
  پا نیست  تو روان شدن در خور هر بی سر و        سوي   

 
 هــر جــا نگــرم نــور جمــال تــو هویداســت 

ــست؟    ــو کجــا نی  اگــر روي نهــان کــرده جمــال ت
 

ــدار    ــدة دیـ ــد وعـ ــو دهـ ــال تـ  آواز جمـ
  نیــست1از خــوف جاللــت طمــع وصــل لقــا     

 
ــادیم     ــیش نه ــا پ ــسلیم و رض ــردن ت ــا گ  م

ــسلیم   ــه جــز منــزل ت  و رضــا نیــست کــوي تــو ب
 

 یم و بـه خـود هـیچ نـداریم         ما جملـه فقیـر     
 از غیر سر خوان تو امید عطا نیست 

 »والسالم«
 حسنقلی ترحمی

 

                                           
 .»القاء«در اصل وصیت  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I دانم  من عاشق شهادتم و شهید شدن در راه خدا را فوزي عظیم می،الهابار. 
I                      هادت چه سعادت و خوشبختی است کـه انـسان در راه خـدا کـشته شـود و از فـوز عظـیم شـ

 .برخوردار باشد
I دوست دارم فرزندم اخالق نیکو و خوبی داشته باشد. 
I خواهم که راهم را ادامه دهی فرزندم، از تو می. 
I ام را نگذارید به زمین بیفتد  اسلحه،برادرانم. 
I امام را فراموش ننمایید. 
I اسالم به خون احتیاج دارد. 

 مهدي :نام
 ترحمی :خانوادگی  نام

 اسداهللا :پدر نام 
 بی نسا  بی:نام مادر

 1337هفتم آذر  و  بیست:تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  متوسطهةپایان دور :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1362 هفدهم اسفند :تاریخ شهادت
  مجنونة جزیر:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 ش گلزار شهداي امامزاده یحیاي زادگاه:مزار
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 مهدي ترحمی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»نلذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقوو ال تحسبن ا«

 اهللا اکبر، اهللا اکبر
با درود به رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران امام خمینی روحی فـدا                 

هاي نبرد حق علیه باطل و با سالم به تمـام معلـولین و                و با درود به رزمندگان پرتوان جبهه      
الب اسالمی و جنگ تحمیلی که انشاءاهللا خداونـد شـفا عنایـت فرمایـد و بـا              مجروحین انق 

 . خصوص شهداي کربالهاي ایران درود فراوان به شهیدان اسالم به
یـن خـود را بـه                      خدا را شکر می     کنم که این سعادت را نصیبم کرد تا به جبهه بیـایم و د

 من عاجزم از اینکـه سـپاس        ،گاراپرورد. دا نمایم و مسلمین و شهیدان به خون خفته ا       اسالم  
خواهم که گناهان این بندة ناچیزیـت را ببخـشی و              از تو می   ، بارخدایا .جا آورم   نعمتت را به  
بینم که شهید شـوم    من این لیاقت را در خود نمی، پروردگارا.ها را قبول بفرمایی  این خدمت 

 من عاشق شـهادتم     ،الهاارب. مگر آنکه تو عنایتی کنی و از من درگذري و گناهانم را ببخشی            
 . دانم و شهید شدن در راه خدا را فوزي عظیم می

 :و اما پس از شهادتم وصیت دارم که
 .  برایم پنج سال نماز بخوانید و سه ماه روزه بگیرید-1 
اسـرع وقـت و خیلـی سـریع          باشـد در     مـی  ،ام   که طی لیستی در خانه     ،هایم را   قرض -2 

 . ب و ناراحتی نباشدپرداخت نمایید که روحم در عذا
 . عنوان رفع مظالم برایم بپردازید  مبلغی به-3 
نحوي از اَنحا با آنها رابطه و معاملـه داشـته و یـا خالصـه ممکـن                    کلیه کسانی که به    -4 

ینی از آنها اعم از پولی یا جنسی و یا غیره بر گردنم باشـد و فرامـوش کـرده باشـم       است د، 

                                           
البته نپندارید که شهیدانِ راه خدا مردند بلکه زنده به حیـات ابـدي شـدند و در نـزد خـدا متـنعم                «. 169/ انآل عمر  -1

 .»خواهند بود
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ام و در منـزل       غیر از لیستی کـه نوشـته      (اجعه تا عودت داده شود      ام مر   حتماً حتماً به خانواده   
 ) است

 خصوصاً برادران   ،شناسند  ام و مرا می      از تمام کسانی که با آنها رابطه و برخورد داشته          -5 
 خواستارم که ایـن حقیـر را حـالل          ،و خواهران عزیز نهضت سوادآموزي و جهاد سازندگی       

 . یا پشت سر آنها ممکن است کرده باشم ببخشیدهایی که در جلو و  کنند و از صحبت
 . هایم را بدهید  موتور سیکلتم را بفروشید و قرض-6 

 :ما و اما پدر و مادر عزیز و گرامی
صورت پـرورش بـدهی کـه         باید به تو تبریک بگویم که توانستی پسرت را به این           ،پدرم 

 از اینکـه از زحمـات   معـاجز  مـن  .خدمتگزاري براي اسالم باشد و در راه اسالم شهید شود 
خـواهم کـه مـرا حـالل       از شما می   ، پدرم، من خیلی شما را اذیت کردم       .شما قدردانی نمایم  

 . کنی و ببخشی
 ، تو، تو که چقدر زحمت برایم کشیدي تا مرا بزرگ کنی و به اینجا برسـانی         ،و اما مادرم   

 بایـد  ، مـادرم .ش داديگویم که این چنین فرزنـدي پـرور     به شما هم مادر عزیزم تبریک می      
خیلی خوشحال و سرافراز باشی کـه فرزنـدت بـه راه اسـالم رفـت و در راه اسـالم عزیـز                       

 بـه  مـرگ  خالصه بدان انسان در هر سنین و هر کجایی که باشـد      ، مادرم .خونش را فدا کرد   
 چه سعادت و خوشبختی است که انسان در راه خدا کشته شـود و          ،سراغش خواهد آمد، اما   

 . ظیم شهادت برخوردار باشداز فوز ع
خواهم که مرا حالل کنی و       از تو می   ، مادرم .مادرم، بدان که بهشت زیر پاي مادران است        

 .  انشاءاهللا خداوند متعال صبر و اجر جزیل به شما و پدرم عطا فرماید.ببخشی
  تو، تو که از همان اوایل ازدواجمان حاضر بودي که با وضع خیلـی سـاده    ،و اما همسرم   

ادت نـصیبم   عکردي به جبهه بیایم ولی سـ        و تنگم زندگی کنی و همان تو که مرا تشویق می          
انشاءاهللا خداونـد صـبر و اجـر    . دانم با چه زبانی از تو تشکر و قدردانی بنمایم        نمی ،شد  نمی

 . جزیل به شما عنایت فرماید
ا کـه در  خـواهم ایـن اسـت کـه در مرتبـه اول مـسائلی ر       و اما چیزهایی کـه از تـو مـی     

ي و  دار  نگـه دوم اینکه از فرزندم خـوب       . ام هر چه زودتر عملی گردانی       ام نوشته   نامه  وصیت
 بزرگ شد بهش بگو که پدرت چه راهـی          .تربیت کن که خدمتگزار خوبی براي اسالم باشد       
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 تشویقش کن که راهـم را ادامـه دهـد و اسـلحه بـه زمـین                  .رفت و در چه راهی شهید شد      
 ، همـسرم .د و بر این دون ستیز بتازد و با هر نوع ظلـم و سـتم مبـارزه کنـد              ام را بردار    افتاده

 در این راه بکوش که بهشت زیر پاي         .دوست دارم فرزندم اخالق نیکو و خوبی داشته باشد        
 . مادران است

ي کـنم و تـو را       دار  نگـه و تو فرزندم، عزیزم، من خیلی آرزو داشتم کـه باشـم و از تـو                  
ولی .  انسان کامل  ، و اولیاء و انبیاء آشنایت کنم و تو را یک انسان کنم            تربیت کنم و با اسالم    

اند تا اسالم را از بین ببرنـد          دست شده  چه کنم، چه کنم که این ستمگران و ظالمان همه یک          
شـوند و   توانم بنشینم و ببینم که برادرانم مظلومانه شهید مـی  عنوان یک مسلمان نمی   و من به  

 تکلیف بود که به جبهه بیایم تا در این موقعیت اسـالم را              ،داد  ازه نمی تماشا کنم، اسالمم اج   
 . انشاءاهللا خداوند قبول بفرمایند. تا آنچه که در توان دارم یاري نمایم

 پـسرم، دوسـت دارم اخـالق و سرشـت     .خواهم که راهم را ادامه دهی فرزندم، از تو می  
انشت براي اسالم بکـوش و خـدمتگزار    بزرگ شدي در باال بردن علم و د.نیکو داشته باشی 

 . خوبی براي اسالم باش
اگر در این چند    . بخشید که نتوانستم برادر خوبی براي شما باشم          می ،برادرانم و خواهرم   

 ،بـرادرانم .  مـرا ببخـشید و حاللـم کنیـد    ،ایـد   کاري کردم که از من رنجیده،سال حرفی زدم 
 . خواهم که راهم را ادامه دهید ا عزیزان می از شم.ام را نگذارید به زمین بیفتد اسلحه

 بـرادران و خـواهران عزیـز و گرامـی، امـام را فرامـوش             :اي با امت حزب اهللا      چند کلمه  
دهم که امام را دعا کنید که انشاءاهللا تا ظهور حضرت              شما را به خون شهدا قسم می       .ننمایید
 ،بـرادران و خـواهران    . بـسپارد اش    تا این انقالب را به صاحب اصلی       زنده باشد ) عج(مهدي

 خودتان را بسازید که این درخـت کـم          . خودتان را آماده سازید    .اسالم به خون احتیاج دارد    
تمام مستکبران دنیا دسـت بـه        . باید همیشه و در هر زمان آماده خون دادن باشید          .آب نباشد 

ل و حـضرت     خداونـد متعـا    ،بـرادران عزیـز   . اند تا این درخت را بخـشکانند        دست هم داده  
 بروید به پیش که پیروزي از آن اسـالم و مـسلمین اسـت و وعـدة                  ،با شماست ) عج(مهدي
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اي گفتم به بزرگیتان مرا ببخـشید فقـط      از اینکه فضولی کردم و چند کلمه       .خدا حتمی است  
 .  گفتم1»نفع المؤمنینت ]ي[ذکر فان الذکرو «عنوان  به
 دار  نگهخمینی را ) عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي 
 رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما 
 نصیب ما بگردان) عج(دیدار روي مهدي 

 »والسالم«
 بنده ناچیز خدا
 مهدي ترحمی

 
 : تذکر

گیري و جمالت را صحیح کنم، تقاضا دارد برادر خـانم عزیـزم            چون وقت نبود که غلط     -1
 . نژاد آن را تصحیح نماید سید علی مرتضی

فع مظالم هر چقدر که پدرم و پدر خانمم موافقت کردنـد، چـون مـن     در رابطه با مبلغ ر   -2
 . ضرر ندارد، کم نباشد.  ولی بیشتر باشد2[...]دانم  اآلن نمی

 . بیشتر باشد، ضرر ندارد. ام عیب ندارد اجرا شود اي را که گفته  نماز و روزه-3
 

                                           
 .»دهد تذکر ده زیرا تذکر مؤمنان را نفع می«. 55/  ذاریات-1
 .خوانا نیست -2
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 هاي کلیدي عبارت
I     هـا و مـشکالت را پـشت سـر            سختی مانند آنها    بایدم  هستی) 8(ما که پیروان ائمه معصومین

 .بگذاریم و شهادت را بر زندگی خود سرمشق قرار دهیم
I اي ملت شهیدپرور، از راه والیت فقیه منحرف نشوید. 
I ها را خالی نگذارید جبهه. 
I ها گوش ندهید هاي ضد انقالب به صحبت. 

 اکبر علی :نام
 ترشیزي :خانوادگی  نام

 موسی :پدر نام 
 بیگم  آسیه:نام مادر

 1347  چهارم آبان:تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 دوم راهنمایی :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1363ششم اسفند  و  بیست:تاریخ شهادت
  شرق رود دجله عراق:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 اکبر ترشیزي علی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
البته مپندارید که   « 1»الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون          و ال تحسبن    «

انـد و در نـزد خـداي خـود          شـده  3 ابـدي  2اند بلکه آنها زنده به حیات       شهیدان راه خدا مرده   
 .» خواهند بود4متنعم

ــازم آن آموزگــاري کــه از یــک نیمــروز    ن
 

ــش  ــد   دان ــاه کن ــین آگ ــالم را چن ــوزان ع  آم
ــدا    قــانون آزادي نویــسد در جهــان  5ابت

 
  تن امضاء کند   6هفتاد و دو  بعد از آن با خون       

 آن خـدایی کـه   7اندازه به حضرت رب العالمین و ذوالجالل و االکـرام  سپاس و حمد بی     
اکبـر ترشـیزي    این حقیر علـی . سوي نور هدایت و راهنمایی فرمود    بشر را بعد از آفرینش به     

دایی که بهشت و جهنم را براي انـسان سـاخت و پیـامبرانی از       نامۀ خودم را با نام خ       وصیت
بـارم هـست      این حقیر اولین  . کنم  ها برگزید تا آنها را راهنمایی کنند آغاز می          بین خود انسان  

ام و مشغول خدمت به انقالب اسالمی هستم و اینجانب شکر خـداي           که به جبهه اعزام شده    
لیات شرکت کنم و اگر رضاي خـدا در ایـن باشـد    کنم که به من توفیق داد در این عم     را می 

کنم بـراي اینکـه    ام و افتخار می  را آماده کرده8که من در این عملیات شهید بشوم، من خودم     
ماند که یک پرنده در آن حبس باشـد و مـا کـه      این دنیا براي من همچون قفس کوچکی می       

ـ   ) صلوات اهللا علیهم اجمعـین    (پیروان ائمه معصومین   هـا و     د ماننـد آنهـا سـختی      هـستیم، بای
مشکالت را پشت سر بگذاریم و شهادت را بر زندگی خود سرمشق قرار دهیم و این حقیر                 
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تر از آن هستم کـه بـه شـما پیـام داده باشـم، امـا شـما اي ملـت                         گناه هر چند که کوچک     1غرق
ـ  شهیدپرور، از راه والیت فقیه منحرف نشوید و جبهه      ا سـعادت  ها را خالی نگذارید و اگر مرگ ب

 .  باشیدروي راه او  همراه با سخنان گهربار امام امت خود را بسازید و دنبال،طلبید را می
اي . و سالم و درود بر تو اي مادر مهربانم که مرا شیر دادي و شیرت بر مـن حـالل بـاد     

سـوي    اي پدرم، که فرزنـدت را تربیـت کـردي و نـسل مـرا بـه           2.مادر و خداوند بیامرزدت   
باشد که بـه مـن     هاي تو یادم می      نصیحت 3]از[پدرم،  . به راه خدا هدایت فرمودي    خداوند و   

اي از شـما       و چنان باشـید کـه مورچـه        4کردي که نمازتان را بخوانید      و برادرانم نصیحت می   
 وقتـی کـه امـام در رادیـو صـحبت            5آري، پدرم یادم هست کـه در اول انقـالب         . آزار نبیند 

صـدر در رادیـو    این خاطره را هم یادم هست که وقتـی بنـی    کردي و پدرم      کرد، گریه می    می
 . هایش گوش ندهید که آدم خوبی نیست گفتید به صحبت کرد، شما می صحبت می

هـاي ایـن ضـد        برادرانم، به شما هم پیامی دارم که راه مـرا ادامـه دهیـد و بـه صـحبت                   
نم، بـا یکـدیگر     بـرادرا . طور که من به حرفشان گـوش نـدادم          ها گوش ندهید، همان     انقالب

 . نکرده اذیت نکنید مهربان باشید و مادر را خداي
گونه راه مرا ادامه دهید و بـا یکـدیگر مهربـان        زینب 6]همچون[و اي خواهرانم شما هم       

کـنم و از آنهـا حاللیـت      هم به همۀ دوستان و خویـشانم سـالم عـرض مـی      7باشید در آخر  
 .ببخشید ی سر زده است، به بزرگی خودتانطلبم و امیدوارم که اگر از این حقیر خطای می

 . دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را  
 »والسالم«

 17/12/63مورخه 
 ترشیزي
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

کـار را بـه لطـف و کرمـت بـبخش و شـهادت              این بندة حقیر و این بندة معـصیت       خداوندا  
 .نحقیقیت را نصیب من بگردا

وصیت من به مردم ایران این است که امیدوارم تا انقالب مهدي امام عزیز را یاري کننـد    
 .ها حتماً کنند و امام را تنها نگذارند و کمک به جبهه

و وصیتی که من به مسئولین آموزش و کسانی که در صـدر ایـن نهادهـا هـستند اینکـه                      
نی خیلـی خیلـی کـم اسـت و بعـضی            هاي کنو   نظر من معنویت در موقعیت      برادران عزیز به  

آیـد مـثالً در    وجود مـی  خاطر غروري هست که در ما به    خوریم به   ها که ما شکست می      وقت
شد و ما مثـل عملیـات    دانند نماز شب رزمندگان ترك نمی طور که همه می    زمان قدیم همین  

کننـد    نمـی خاطر این است که برادران اخوت مؤمن را حفظ       المبین دیگر نداریم و این به       فتح
 .خاطر شل گرفتن مسئولین است و به

پدر و مادرم امیدوارم اگر شهید شدم و خداوند لطفی کرد من را جزء شـهیدان قـرار داد           
افتید امام عزیز را دعـا کنیـد و سنگرنـشینان     در شهادتم گریه نکنید و وقتی که به یاد من می      

متعال درخواست کنید و اما برادرانم      عزیز را دعا کنید و طلب پیروزي براي آنان از خداوند            
هـا خـدمت بـه اسـالم کنیـد و راه آن پـدرهاي شـهید و         امیدوارم شما هم بتوانید در جبهـه    

 1[...]هل من «پسرهاي شهید را ادامه دهید و به نداي 

                                           
 . ادامه وصیت افتاده است-1
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 هاي کلیدي عبارت
I            د، از رفتن فرزنـدانتان بـه       اگر دوست دارید در زیر پرچم اسالم و حکومت اسالمی زندگی کنی

 .ها جلوگیري نکنید جبهه
I باید خون این جوانان در راه اهداف واقعی اسالم و قرآن ریخته شود. 
I امام را دعا کنید. 
I کند اسالم امروز به وجود چنین جوانانی افتخار می. 
I گیردباید براي اسالم خون ریخته شود تا زمانی که پرچم پر افتخار آن سراسر گیتی را در بر . 

 سیدحسین :نام
 تقوي :خانوادگی  نام

 سیدجواد :پدر نام 
  شهربانو:نام مادر

 1346 بیستم شهریور :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
 دوم متوسطه :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1364 شانزدهم مرداد :تاریخ شهادت
  مجنونةجزیر :محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلزار شهداي فردوس رضـاي      :مزار
 زادگاهش
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 سیدحسین تقوي
 

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

  1»ال خوف علیهم و ال هم یحزنون المفلحون واجعلنی من اولیائک فان اولیائک
ـ و نا روحی لـه الفـدا      ) عج(با درود و سالم به پیشگاه مقدس آقا امام زمان           ب بـرحقش   ی

اهللا    امـت حـزب    2رهبر انقالب اسالمی ایران، یار و یاور مستضعفان، ایـن قلـب تپنـده               بزرگ
بخشد و نوید فتح و پیروزي بـه          روح ما می    هاي بی   ایران، او که با پیامش روحی تازه به بدن        

دهد و با درود فراوان به روان پاك و طیب شـهداي اسـالم از    می) عج(سربازان آقا امام زمان   
تا کربالي ایران و با درود و ) 7(و از کربالي حسین) 7(در و حنین تا کربالي حسین   ب

 . سالم بر تمامی کفرستیزان اسالم در سراسر گیتی
حمد و سپاس بیکران خداوند را که بر ما منـت نهـاد و مـا را بـه راه انبیـاء و اولیـائش                          

یم و در ایـن راه جـان بـه جـان            هدایت کرد تا بتوانیم در راه او و براي رضاي او گام بردار            
تـر از     عنوان وصیت بنویسم، چون خیلی کوچـک        قصد ندارم مطلبی را به    . آفرین تسلیم کنیم  

 . خواهم چند نکته کوتاه را متذکر شوم آنم که شما را سفارشی کنم؛ فقط می
پدر و مادر عزیزم، از اینکه شما را در این مدت زندگی خیلی ناراحـت کـردم، واقعـاً از               
ایـد، بـسیار تـشکر      خواهم و از زحماتی که در این مدت براي مـن کـشیده              ما معذرت می  ش

اجر شـما پـیش     . خواهم که مرا ببخشید تا اینکه خداوند هم مرا ببخشد           کنم و از شما می      می
 )انشاءاهللا. (خدا و خداوند در آخرت اجر شما را خواهد داد

خـواهم کـه نتوانـستم در          معذرت می   و شما اي برادرانم و خواهرانم، از شما هم خیلی          
امیدوارم که به بزرگواري خودتان مـرا    . این مدت رضایت شما را نسبت به خودم جلب کنم         

و شما اي بستگان مهربانم که براي من زحمت زیادي کشیدید تـا اینکـه بـه    ) آمین(ببخشید  
                                           

خدایا مرا از سپاهیانت قرار بده، چرا که همانا تنها سپاه تـو پیـروز اسـت، مـرا از                   «شنبه است   3فرازي از دعاي روز      -1
حزب خویش قرار ده، زیرا که حزب تو فقط رستگارند، مرا از اولیاي خود قرار ده زیرا اولیاي تو هرگز بیمنـاك و               

 .»گشتاندوهگین نخواهند 
 .»طپنده«در اصل وصیت  -2



 317 تقوي، سیدحسین     ¹استان سمنان 

د لطـف   خـاطر زحماتتـان و امیـدوارم کـه مـور            کـنم بـه     این روز رسیدم، از شما تشکر مـی       
و شما اي دوستان عزیزم که هر کدامتان معلم اخـالق و پنـد و   ) آمین(پروردگار قرار گیرید   

 خوبی براي من بودید ولی افسوس که من ارزش شما را ندانستم و در مدتی که                 اندرزدهندة
از شـما   . شـدم   کردم و موجب ناراحتی شـما مـی         با شما بودم، ایجاد مزاحمت براي شما می       

کلیـه  ] و[از شـما   . طلبم و امیدوارم که به بزرگواري خـویش مـرا ببخـشید             یخیلی پوزش م  
 . انشاءاهللا که مورد عنایت حق تعالی قرار گیرید. شناسید التماس دعا دارم برادرانی که مرا می

 : کالمی با شما پدران و مادران عزیز
تن اگر دوست دارید در زیـر پـرچم اسـالم و حکومـت اسـالمی زنـدگی کنیـد، از رفـ                      

) 3(ها جلوگیري نکنید، چرا که باید فرداي قیامت جواب فاطمه زهـرا             فرزندانتان به جبهه  
 توانید؟  را دهید، آیا می1و ربابه) 3(را دهید جواب زینب

کند و از وجود  چنین جوانـانی اسـتفاده            اسالم امروز به وجود چنین جوانانی افتخار می        
دانیـد کـه      می. ف واقعی اسالم و قرآن ریخته شود      باید خون این جوانان در راه اهدا      . کند  می

آغاز با خون رشد کرده و مادام که پا بر جاي است، باید براي آن خـون ریختـه                   ] در[اسالم  
خـواهم مطلبـی را       دیگر نمی . شود تا زمانی که پرچم پرافتخار آن سراسر گیتی را در برگیرد           

 .ر گیتیبه امید فتح نهایی کفرستیزان اسالم در سراس. بنویسم
). در ضمن من دو مـاه روزه قـرض دارم         ) (امام را دعا کنید   . (التماس دعا از همگی شما     

 . رزمندگان اسالم را دعا کنید
 18/3/1364به تاریخ 

 سیدحسین تقوي، فرزند سیدجواد
 .، صادره از دامغان986، شماره شناسنامه 1346متولد 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
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 هاي کلیدي عبارت
I این خون ناقابل من را بپذیردخواهم که  از خدا می. 
I هایم از زمان انقالب و از سخنان رهبر عزیز و روحانیت مبارز سخن بگو براي بچه. 
I این شما و ما هستیم که باید این مملکت را بسازیم. 
I بدانید قیام در راه خدا در هر حال و در هر جا و در هر شغلی امکان دارد. 

 سیدمهدي :نام
 تقوي :خانوادگی  نام

 سیدخلیل :پدر نام 
  سکینه:نام مادر

 1330 سوم مهر :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  ابتداییةپایان دور :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1364پنجم بهمن  و یست ب:تاریخ شهادت
  اروندرود:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلــزار شــهداي فــردوس رضــاي :مــزار
 زادگاهش
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 سیدمهدي تقوي
 

 یمبسم اهللا الرحمن الرح
  » و صدیقین و صالحین و الحمداهللا رب العالمینءو بسم رب شهدا«
به نام خداي شهدا و صدیقین و صالحین و حمـد و سـپاس پروردگـار جهانیـان را کـه                      

چنین توفیق و سعادت نصیب حقیر نمود که در جبهه حق علیه باطل قرار گیرم و براسـاس                  
ایـن را بـراي خـود سـعادت         .  قیـام نمـایم     در راه خدا   1»هکم بواحد ظا اع مقل ان «آیه شریفه   

را یعنی ) عج(حق امام زمان  کنم که در عصري بودم و زیستم که نایب به           دانم و افتخار می     می
 وي لبیک گفتم و این مطلب     2»هل من ناصر ینصرونی   « را درك کردم و به نداي        امام خمینی 

و . خواستم شهادت را    م و می  دانست  را بگویم که با آگاهی کامل و یقینی که داشتم رفتم و می            
در گذشته، اي عزیزان، در حقیقت به فکر این بودم که چرا سـعادت نداشـتم کـه در عـصر                     

شـدم و آن سـرور شـهیدان و     عزیـز مـی  ) 7(هایمان و یا در کربالي حسین انبیاء و یا امام 
ر آن  کردم ولی پس از پیروزي انقالب، خوشحال شدم از اینکه اگـ             رهبر آزادگان را یاري می    

ها نبودم، ولیکن در این زمان امام زمان خود و راهنماي الهی خود را یعنی امام امـت را    زمان
) 7(اي که در زیارت جـدم حـسین         درك نمودم و زیارت کردم و گفتم جا دارد که جمله          

امروز روز آن رسیده اسـت و ایـن         . کردم  شدم و تو را یاري می       کربال می ] به[گفتم کاش     می
خواهم که این خون ناقابل مـن را بپـذیرد و از مـن و خـانواده مـن                از خدا می  . مکار را کرد  

یـک مطلـب بـه پـدر و مـادر بزرگـوارم و بـا ایمـان و                   . قبول نماید انشاءاهللا تعـالی، آمـین      
شهیدپرورم و آن اینکه سالم علیکم، ضمن سالم پدر عزیـز و مـادر گـرامم، مـن چهـارمین             

ایـد،    در جان، شما کار بسیار و بسیار بزرگـی انجـام داده           پدر جان و ما   . شهید خانواده هستم  
پــدر و مــادر عزیــز، . گــرفتیم و شــما هــم گرفتیــد) 7(ولــی مــا درس از حــسین علــی

نثار در راه حق داد، ولی شما چهار نفر در راه پیروزي دیـن                قربانی و جان   72) 7(حسین

                                           
شـهید در اصـل   . »دهـم  اي رسول ما، بگو به امت که من به یک سخن شما را پنـد مـی        «.  سورة سبا  46 بخش از آیه     -1
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هستند و عـشق    ] ها  [ر جبهه پدر جان و مادر جان، به خدا قسم که خدا و امام زمان د             . اسالم
 و فقـط بـه حـسین و خـداي           1[...]شـود     چیز فراموش مـی     است که همه  ) 7(امام حسین 

سـوي او     ایـم و بـه       همـه از طـرف او آمـده        2»انا هللا و انا الیه راجعـون      «. کنم  حسین فکر می  
 .جاست که مالقات با خدا با سربلندي باشد پس چه خوب است و چه به. گردیم بازمی

خواهم که صابر بودید و صبر نمودید، بـاز هـم صـابر و شـکیبا       مادرم، از شما می   پدر و    
طور که من از   بوده باشید که اجر صابران با خداست و مطلبی با همسرم، سالم علیکم، همان             

همـسر عزیـزم،    . تو راضی بودم، امیدوارم که تو هم از من راضی باشی و خـدا از همـۀ مـا                  
هایم از زمان انقالب و از سخنان رهبـر عزیـز و       سپارم براي بچه    هایم و تو را به خدا می        بچه

روحانیت مبارز سخن بگو و بگو که خادم و خـدمتگزار اسـالمند اینهـا و بگـو کـه تمـامی                  
هایم   اهللا همه نابودند و فاسد و در نمازهایت بخواه و بگو به مردم و بچه                جز حزب   احزاب به 

رهبـر انقـالب و طـول عمـر وي تـا ظهـور امـام               و سـالمتی    ) عج(که براي ظهور امام زمان    
دهـم کـه      دعا نمایند که هر چه داریم از وجود امام عزیز است و خدا را قسم می               ) عج(زمان

سایه این رهبر را بر سر ملت ایران و تمام محرومین جهان مستدام نماید و یـک مطلـب بـه                
 شما شده اسـت     3بملت و مردم همیشه در صحنه که به خدا سوگند که سعادتی عظیم نصی             

 روحانیت کـه خیلـی بـزرگ اسـت قـدردانی            4[...]اهللا باشید و باید از این         که در عصر روح   
 بـاز هـم جـا دارد و         ،اي یکی بیشتر نماند، همه بروند و شهید شوند          نمایید و اگر حتی خانه    

کـه مـا    گیران باید بدانید      گیر باید عرض کنم که اي کناره        یک مطلب به آقایان و بانوان کناره      
توانیم مستقل باشیم و نیاز به هیچ قـدرت و ابرقـدرتی نداشـته باشـیم و                   ثابت کردیم که می   

اگر به خدا قسم صادقانه بیایید،      . براي شما هم روشن شده خجالت نکشید، بیایید توي خط         
اگـر  . پذیرند و این شما و ما هستیم که باید ایـن مملکـت را بـسازیم    یقین بدانید شما را می   

گري و ما چون روز اول        بیگانه هستی، خاك بر سرت و اگر نیستی، پس بیا چرا نظاره           منتظر  
گفتیم که نه شرقی و نه غربی، جمهوري اسالمی و گفتیم که اهللا یاور ماست، خمینـی رهبـر         
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 2 و بختیـار 1صـدر  گوییم، پس بیایید توي صحنه و بدانید که نه دیگر بنی ماست و باز هم می   
به قول یکی از آقایان     . توانند که بیایند     ملعون قادرند و نه می     3رجويو پسر محمدرضا و نه      

 مال توي صف بودیم و حـاال نوبـت شماسـت    4[...]که اگر نوبتی و صفی هم باشد ما هزار       
ها شرکت نماییـد و   در تمامی برنامه: بروید ته صف و یک مطلب با مسئولین و دیگر قشرها        

 و ساعت کار براي خود قائل نباشید و بدانید قیـام در راه              کارتان را به دیگران واگذار نمایید     
کارمند در سنگر اداره، کـشاورز در  . خدا در هر حال و در هر جا و در هر شغلی امکان دارد   

سنگر کشاورزي و دامدار در سنگر دامداري و وزیر در سنگر وزارتخانه و محصل در سنگر                
توانند خدمت بـه اسـالم عزیـز نماینـد و      میجویی  ها در سنگر خانه با صرفه    مدرسه و خانم  

آخرین عرضم این است که اگر جنازه مرا به دامغان آوردند، کنار تربت پاك دیگـر شـهیدان           
 .به خاك بسپارند

 » اهللا و برکاتهحمۀ علیکم و ر5والسالم«
 سیدمهدي تقوي

24/9/64 
ایـشان بـه    ه  پوشـند و روسـري      هایی که جوراب نازك و توري می        و یک مطلب به خانم     

افتد، اي خانم عزیز، به خدا شهدا از تو راضی نیستند که با این وضـع بـه سـر                      گردنشان می 
 .ها مزار ایشان بروید بلکه نفرت نیز دارند از شما چنین زن
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 4/11/64حاج سیدمهدي تقوي 
 )).7(حضرت امام حسین (»الظالمین اال برماً مع ة و الحیاةانی ال اري الموت اال سعاد«
) عـج (عصر   ولی با درود و سالم به فرماندة کل قوا و به یگانه منجی عالم بشریت حضرت               

سـه بـار    (و نایب برحقش رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران پیـر جمـاران خمینـی بزرگمـان                 
و رزمندگان جـان بـر   و با درود و سالم بر شهداء و معلولین و مجروحین و اسراء        ) صلوات

هاي عزیزشان و سالم و درود به روحانیت مبارز در خط امـام کـه در رابطـه             کف و خانواده  
وقتـی مـا در    . با آماده کردن نیروها و ساختن آنها جهت جبهه و جنگ نقش مؤثري داشـتند              

اي داریـم کـه حـسین جـان کـاش             خوانیم اشاره   را می ) 7(هر روز که زیارت امام حسین     
کـل یـوم عاشـورا و کـل       «اکنون وقت آن رسیده است      . کردیم  دیم و تو را یاري می     کربال بو 

هـستیم بایـد در عمـل هـم نـشان بـدهیم             ) 7(، ما که در حرف پیرو حسین      »ارض کربال 
آن بـانوي پهلـو شکـسته    ) 7(صداقت خودمان را که فرداي قیامت پهلـوي مـادر حـسین           

فرماید رفـتن بـه جبهـه واجـب           اهللا می   روسفید باشیم، انشاءاهللا موقعی که حضرت امام روح       
کفائی است برادر و خواهرم یعنی چه؟ یعنی باید همه و همه بروند تا فرماندهی کـل سـپاه                   

مالند که بـه وجـود مـا     ها سر خود را شیره می    اعالم نماید که دیگر نیاز نداریم، اینکه بعضی       
هاي واهی      داوند این بهانه  نیاز نیست، چرا به وجود همه نیاز است، براي همه کار است و خ             

ها تنها هستند و      کند که من مقلد فالن مجتهد هستم و یا بچه           هاي مفت را قبول نمی      و حرف 
شود و بدانید که درصـورت تخلـف از اوامـر             اسرائیلی می   ها همه بهانۀ بنی     این. یا چک دارم  

از انقـالب بـه     آید که قبـل       یادم می . دشوی  حضرت امام فرداي قیامت محاکمه و مجازات می       
و یا ائمه معصومین نبودیم که آنها را یـاري         ) 6(فکر این بودم که چرا ما در زمان پیامبر        

کنیم و فرمانشان را به جان بخریم ولیکن بعد از پیروزي انقالب این مسئله براي حقیر حـل               
و حق امـام زمـان خـویش را درك کـرده      شد که اگر آنها را ندیدم الاقل ولی فقیه و نایب به  

سوي او    زیارت نمودم و فرمانش را لبیک گفتم با توجه به اینکه همه از طرف او آمدیم و به                 
چه خوب است طوري برگردیم که خداوند پذیراي مـا باشـد و بایـد توجـه                 . گردیم  باز می 

شود و شهید شاهد      داشته باشیم که شهادت افتخاري بس عظیم است که نصیب هرکس نمی           
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پـا بـه خـون شـهداء نزنیـد کـه خـون شـهید همـواره                    د که پشت  مواظب باشی . و آگاه است  
 . دیر یا زود خفه خواهد کرد1[...]جوشد و  می

گذرد و تمامی مـسائل بـراي همـه روشـن             و اي عزیزان امروز هفت سال از انقالب می         
شده است و همه فهمیدند که براي این اسالم عزیز بهترین عزیزان را از دست دادیـم، عـدة                   

هـا،    4ها، رجـائی  3ا، باهنر ه2 هاي مملکتی، بهشتی    بهه و تعداد زیادي از شخصیت     کثیري در ج  
 هـا و غیـره و در صـدر اسـالم        9هـا، اشـرفی   8 هـا، مـدنی     7ها، دسـتغیب    6ها، صدوقی 5 مطهري

را ) 7(و امام حسین  ) 7(و امام حسن  ) 3(و فاطمه زهرا  ) 7(و علی ) 6(پیامبر
 اطـالع  با آن وضعی که شما از مـن بهتـر  ) 7(و از همه مهمتر اسارت خانوادة امام حسین    

آیا با چنین وضعی    . طرف  یک) 3(طرف و اسارت حضرت زینب      دارید، تمامی مسائل یک   
جا دارد که ما هر چه شهید بدهیم و معلول و اسیر براي این این اسالم عزیز تـا دیـن مبـین            

ر افتخـار            ر تمـامی روي زمـین       د »ال الـه اال اهللا    « و   »اهللا اکبـر  «اسالم زنده گردد و پـرچم پـ
برافراشته گردد و بدانید که اگر از هر خانواده بلکه از هر طایفه یـک نفـر بمانـد و بقیـه بـه                

توانید آسـوده خـاطر    اي که هستید می درجۀ رفیع شهادت نائل گردند جا دارد، الاقل آن عده   
 و در اینجا بایـد      ام باشم   امیدوارم که حقیر چهارمین شهید خانواده     . سر ببرید   در پناه اسالم به   

عرض کنم پدر ومادر بسیار بزرگوارم سـالم علـیکم، در وهلـه اول مـرا ببخـشید و از مـن                      
اید ولـیکن بایـد       راضی باشید و دروهله دوم اینکه، ضمن اینکه کار بسیار بزرگی انجام داده            
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 قربانی در راه دین داد ولیکن شما فقط چهار          72) 7(صبر کنید چرا، چون جدمان حسین     
 .  انشاءاهللا1نی دادید، اجر شما با خداي شهداقربا

خـواهم از مـن راضـی     برادران و خواهران عزیزم سالم علیکم، ضمن اینکه از شـما مـی          
 . دانم که راهمان یکی است باشید تقاضا دارم که راه مرا ادامه دهید گرچه می

و حاللـم   هاي خوبم سالم علیکم، امیدوارم که مـرا ببخـشید             خدمت همسر عزیز و بچه     
هـایم از اسـالم و قـرآن و امـام عزیـز و          همسر عزیز از شما توقع دارم که بـراي بچـه          . کنید

روحانیت مبارز سخن بگوئید و بگوئید که این مملکت چه وضعی داشت و اکنون گلـستان                
هـا    است و ما تمامی مرهون زحمات حضرت امام عزیز و روحانیت مبارز هستیم و به بچـه                

وقـت از روحانیـت       اهللا و هیچ    اهللا و هیچ حزبی ارزش ندارد جز حزب         بگویید که فقط حزب   
در خط امام جدا نشوید که جدا شدن همانا و به هالکت رسیدن همان و بدانید کـه دشـمن                    

باید بیدار باشید و بعـد      . شرق وغرب دیر یا زود نقشه دارد که شما را از روحانیت جدا کند             
. به آمریکا و شوروي و اسـرائیل لعـن و نفـرین بگوئیـد           از هر نماز به امام عزیز دعا کنید و          

هاي عزیزم اخالق اسالمی و حجاب اسالمی را پیشۀ خود سازید و مطلبـی بـه                  انشاءاهللا بچه 
ها، برادر و خواهر اداري میزي کـه          ها و اما اداري     عزیزان اداري و کسبه و کشاورزان و خانم       

جـواب  . کنـی   ت را جمع کن که چه می      حواس. بهاي شهدا است    اید خون   تو پشت آن نشسته   
مردم را سریعتر بدهید و مردم را ناراضی ننمائید و سرگردان نکنیـد و امـا کـسبه عزیـز اوالً               
بروید مسائل تجارت و کسب را بیاموزید و بعد شروع به کسب کنید واما کشاورزان عزیـز،              

قالب و جامعه باشید و به برادر کشاورز اگر شما تنها نفع خود را در نظر نگیرید و به فکر ان              
فکر این که کاري انجام دهیم که بتوانیم خودکفا بشویم و آزاد شویم یعنـی بدانیـد خداونـد     

هاي عزیـز و خـواهران ارجمنـد، بـا      دهد و مطلب دیگر به خانم  براي این اعتقاد هم مزد می     
ـ         ) 7(توجه به اینکه شما خواهران آرزوي زیارت حسین        ه را دارید و چون دسـت شـما ب

 2 [...]قبر
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 1» اهللا علیکم نعمۀیا ایها الذین امنوا اذکروا«
اي اهل ایمان به یاد آورید نعمتی که خداوند نصیب شما ساخت و بـه همـۀ شـما ارزانـی                   «

 .»کرد
 برادرم و خواهرم نعمت رهبري و مسئله والیت کـم نیـست، بلکـه سـعادت و تـوفیقی                   

 این نعمت باشیم که در عـصري  2نصیب ما گردیده است و جاي شکر دارد و باید شکرگزار       
تـرین مـردم روي زمـین     تـرین و بـاتقوي   بودیم و زیستیم که حاکمان ما از بهتـرین و سـالم     

مگر فراموش کردید که ما چه وضعی داشتیم؟ کشورمان و مردممـان و اداراتمـان و                . هستند
یاد آورید هنگـامی      به« 4» من النار فانقذکم منها    ةو کنتم علی شفا حفر    «هایمان     و خیابان  3[...]

 .»را که لب پرتگاه و گودالی از آتش بودید و خدا شما را نجات داد
اي را    یاد آورید اختالفات خانمانـسوز و خائنانـه         و برادري و اتحاد به میان شما آورد، به         

بینیـد   دند، پس برادر اگر دقیق فکر کنید مـی که دشمنان انقالب و اسالم میان شما انداخته بو   
هـم زد   که این امام عزیز بود که جوشید و خروشید و تمامی معادالت شـرق و غـرب را بـه     

یعنی مشت یا توپ و تانک باز مشت پیروز شد و روحانیت آگاه و در خط امام را نیز نباید                    
هـا    ا رفـتن و کمـک     هـ   زنـدان . فراموش کرد که جمعاً متحمل زحمات بسیار زیـادي شـدند          

هـا کـه بدنـشان سـوخته و           ها دیدند و چون شمع سوختند چون سعیدي         خوردند و شکنجه  
توانی حرفت را بزنی و زن و دخترت را از این شهر با خیـال                 تا امروز تو می   . تیکه تیکه شد  

آري اي عزیزم واهللا اگر قدر نعمت رهبري و والیت را نـدانی            . راحت به شهر دیگر بفرستی    
گذار نباشید جان شما فرداي قیامت محاکمه خواهی شد و بـه عـذاب الهـی گرفتـار                  و شکر 

. انشاءاهللا. ها پیروز خواهند شد     شوید، برادر و خواهرم رزمندگان عزیز بر تمامی ابرقدرت          می

                                           
 .9/  احزاب-1
 .»شکرگذار« در اصل وصیت -2
 . خوانا نیست-3
 .103/ عمران  آل-4
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واي بـر کـسی کـه        «»ةمزل ةویل لکل همز  «. يدار  نگهاي الاقل زبان خودت را        لیکن نتوانسته 
د یا جلوي روي مردم صحبتی کند که ناراحـت شـدند و در مـورد                پشت سر مردم غیبت کن    

) 7(و امـام حـسین  » اش باطـل اسـت   اگر روزه باشد و غیبت کند روزه      «: فرماید  غیبت می 
 »هاي جهنم اسـت  غیبت کردن نان و خورشت سگ   «» کالب اهل النار   1 [...]الغیبۀ«فرماید    می

چنـین   بلـه ایـن  » غیبت از قتل باالتر است   «» اشد من القتل   الغیبۀ«: فرماید  و در جاي دیگر می    
اید توجه کنیـد و بـه         چیز بدتر است و تا فرصت را از دست نداده           است برادر، غیبت از همه    

چرا؟ چون دعا نیزة مؤمن است و دعـا  . درگاه الهی ناله کنید و دعا کن که خدا تو را ببخشد     
 دعا کرد و به درگاه الهی تـا        ها است و باید     سپر مؤمن است، دعا شیرة حاصل تمامی عبادت       

مطلب دیگر مسئله امر بـه معـروف و نهـی از منکـر              .  که خدا ما را ببخشد انشاءاهللا      2[...]که  
است چرا از جامعۀ ما رخت بربسته؟ وظیفۀ شرعی داریم و بایـد بـدانیم کـه ایـن در اصـل         

ري اسـت کـه   فروع دین است و باید به آن اهمیت زیادي داد و دو اصل دیگر آن تولی و تب        
باید جداً به این دو اصل که از اهم مسائل اسـت توجـه بیـشتري    . شود به آن هم عنایتی نمی 

شناسیم که نه با انقالب و نه با اسـالم کـاري              بینیم و می    به آن شود و الاقل افرادي را که می        
منـدگان  دارند، آنها را طرد کرد، حرف آخر با آنهایی که پشت به انقالب و امام و شهدا و رز  

 ندارند و دوچهره هستند در تشییع جنازة مـن شـرکت نکننـد              3[...]کنند و     سرد برخورد می  
 .ودر عزاي ما هم نیایند

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 4دعا به جان امام را فراموش نکنید
 سیدمهدي تقوي

15/11/64 

                                           
 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
 . خوانا نیست-3
 .افتاده است» نکنید« در اصل وصیت واژة -4
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 هاي کلیدي عبارت
I   را تنهـا   ) 7(هیدپرور پشتیبانی از رهبر کنید و مانند مردم کوفه نباشید کـه حـسین             اي مردم ش

 .گذاشتند
I بیشتر براي اسالم کار کنید و کمتر توقع داشته باشید. 
I 7(پدر و مادر عزیزم صبر را پیشه کنید و به یاد صحراي کربال باشید و به یاد حسین.( 
I گذاریم ما مردم کوفه نیستیم و امام عزیز را تنها نمی. 
 

 محمدعلی :نام
 تک :خانوادگی  نام

 محمدرضا :پدر نام 
  بلقیس:نام مادر

 1344 پانزدهم مرداد :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
 سوم متوسطه :تحصیالت

  سپاه:کننده ارگان اعزام
 1362 هفتم اسفند :تاریخ شهادت
  مجنونة جزیر:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

 گلزار شهداي فردوس رضاي     :مزار
 زادگاهش
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 محمدعلی تک 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ـ        اًاشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمد         «  1اهللا  ولـی اً رسول اهللا و اشهد ان امیرالمـومنین علی

  2»الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا هللا و انا الیه راجعون
 امام امت این قلـب      و سالم و درود بر    ) عج(با سالم درود بر منجی عالم بشریت مهدي          

تپنده مستضعفین، این خار چشم مـستکبرین، ایـن قـوت قلـب مظلـومین، ایـن نابودکننـده               
هـاي   ظالمین، این بت شکن زمان خمینی عزیز و سالم بـر مجـروحین معلـولین و خـانواده                

 شکر خداي را که به ما هستی داد تا بتـوانیم فکـر              .شهداي انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی     
 براي رضاي او و جهاد کنیم براي رضـاي          . براي رضاي او استقامت کنیم     ،کنیمکنیم حرکت   

شکر خدا را که ما را از نیستی به هستی کشاند و سپاس خدایی را که بر ما منت نهاد تـا                     . او
 بار پروردگـارا اسـالم و   .بار پروردگارا ما را بیامرز. توانستیم خدمتی براي اسالم کرده باشیم   

 الهی خالق یکتا و     .دار  نگه که خدمت براي اسالم می کنند در پناه خودت           اسالمیان و کسانی  
 نه مانند کسانی کـه      ، ما را جز کسانی قرار بده که بر آنها انعام و پاداشی نیک دادي              ،بی همتا 

 .شکر خداي را که توانستم جان ناقابل را در راه خودش فدا کنم            . بر آنها خشم و ذلت دادي     
 ءهـل جـزا   « چه پاداشی بد و چـه پاداشـی خـوب            ،ش پاداش دارد  می دانیم هر کاري آخر    

باید بـدانیم   . ی و احسان است   ی آیا پاداش نیکوي و احسان جز نیکو       3.»االحسان اال االحسان  
 این دنیا که ظلمت در آن سـایه         .و به خود بقبوالنیم که همه از این دنیاي فانی رفتنی هستیم           

 پس چه کنیم که با افتخـار بـرویم و           . نخواهد ماند   هیچ کس در این دنیا نمی ماند و        ،افکنده
 راهی که خـدا   4»اهدنا الصراط المستقیم  « فقط یک راه که آن راه        .آخرتی خوب داشته باشیم   

من و  ؤالـدنیا سـجن المـ     « در حدیث داریم که      .باشد نشان داده است این دنیا مانند قفس می       

                                           
 .ه مسلمان و شیعه بودن استذکر شهادتین و اقرار ب -1
آنان که چون به حادثۀ سخت و ناگوار دچار شوند، صبوري پیشه گرفته، گوینـد مـا بـه فرمـان                   «:ترجمه. 156/  بقره -2

 .»خدا آمده سوي او رجوع خواهیم کرد
 .60/  الرحمن-3
 .5/  فاتحه-4
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ي مـردم شـهید پـرور اسـلحه مـرا       ا.»دنیا زندان مومن اسـت و بهـشت کـافر       « 1» الکافر نۀج
 نباشید کـه    2نگذارید زمین و راه مرا ادامه بدهید و پشتیبانی از رهبر کنید و مانند مردم کوفه               

 نه ما مردم کوفه نیستیم و امام عزیز را تنهـا نمـی گـذاریم و            .را تنها گذاشتند  ) 7(حسین  
 موشـان روز و     ، دل  کـور  3باید در عمل ثابت کنیم و امروز روز عمـل اسـت و اي منـافقین               

 مگـر اینکـه آتـش       ،خفاشان شب بدانید همانطوري که در طول تاریخ نتوانستید کاري کنیـد           
و اي کـسانی کـه شـایعه درسـت         . ورتر کنید هم در این دنیا و هم در آخـرت           خود را شعله  

هـاي    بدانید که مـا بـا چـشمانی بـاز و قـدم             ،فرستند کنید که اینها مرا با زور به جبهه می         می
باشد  اي که به آن ایمان داریم که فقط خدا می          توار و قلبی پر از محبت خدا و با آن عقیده          اس
 . رویم می

 آنکس که تو را شناخت جان را چـه کنـد          
 

ــان    ــال و خانم ــد و عی ــد 4فرزن ــه کن   را چ
ــشی     ــانش بخ ــر دو جه ــی ه ــه کن  دیوان

 
ــد      ــه کن ــان را چ ــر دو جه ــو ه ــۀ ت  5دیوان

ورزد و هر کس به من عشق        س مرا بشناسد به من عشق می      که هر ک  « :فرماید خداوند می   
 .6»بهـایش خـودم هـستم      کشم او را و خون     شود و هر کس عاشقم شد می       ورزید عاشقم می  

 انـسان سـازي اسـت کـه هـدف اهللا مـی باشـد و رضـایت          ]مکتب[،  آري این مکتب اسالم   
  .خداوند بزرگ

 اي .د و کمتـر توقـع داشـته باشـید    اي مردم عزیز و شهیدپرور بیشتر براي اسالم کار کنی          
 بـه کـار خـود       .برادر کشاورز بیا فعالیت کشاورزیت را زیاد کن و سعی کنیم خودکفا باشیم            

 اگر به کسی بدي کـرده       ،بخشید که مرا می  ... انشاءا  مردم شهید پرور   .دل گرم باشید انشاءاهللا   
اهـد و بـراي کـسب       خو  جبهه رفتن لیاقـت مـی      .ام و حقی از کسی گرفته شده و داده نشده         

                                           
در اصـل وصـیت   »  الکـافر و روح الکـافر  جنۀا  ان الدنیا سجن المؤمن و غم المؤمن و ان الدمن         « :  اصل حدیث نبوي   -1

 ).64مشکات االنوار، ص (» کافرین و مؤمنین است«
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»خاندان« در اصل وصیت -4
 . شعر از خواجه عبداهللا انصاري است-5
 .تعلیقات. ك. ر-6
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دانید که جبهه رفتن چـه شـیرین اسـت کـه             نمی .لیاقت خودسازي و انسان شدن الزم است      
تر است از عـسل     مرگ شیرین «) 7(1ل حضرت قاسم  به قو . اندازد انسان را به یاد مرگ می     

کنـد و در    که ما را بـه خـود نزدیـک مـی    ،تر از آن رضایت پروردگار  و شیرین2»در راه خدا  
  .ذیرا شده استبارگاهش پ

ـ       ،پدر و مادر عزیزم   : یک حرفی هم براي خانواده      یـاد صـحراي    ه صبر را پیـشه کنیـد و ب
 مـرا ببخـشید و مـرا    ،پدرجان اگر از من کوتاهی بوده است) 7(کربال باشید و بیاد حسین  

 .حاللم کنید
ان شـما  برادر عزیزم محمد ج. بخشید و مرا حاللم کنید برادرم حسین انشاءاهللا که مرا می  

باید با درس خواندن خودت مشت محکمی بر دهان منافقین بزنی و اگـر شـما را ناراحـت                   
 روز روزه دارم 60بـراي مـن   . ها حاللیت بخواهید در ضمن از فامیل. کرده بودم مرا ببخشی 

 تومـان   600و یک مقدار نماز و همچنین از شما خواهـشمندم کـه بـراي رد مظـالم مقـدار                    
 .بدهید

 »والسالم«
 محمدعلی تک

 3/12/62چهارشنبه 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
براي مبارزه با کفار بـه    ) 7(اي که با اذن امام حسین       لحظه) 7( ترجمه عبارتی منسوب به حضرت قاسم بن علی        -2

 ). فرهنگ عاشورا، جواد محدثی. (رفت میدان می
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 هاي کلیدي عبارت
I مهمترین مسئله مبارزه با هواي نفس است. 
I جهاد اکبر مبارزه با درون خویش است. 
I توانید بجنگید  خود دور نکنید نمیزتا بر نفس خود غلبه نکنید و شیطان را ا. 
I نماز شب را فراموش نکنید. 
I زهاي مادي از راه به در رویدمبادا به خاطر کمبود و کسري چی. 
I دنیا محل آمد و رفت خداپیشگان است. 
I دنیا محل گذر فرشتگان الهی است. 
I و امام را دعا کنندخواهم به رسالۀ امام عمل کنند از مردم می . 
I اللهی در خط امام سعی کنید نیروي جاذبۀ شما بیشتر از نیروي دافعۀ شما باشد برادران حزب. 
 

 ذوالفقار :نام
 تورانیان :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
  لیلی:نام مادر

 1348ودوم مهر   بیست:تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد
 اول متوسطه :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1366ونهم آبان   بیست:تاریخ شهادت
  ماووت عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 347، ذوالفقار     تورانیان ¹استان سمنان 

 انذوالفقار تورانی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 جهـان هـستی و قـادر بـه نـابود         ]کننـده [حمد و سپاس و ستایش خداوندي را کـه خـالق            

کنم آن خداونـدي را کـه معبـود          شکر و سپاسگزاري می   .  همه جهان هستی است    ي]کننده[
اي  و سپاسگزاري می کنم که مرا در خـانواده         تمامی جهان خلقت است و از آن جهت شکر        

که سعادت بـه    دانم چون  می دنیا آورده و اور ا قدر     ه  و دور از فساد وگناه و تباهی ب       اسالمی  
ـ                را و  جبهه آمدن و برعلیه دژخیمان زمان جنگیدن را نصیب بنده حقیر خود کرده خداوندا ت

من حیات بخشیدي که در کفر و الحاد نبوده و در فضاي باز             ه  کنم چرا که موقعی ب     شکر می 
گـویم چـرا کـه بزرگتـرین         را شکر مـی   و  سالمی بوده است خداوندا ت    و عاشقانه جمهوري ا   

ا بعـد  آرزویم را استجابت کردي و شهادت را نصیب این بنده حقیر و گنهکـار کـردي و امـ    
ـ         خدمت شما عزیزان سنگر    خـون آغـشته مـا را       ه  نشین، شماهایی که باید بعد از ما اسلحه ب

ـ    ر بجنگیـد عزیزانـی کـه در جبهـه         یاد تمام شهدا باشید و بر علیه کفا       ه  بردارید، ب  سـر   ههـا ب
برند یک سالم و سخن کوچک از بنده حقیر در ذهن بسپارید و به آن عمـل کنیـد و آن                      می

این است که مهمترین مسئله مبارزه با هواي نفس است جهاد اکبر مبارزه با درون خویش و                 
د بجنگیـد و مطمـئن      توانیـ  تا بر نفس خود غلبه نکنید و شیطان را از خود دور نکنیـد نمـی               

خورد و نماز شب را فرامـوش نکنیـد    باشید تا نیت شما خالص نباشد تیر شما به هدف نمی 
وقت است کـه خداونـد دعاهـاي شـما را            و مستحبات را مانند واجبات اهمیت دهید و آن        

کند و اما بعد خدمت شما مردم مقاوم و استوار و شهیدپرور مردمی که به امت                 استجابت می 
حال فداکاري نمودید و بهترین عزیزان خـود   هکه تا ب  اید اي مردم قهرمان همچنان      شدهآهنین  

آشـام را پـر     خـون 1ها چشم منـافقین  هاي مالی خود به جبهه را به جبهه فرستادید و با کمک    
اید همچنان در این راه استوار باشید مبادا این خناسان وسوسه گـر شـما را از راه             اشک کرده 

خاطر کمبود و کـسري چیزهـاي مـادي از راه            هپیش دارید باز بدارند، مبادا ب     و هدفی که در     
 مـن الخـوف و   ئٍو لنبلونکم بـش  «فرماید   بدر روید چرا که خداوند حکیم در قرآن مبین می         
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 ۀمـصیب ر الصابرین الذین اذا اصـابتهم       شّبثمرات و   الالجوع و نقص من االموال و االنفس و         
  1»جعونقالوا انا هللا و انا الیه را

و هـا     نقـص امـوال و جـان      یعنی اینکه خداوند شما را به چیزهایی مثل ترس و گرسـنگی             «
کنند و هنگـامی     کسانی که صبر پیشه می    ه  ها و محصوالت می آزماید پس بشارت بده ب         میوه

ـ  مـا یم و   یگوینـد همـه از خـدا       کننـد مـی    گرفتاري و مصیبتی برخورد می     که بر  سـوي او    ه ب
  »کنیم بازگشت می

طالـب از   پس اي امت آهنین همواره صابر باشید همچنانکه پیامبر اسـالم در شـعب ابـی          
 صـابر باشـید و      .بست تا حـال گرسـنگی کمتـر او را آزار دهـد             گرسنگی سنگ بر شکم می    

شما داده است این امانت پایدار نخواهد بـود و روزي از              هبدانید همچنانکه خداوند امانتی ب    
ب اسـت ایـن امانـت را صـحیح و سـالم تحویـل خداونـد        شما خواهد گرفت پس چه خو     

خطر افتادن دین خـدا و رسـول        ه   پس خوب است این امانت را در هنگام ب         .جهانیان بدهید 
ي چنـین امـانتی را      دار  نگـه  خداوند پـاداش     .نحو احسن از آن استفاده کنید     ه  بکار ببرید و ب   

بار هم  خواهم براي یک   اید می  امده من از شما جوانانی که هنوز به جبهه نی         .حتما خواهند داد  
که شده به جبهه بروید و بدانید که خداوند گناهان شما را خواهد بخشید و با آغوش باز از                   

 . باشـید  د هوي و هوس خـو     پی شما عزیزان چرا باید همچنان در        .شما پذیرایی خواهد کرد   
کـه    همچنان 2»ره دار البقا  الدنیا دارالفنا و االخ   «شما چه داده است     ه  آخر این دنیاي زودگذر ب    

 و ایـن آخـرت      »شـود  دنیا محل گذر است و آخر نابود و نیست می         «فرماید   پیامبر اسالم می  
 :ماند و چنانچه در حدیث دیگر داریم است که براي شما باقی می

 در دنیا باید اسباب و توشه آخرت را         .الدنیا مزرعه و االخره دنیا کشت گاه آخرت است         
 باید در پیشگاه خـدا خاضـع خاشـع باشـیم     .باد استهزا بگیریم ه  آنکه دنیا را ب   فراهم کنیم نه    

 چرا که دنیا محـل آمـد و رفـت خـدا پیـشگان               .چرا که دنیا محل گذر فرشتگان الهی است       
است این من و شما هستیم که باید این دنیا کار بگیریم این ما هـستیم کـه دنیـا را مملـو از                       

ایم عزیزان من یک لحظه بخـود بیاییـد و بخـود بیندیـشید از                گناه و یا مملو از خواب کرده      

                                           
 .155 -156/  بقره-1
 .234 -235الفصاحه، ص   نهج-2



 349، ذوالفقار     تورانیان ¹استان سمنان 

اید هر عمل    روید آخر تا بحال هر کاري کرده       کجا می ه  ایم آمدنمان بهر چه بود و ب       کجا آمده 
ید یخود آ  هخوانید ب  نامه را می   اید بس است بیایید همین حاال که این وصیت         زشت انجام داده  

خـواهم کـه بـه       جاي آورید و از مردم مـی       هحتما نماز ب  و قول بدهید که دیگر گناه نکنید و         
اهللا العظمـی      آیـت   مقـام رهبـري     قـائم   پـشتیبان   و رساله امام عمل کنند و امام را دعـا کننـد          

اللهی در خط امام سـعی کنیـد نیـروي جاذبـه شـما             باشند و اما شما برادران حزب      1منتظري
 در خط امـام هـستند را از کـارکردن در            بیشتر از نیروي دافعه شما باشد و مبادا برادرانی که         

خط امام و انقالب دور کنید و اما شما اي پدر ومـادر و بـرادر و خـواهر مـن از شـما مـی                        
چنانکه درموقع شهید شدن برادرم صبر کردید و با آن اعمالتان چشم ضد انتقـال                خواهم هم 

 دوست دارم آهی    .ددهن شما اطالع می  ه  رسم و ب   را خار کردید در هنگامی که به شهادت می        
کـنم کـه امـانتی را کـه سـالها کـولش              از ته دل با خوشحالی بکشید که خدایا ترا شکر مـی           

 از من گرفتید و شما پدر و مادرم باید خیلی خیلی مرا ببخشید که نتوانستم فرزنـد                  ،کردم می
 مـادرم اگـر   .دادم خوبی براي شـما باشـم و همیـشه شـما را مـورد اذیـت و آزار قـرار مـی           

 امـت انقـالب مـا همچنـان     ،هاي شما  چون با گریه، گریه کنی،خواهی از شوق گریه کن   می
خواهم که راهم را ادامه دهند و شما اي برادرم دوسـت   شود و از پدر و برادرم می     تر می  تازه

دارم همچون پاسداري، پاسدار حریم حـق باشـید و در برابـر دشـمنان اسـالم و منافقـان و                 
چنانکـه تـا      برادر جان باید مرا ببخشید و شما اي خواهرم هـم           .شیدهمچون کوهی استوار با   

ـ     حال حجاب خود را حفظ کرده      هب بعـد بـا حجـابتر باشـید واز تمـام دوسـت             ه  اید از این ب
 .خواهم مرا عفو کنند ام می وآشنایان اگر باعث ناراحتی آنها شده

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 ذوالفقار تورانیان

2/2/66 
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 هاي کلیدي عبارت
I    خـواران اسـت کـه هدفـشان نـابودي            زاده که آرزویم مبارزه با جهان       من جوانی هستم روستایی

 .اسالم است
I هدف من فقط اهللا است. 
I خواهم که بعد از من، راهم را ادامه دهد از برادرم می. 
 
 

 مطلب :نام
 توفیقی :خانوادگی  نام

 شاهرخ :پدر نام 
  فاطمه نسا:نام مادر

 1338رداد  یکم م:تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  ابتداییةپایان دور :تحصیالت

  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1360وپنجم تیر   بیست:تاریخ شهادت
  ارتفاعات مریوان:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 دست نیامده است  اثري از پیکرش به:مزار
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 مطلب توفیقی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 و السالم علی سـید االنبیـاء و         ة و الصلو  1[...]ن الباطن بجالل عزته     الحمدهللا العلی للناظری  «

 و علـی    )6(المرسلین و اشرف السفراء المقربین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمـد           
ما علـی     2»الذین اذهب اهللا عنهم الرجس و طهرهم تطهیـراً        «اهل بیته الطیبین الطاهرین،      سـی 

 » اهللا علی اعدائهم اجمعینلعنۀامام العصر عجل اهللا تعالی فرجه و 
نام خدایی که به همۀ موجودات جان داد      نام خداوند بزرگ، درهم کوبندة ستمگران، به        به 

زاده که در دي ماه سال        من جوانی هستم روستایی   . هاي گوناگون هدایت نمود     و ما را به راه    
[...] تاکنون هنوز بـه     ام و     آباد کالپوش چشم به دنیا گشوده        در کلبۀ محقري در حسین     1338

] بـود [خوارانی  گشودم و همۀ آرزوهاي من فقط مبارزه با جهان        سوي اهللا می    زندگی راهی به  
تـرین فـضائل و       ، من بارها و بارها بـه عمـده        3داشتنـد] را[که فقط هدف نابود کردن اسالم       

اللـه  شـوم و از خـداي جـلّ ج    رهنمودها دست یافته و با شوق فراوان راهی جبهه نبرد مـی      
بـه دشـمن دسـت یـابیم و پـوزة      ) عـج (خواهم که ما را پیروزمندانه و به یاري امام زمان           می

برادران رزمنده کافران صـدام یزیـد       . کافران را به خاك مالیده و به امید حق و پیروزي ایران           
 4.گردانیدبرا نابود 

 »والسالم علی عباداهللا الصالحین«
 

                                           
بیره للناظرین، والباطل بجـالل عزتـه       الحمدهللا العلی عن شبه المخلوقین، الغالب لمقال الواصفین، الظاهر بعجائب تد           «-1

سپاس خداي را که برتر اسـت از ماننـدگی بـه آفریـدگان و فراتـر از گفتـار سـتایندگان، بـا             » «عن فکر المتوهمین  
. »تدبیرهاي شگفتش براي نگرندگان آشکار است و با بزرگـی و ارجمنـدیش، از اندیـشۀ خداونـدانِ وهـم برکنـار                     

 ).  است245، ص البالغه  نهج213بخشی از خطبه (
، فصل پـنجم، وصـیت     458مکارم االخالق، ص    . (است) 6(قسمتی از وصیت رسول اکرم    » ...الذین اذهب اهللا     «-2

 ). 6(اهللا رسول
 .»هدف از نابود کردن اسالم داشتن... « در اصل وصیت -3
 . »گردانید« در اصل وصیت -4
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 ن الرحیمبسم اهللا الرحم

 .دهم من توضیحاتی دارم فقط در برابر مادیات زندگی خودم که در زیر توضیح می
 من هیچ نوع اموالی ندارم تاکنون فقط هم چون یک فرزند الیق در پـیش پـدرم بـوده و              -1

باشـد اختیـاري دارم    باشد که تنها خانمم که مونس و همدمم می       اموالمان مربوط به پدرم می    
 . مادي ندارم]اختیاري[ي در زندگی ولی دیگر اختیار

باشد و حتی سند محضري دارد، قابل قبـول           باید   دست پدران    در قباله زنم که رسوماتی      -2
 .است

 کـه بـه اختیـار خـانمم       ، من است  اساس خانۀ باشد     فقط تنها چیزي که مربوط به من می        -3
 .باشد و مربوط به من است می
دارد و جـایی       را می   بنده بانک تهران [...]  بریرئی که     من فقط تنها بدهکاري دارم به احد       -4

 .داند قابل قبول است دارم که خودش می[...] 
 . تومان فقط به مادر زنم بدهکار هستم، قابل قبول است1500 من مقدار -5
 .راهی زندگی من نه حسابی دارم و نه اموالی.  فقط همین بود-6

 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 لرحیمبسم اهللا الرحمن ا

روم  سـوي اهللا مـی   کنم و راهی به توضیحاتی دارم بعد از اینکه آغوش گرم زندگی را رها می       
 .باشد اهللا می] براي[فقط هدف من از 

 .امامزاده گنبد پیش دیگر از شهدا دفن نمایید] در[ پس از شهید شدن من را -1
 براي من گریه نکننـد      شان را ادامه دهند و       بعد از مرگ من پدر و مادرم خودشان زندگی         -2

 .دارم] را[اهللا ] جنگیدن[که من همیشه هدفم از 
کردم    تنها امید من برادرم ابراهیم توفیقی است که من همچون استادي او را راهنمایی می               -3

 )دیگر عرضی ندارم( .خواهم که بعد از من راه مرا ادامه بدهد ولی از او می
 

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 مطلب توفیقی
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 هاي کلیدي عبارت
I دهم تا با خونم اسالم را آبیاري کنم من جانم را می. 
I شما باید گوش به فرمان رهبر باشید. 
I پشتیبان رهبر و مستضعفان فلسطینی باشید. 
I به نمازهاي جمعه و جماعات روي بیاورید که بهترین نعمت براي شماست. 
I ظ کندانی حجاب خود را حف اي خواهري که خود را مجاهد می. 
I نگذارید امام تنها بماند. 
I دهندگان راه شهدا باشید ادامه. 
I کشیدگان باشید پشتیبان یتیمان و رنج. 
 

 حسن :نام
 توفیقیان :خانوادگی  نام

 بابا حاجی :پدر نام 
  فاطمه:نام مادر

 1344دهم فروردین  نوز:تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد
  راهنماییةپایان دور :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 یازدهم آبان :تاریخ شهادت
  عین خوش:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حسن توفیقیان
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 »انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذیرا«
پـدرم مـن چنـد وصـیتی     . شود سالم گرم شهید را بپذیرید   خدمت پدر عزیزم عرض می     

 .لی که باید با شما درمیان بگذارمدارم و درد د
 2 و این تمـام وصـیت      1پس از شهادت پسرت هرگز اشک نریزید و به اوالد شما بگویید            

و لباس عزا به تن نکنید که این شهادت من داماد شـدن بـه خانـۀ        ] نکنید[گریه  . شهدا است 
ن قطـره  ریزد سعی کنید ای اي بر چشمتان می     اگر گریه . خداست و عروسم شهادت من است     

نشاندة آمریکا صدام لعنتـی   ها مشتی شود و بر سینۀ امپریالیسم شرق و غرب این دست   اشک
 در انتظـار  3[...] حـضرت صـاحب  . بکوبید و اسالم را تا حداکثر ممکن در جهان پیاده کنیـد        

 .شماست
شـهر   مهـدي ] ي[کافی است و مرا در قبرستان شهدا] د[اگر یک دفعه شستنـ ] را[ام    جنازه 

دست شما نرسید مثـل صـدها    اگر هم جنازه را پیدا نکردید به. باالي قبرستان دفن نمایید در  
 فرمایـد و نـشان دهیـد کـه      4مادر و پدران دیگر صبور باشید و خدا صبر کامل به شما عطـا             

 .دیگران از شما درس عبرت بگیرند] تا [6 هستید5واقعاً پدر و مادر شهید
فـشانی کننـد و بـه         هـا جـان     ازه دادید پسرتان در جبهه    من از شما پدران و مادران که اج        

 چنـین فرزنـدانی     8تر است نـصیب      بپیوندند و این شربت شهادت از عسل هم شیرین         7لقااهللا

                                           
 .»بگوئید« در اصل وصیت -1
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 مادرم خیلـی معـذرت      1[...]و اکنون مادرم سفارش کردم و سفارش دیگري ندارم به           . گردد
 .هایی زدم و ناراحتتان کردم خواهم که شما را حرف می

 که کوچکتر از آنم به شما وصیتی بکنم ولی شـما            2 اي برادران و خواهران من هرچند      و 
. 3عنوان برادر کوچکتر وصیتی که دارم گوش کنید واگر احتمال دارد بـه آن عمـل نماییـد                به

و سـنگر را بایـد محکـم    » مسجد سـنگر اسـت  «طور که امام فرمودند  برادر و خواهرم همین   
راه مبارزه را بیاموزید و قرآن کتاب آسمانی را به آنها یاد دهید کـه               داشت، به فرزندانتان      نگه

تر شود و به فرزنـدانتان بگوییـد کـه     اسالم احتیاج به نیروي انسانی و مبارزه دارد تا گسترده         
اید نادیده قلمداد کنید      راه شهدا را که راه به اهللا است بیاموزید و اگر شما ناراحتی از ما دیده               

 . راو بیامرزید ما
هایـشان خـوب باشـند و اخـالق اسـالم را              خواهم که براي خانم     از دادمادهاي عزیز می    

جـز پیـروزي      دیگر عرضـی نـدارم بـه      . رعایت فرمایند تا فرزندانشان از آنها سرمشق بگیرند       
 .اسالم بر کفر

 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 به نام خداوندي که مرا آفرید 
شـهیدان در صـدر اسـالم از سـرور شـهیدان      ه بـه جمـع دیگـر شـهدا قـرار داد          و خودم را    

و نایب او امام امـت آن پیرجمـاران خمینـی           ) عج(اکنون حضرت مهدي   تا هم ) 7(حسین
 .کنم  با اهل خانواده و دوستان شروع می]را[شکن  بت

ه ایـن  کنم که دیگر ب     رهبرم را لبیک گویم و گمان نمی       4»هل من ناصر  «روم تا صداي     یم 
 مـن  .گـردم انـشاءاهللا   شهر مقدس حضرت امام زمان برگردم واگر هم برگردم زخمـی برمـی     

کنم و اسالم که ریشه و ساقه و شاخه و خالصه    دهم تا با خونم اسالم را آبیاري       جانم را می  

                                           
 . خوانا نیست-1
 .»هرچه« در اصل وصیت -2
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روم تا حکـم    من می.تر کنم برگ رویانده آن را بارور کنم و در سطح جهان انشاءاهللا گسترده       
هـا را خـالی    ها برونـد و جبهـه   براي جوانان تکلیف است که به جبهه«تم را که فرمود امام ام 
 جـانم را بگیـرد و       ]یک لحظـه از   [ را به جا بیاورم از خداي متعال می خواهم که            1»نگذارند

 . لحظه به لحظه عمر امام را بیفزاید تا ملت ایران بتوانند بهترین استفاده را از رهبرشان ببرند
 پدران، برادران و خواهران شما باید گوش به فرمان رهبر باشید و این رهبر را تا                 مادران، 

کنید و پشتیبان رهبر و مستضعفان فلسطینی باشید که این تنها مـن              آخرین قطره خون یاري   
دهـیم   جانمان را می   ما اگر. اند کرده گویم بلکه تمام شهداي ایران این وصیت را به شما          نمی

دسـت آیـد و       تا پیروزي کامل به    ،شهریان عزیز باید راهمان را ادامه دهید      شما دوستان و هم   
به نمازهاي جمعه و جماعت روي بیاوریدکه بهترین نعمت براي شماست که خدا به ملـت                

 حجـاب خـود را حفـظ        ،دانـی  کرده است و شما اي خواهري که خود را مجاهد می           ارزانی
کر کنید و تفکر نمایید کـه از غافلـه عقـب      و این سنت الهی شهرمان را رعایت کن و ف          .نک

 4 و کوملـه 3یکـار پ) 2منافقین(خوران آمریکا از قبیل مجاهدین خلق      و گول این فریب    .نمانید
کـدام   اند و هیچ  ك واصل شده  ر که هر کدام از اینها همه به د        ،ها را نخورید   و از این گروهک   

 . اند به هدف خاصی نرسیده
هـاي امـام باشـند و از     ها و صحبت   خواهم که گوش به حرف     من از دوستان عاجزانه می     

که هستند خود را به نمـاز برسـانند و از امـام جمعـه      نمازهاي جمعه غافل نباشند هر جایی  
هـاي جمعـه دعـاي کمیـل را          محترممان آقاي شاهچراغی کمال استفاده را ببرند و در شـب          

 که این دعا    ،ن و به امام و یارانش بکنند      فراموش نکنند و ما را از یاد نبرند و دعا به رزمندگا           
هاي زیادي قـسمت     هاي حق علیه باطل می شود و پیروزي         بدرقه برادران ما در جبهه     ،است

 . گردد شما می
خواهم که بعد از شهادت من گریه نکنید و لباس عزا به تـن نکنیـد و        از شما برادران می    

 .  شهدا هم صدا گشته استخوشحال باشید که دوستی به خدا پیوسته و با بقیه

                                           
 .44، ص17 صحیفه امام، ج-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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خواهم که مرا ببخشید کـه در طـول ایـن چنـد سـال اذیـت و آزار دیـده و                       از پدرم می   
که در این چند سـال    کنم صحبتهاي ناروایی از من سر زده و کمال تشکر از شما پدر پیر می             

شـما  چنین مادر     پدرم برایم گریه نکن و هم      .و سرپرستی را بر عهده گرفتید      کردي مرا یاري 
 تـا از اسـالم   ،کنم که مرا روانه جبهـه کردیـد   می  واقعاً از شما تشکر ،که خیلی صبور هستید   

 خدا انشاءاهللا بـه شـما   .دفاع کنم و نگذارم خون پسرتان پایمال گردد به دست یزیدیان زمان      
چنین برادران و خواهران در عزاي من گریـه نکنیـد و خوشـحال باشـید و                  و هم . اجر بدهد 
 .لداري بدهید و ارشاد کنید تا راهم را ادامه دهند و ادامه دهندگان راه شهدا باشـند        مردم را د  

 . کشیدگان باشید و رهبر را تنها نگذارید  پشتیبان یتیمان و رنج.نگذارید امام تنها بماند
  .دیگر عرضی ندارم به جز ادامه راه

 »والسالم«
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 2»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون  فی سبیل1تحسبن الذین قتلواو ال«

 خواهم چو بیماري که در بـستر بمیـرم    من نمی 
 

 روم تا همچو شیري در دل سـنگر بمیـرم        می 
 رهبري مردي بود حکمش جـز برحـق نباشـد          

 
 ام کز حکم این رهبر بمیرم     جان به کف آماده    

 گ یزیـدي میرنـد بـا مـر    واي بر صـدامیان مـی    
 

 من بر آنم در ره یزدان چنـان حیـدر بمیـرم             
سـالم بـر امـام    . نام خدایی که تمام هستی ما از اوست و نعماتش را بر مـا تمـام کـرد         به  

سـالم  . فرماندة رزمندگان، برپا کنندة عدل و برقرار کنندة حکومت جهانی اسـالم           ) عج(زمان
و سـالم بـر   . ن، قلب تپندة ملت ایران   عصر امید مستضعفان جها      برحق ولی  3و درود بر نایب   

هـا شـتافتند،      اللهی ایران باد که به فرماندهی کل قوا به جبهه           امت قهرمان و شهیدپرور حزب    
و سالم بر روحانیت در خط امام و متعهد و مسئول کـه چـه در                . دون را خار و ذلیل کردند     

                                           
 .»قتلو« در اصل وصیت -1
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نهـا را در راهـشان   دهنـد و آ    ها و چه در پشت جبهه شور و حالی دیگر بـه امـت مـی                 جبهه
 . کنند هدایت می

ها و   دیده که مرا با شیر پاکت پروریدي و چه شب           سالم من بر تو اي مادر مهربان و رنج         
که یک پسرت را در راه اسالم دادي پسر دیگـرت را بـه                روزهنا که بیداري کشیدي و با این      

 .جبهه نبرد فرستادي تا با دشمنان اسالم مبارزه کنند
دیده که مرا بزرگ کرد و با کار و زحمت زیاد هـم           تو اي پدر مهربان و رنج     سالم من به     

چه تربیتی، صحیح و اسـالمی      ] کردي[اسالم را یاري کردي و هم پسرانت را خوب تربیت           
خداي را سپاسگزارم که چنین مادري و پـدري بـه           . مرا بزرگ کردي و تحویل جامعه دادي      

 از خـدا بـودم کـه روزي بـه تـو داده و روزي هـم          پدرم بدان که من امانتی    . من عطا فرمود  
کس در این جهان ماندنی نیست، همه باید برویم چـه بهتـر کـه در              خواهد گرفت، پس هیچ   

 .فدا بشویم تا در آخرت نزد پروردگار روسفید باشیم) 7(راه خدا و اسالم همانند حسین
 کنید و گریه نماییـد    پدر و مادرم اگر فیض بزرگ شهادت نصیبم شد مبادا ناراحتی پیشه            

وار صبر پیشه کرده و اجر خود را با صبر ببرید و افتخار کنیـد کـه پـدر و مـادر                        بلکه زینب 
اید و به کسانی که به دیدنت خواهند آمد تبریک بگـو و ماننـد لـیال       شهیدي دیگر واقع شده   

 . رسان خود شهیدان باشید پیام) 7(1اکبر مادر علی
ـ خـانوادة محتــرم مــن هرگـاه بــر    هــاي اباعبــداهللا  مـصیبت ] د[ ســر مـزارم حاضــر شدیــ

) 7(را بخوانید و قرآن تالوت کنید زیرا که من عالقۀ خاصـی بـه حـسین               ) 7(الحسین
، )7(دانی که از خدمتگزاران آستان قدسش بودم و خـدمتکار عـزادارن حـسین              دارم و می  

ز یـارانش   تن ا72حسینی که خود و . همان حسینی که درس عشق و شهادت به ما آموخت     
 .را فداي اسالم عزیز کرد

 بایـستید و    2و شما اي خواهران عزیزم شما نیز حرکتی زینبی کنید و در مقابـل منـافقین                
مبادا دشمنان را شـاد کنیـد، هماننـد کـوه      . از شما راضی باشد   ) عج(کاري کنید که امام زمان    

 و مرا حـالل کنیـد و از         استوار بایستید و پیام خونم را که همان اسالم است به همه برسانید            

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
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خداوند شما را از خـدمتگزاران بـه اسـالم و مـسلمین             . 1آمرزش طلب نمایید  خداوند برایم   
 . قرار بدهد و حجاب را حفظ کنید که حجاب مشتی بر دهن آمریکا است

قـدم و اسـتوار بـر     ام را بر گیر، لباس رزم بپوش و ثابـت          و تو اي برادر ارجمندم، اسلحه      
اسـت بپیمـاي و     ) 7( بر زن و راهم را که همان رسیدن به کربالي حسین           صحنۀ نبرد گام  

برسان و بگو کـه     ) 7(ام برو، سالم مرا به امام حسین        ادامۀ راهی را که من تا کربال پیموده       
ولی خصم بد سـگال     ] ند[و لبیک گفتـ  ] ند[ت را شنید  2»هل من ناصر  «حسن و علی صداي     
ا از بدن مبارکت جدا سـاخت و خونـت را بـر زمـین               گونه که سر تو ر      به او امان نداد همان    

ریخت، برادر جان در جبهه داخل نیز بر علیه منـافقین شـرکت کـن و چنـان بـا مـشت بـر             
 .افکنی نداشته باشند گویی و نفاق دهانشان بکوب که دیگر دهانی براي یاوه

ریـد و بـه     اللهی سعی کنید امام را تنها نگذا        و شما اي امت قهرمان و شهیدپرور و حزب         
 هزارها شهیدید که جانـشان را فـداي اسـالم    3شما ادامه دهندة راه   . فرامینش گوش فرا دهید   
خاطر کمبودي جزئی کاري کنید و سخنی بر زبان رانید که مردم را               عزیز نمودند، مبادا که به    

آنها که از تمـامی هـستی خـود گذشـتند از         . خشمگین و ارواح مطهر شهدا را ناراحت کنید       
هاي این راه را دارند، استقامت ورزیـد و           هاي و سختی    نتظار یاري اسالم و تحمل رنج     شما ا 

ها را گره کرده، با وحدت خـود چنـان حرکتـی کنیـد کـه                  پشت به پشت هم دهید و مشت      
 .ها بفرستید آمریکا و اسرائیل را به لرزه انداخته و منافقین و ضدانقالب را به سوراخ

 . از همگی التماس دعا دارم 
 »والسالم علی عباداهللا الصالحین«

 »و من اهللا التوفیق«
  عباس4 جبهه دشت10/8/61

 حسن توفیقیان
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم و به نستعین

 بسم رب الشهداء
ایـن  . گویم، هیچ نوري نیست که از بینش تو نصیبی نداشـته باشـد              قسم به ستاره راست می    

نظیر و این جمهوري اسالمی محتاج به حفظ و نگهبـانی   این پیروزي بیاعجاز بزرگ قرن و    
انقالب اسالمی باعث شد من از الك درونی خود بیرون آیم و دور و نزدیک خود را                 . است

آري امام کاري بس بزرگ کـرد، او باعـث شـد    .  خود از دید دیگري بنگرم   1[...]بنگرم و به    
این انقـالب کبیـر در ایـران    . ت را دوباره یاد آوردجهان از خواب غفلت بیدار شود و انسانی 

گیـرد    تواند باشد که در راه خدا انجام می         نشان داد که انقالبی پایدار و مستحکم و پیروز می         
داد که ایـن تنهـا مکتـب اسـالم بـود و       گردد و نشان می  رابطه حل می 2[...]و تمامی مسائل    
 .ها باشد نتواند جوابگوي تمامی نیازهاي انسا هست که می

 از  3[...]ام در راه اهللا و پاسـداري          اینجانب بر اساس رسالت و مسئولیتی که حس نمـوده          
 کـشور آمـدم و      4[...]بهاي هزاران کشته و مجروح است         این انقالب بزرگ اسالمی که خون     

گام نهادن در این مسیر الهی      . به جنگ علیه استکبار جهانی آمریکا و ضد خدا صدام بپردازم          
حـال ایـن مایـۀ شـکر     .  کوشـش فـراوان خـواهم کـرد      5دانم و در این راه      یک فریضه می  را  

 .پروردگار و افتخار براي من و شماست که در این راه به درجۀ شهادت برسم
رسـد، سـعی    وصیتم به برادران و خواهران این است که فراموش نکنید دنیا به آخـر مـی       

فراموش نکنید که امام زمانتـان      .  سفر آخرت کنید   کنید به دنیا دل نبندید و خود را مهیا براي         
هـا    اي براي سالمتی و ظهور ایشان غفلت نکنید، گرفتـاري           لحظه. است) عج(حضرت مهدي 

با تمام قدرت کوشش کنیـد تـا        . و مشکالت خود را به واسطۀ آن حضرت حل و رفع کنید           

                                           
 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
 . خوانا نیست-3
 .یست خوانا ن-4
 .»را« در اصل وصیت -5
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فـت خـود را بـه    اطالعات و معر. حضرت مهدي ظهور فرمایند) عج(هرچه زودتر امام زمان   
سعی کنید دلتان با حجت به امام زمان و نایـب بـرحقش آن پیـر کبیـر                  . امام زمان زیاد کنید   

توانیم با نثار خـونی کـه در مقابـل اسـالم نـاچیز اسـت زمینـۀ حکومـت                      ما می . انس بگیرد 
 1خواهم که قدر این نایـب       فامیالن و دوستان از شما می     . را فراهم کنیم  ) عج(حضرت مهدي 

امیـداورم کـه ایـن انقـالب        . اطاعـت از او واجـب شـرعی اسـت         . هدي را بدانید  حضرت م 
باید بگویم کـه امیـد      . ساز انقالب جهانی جماهیر اسالمی حضرت مهدي موعود باشد          زمینه

 کـه شـهید   3 بزرگ و براي شهید شدن دارم و همیشه دعـایم ایـن اسـت           2[...]زیادي به این    
ام اهللا اکبر اسـت       بادا بعد از شهید شدنم که اسلحه      برادرانم م . شهادت یک افتخار است   . شوم

 ریـشۀ درخـت   4[...]دسـت بگیریـد و خونتـان را     ایمان اسلحه است باید بـه . بر زمین بیفتد 
 . 5[...]اسالم به خون ما سربازان . اسالم بریزید و درخت اسالم را بارورتر کنید

 مردمی هستم که عبد خدا هستند، البته        پدرم و مادرم من تنهامتعلق به شما نیستم بلکه متعلق به           
 7[...] خـدا  6راضی باشید به قـضاي    . گیرد  امانتی در دست شما هروقت خواست خودا باشد پس می         

پدرم با درود بر تو که چونان ابراهیم فرزند خویش را به قربانگاه فرستادي، بدان و آگـاه بـاش کـه                    
 و مرگ در راه اهللا را جز سعادت و خوشـبختی            زند  اسماعیلت هرگز از فرمان باریتعالی سر باز نمی       

دانـد و شـهادت را جـزء بهتـرین            داند و زندگی را جز جهاد در راه عقیده درسـت الهـی نمـی                نمی
ات پیـروز شـدي و        مادرم سالم بر تو که باالخره بر احساس مادرانـه         . داند  هاي خداوندي می    نعمت

 گفتی که تـو را در راه خـدا هدیـه بـه انقـالب                فرزندت را روانۀ میدان نبرد اسالم با کفر نمودي و         
. هـستی ) 3(فاطمـه زهـرا  کنم که مـادري از سـالله    نمام و من به وجود تو افتخار می         اسالمی می 

خواهرانم شما نیز زینب زمان باشید و از هر آنچه هواي نفس است بپرهیزید و در راه خـدا مبـارزه     
 . است) 3(ینبنشینی نکنید و این راه، راه ز کنید و هرگز عقب

                                           
 .»نائب« در اصل وصیت -1
 . خوانا نیست-2
 .»این اینست« در اصل وصیت -3
 . خوانا نیست-4
 . خوانا نیست-5
 . »قضاء« در اصل وصیت -6
 . خوانا نیست-7
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پوینده و کوشنده در این راه باشید که شما از من          . ها است   برادرانم راه خدا بهترین و برترین راه       
دانید که چه باید کرد و چـه بایـد شـد کـه ایـن انقـالب، انقـالب اسـالمی و          ترید و خوب می    آگاه

م دهید خواهید انجا روي نکنید، هرقدر که می در مجالسم زیاده . رهبرش خمینی است  
4
 آن را براي 1

 پول ندارند بدهید و یا     1مجلسم و آن باقی را به کسانی که استحقاق دارند و براي عروسی یا عزایی              
 . اینکه به جبهه غرب بفرستید

وقت راهی جز راه اهللا و ایمان         ام این است که هیچ      در پایان آخرین پیام من به شما افراد خانواده         
 .وفا ادت و خداگونه شدن نپذیرید اگر حتی تحمیلی نیز باشد چون دنیا زودگذر است و بیو شه

 

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
19/11/60 

                                           
 .»عزائی« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I شمایید که باید زبان گویاي این شهیدان باشید تا خونشان در تاریخ گنگ نماند. 
I  یاد نبرید که شما در سنگر مدرسه که از یاران امام و امید آینده اسالم هستیداز. 
I راه شهدا را ادامه دهید. 
I     خواهم که در نمازهاي جمعه و جماعت و در دعـاي کمیـل شـرکت                 از برادران و خواهرانم می

  .کنند
I سنگرها را خالی نگذارند. 
I براي سالمتی رزمندگان اسالم دعا کنید. 
I    خط دیگـري شـرك     . جز این خط    دا نشوید و هیچ خط دیگري را قبول نکنید، به         از خط امام ج

 .است

 حمیدرضا :نام
 توفیقیان :خانوادگی  نام

 قلی :پدر نام 
  زهرا:نام مادر

 1345 یازدهم تیر :تاریخ تولد
 شهر شهرستان مهدی:محل تولد
 چهارم متوسطه :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362هشتم بهمن  و  بیست:تاریخ شهادت
  پنجوین عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حمیدرضا توفیقیان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 به نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان

  1»اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کانهم بنیانٌ مرصوص ان«
 . استآفرین و شادي دل مؤمنان  نام آنکه یادش هستی به

اي نیست او فقط یـک        هاست، صدام کاره    جنگ ما تنها با عراق نیست بلکه با تمام ابرقدرت         
 »امام خمینی «2.جنگیم عروسک است و ما کالً با ظلم می

شـکن و     و نایب برحقش امام امت خمینی بـت       ) عج(با درود و سالم بر حضرت مهدي         
 جمهـوري اسـالمی ایـران و درود بـر           این پیر جماران و یار مستضعفان و یگانـه بنیانگـذار          

تـا کـربالي خونبـار ایـران و         ) 7(ویـژه شـهداي کـربالي حـسین         شهیدان صدر اسالم به   
 علیـه ایـران و درود و سـالم بیکـران بـر              3]و[خصوص شـهداي جنـگ تحمیلـی عـراق            به

 علیـه باطـل و سـالم       4]و[هاي نبرد حق      هاي معظم شهدا و درود به رزمندگان جبهه         خانواده
 .خصوص شما مردم مهدیشهر ما امت شهیدپرور ایران و بهبر ش

 :کنم نامۀ خود را با چند نکته شروع می وصیت
اکنون که به شکرانۀ خداي متعال موفق شدم که خون ناقابـل خـود را در راه خـدا اهـدا             

شما اي ملت عزیز اسالم، اکنـون       : گذارم  عنوان یادآوري با شما در میان می        کنم، چند نکته به   
ها هزار شهیدي هستید کـه خـون پاکـشان را بـراي آبیـاري درخـت تنومنـد            رث خون ده  وا

. انقالب اسالمی فدا کردند، شما باید سعی کنید که حامیان پیـام خـون ایـن عزیـزان باشـید                   
مـسئولیتی  . شمایید که باید زبان گویاي این شهیدان باشید تا خونشان در تاریخ گنگ نمانـد              

                                           
کننـد   ر راه او کـارزار مـی  همانا خداوند آن کسانی را که صف در صـف، همچـون دیـوار دژي محکـم د       «. 4/ صف -1

 .»دارد دوست می
جنگ ما جنگی است بین اسالم و کفر، نـه جنگـی اسـت مـابین یـک                «:  سخن حضرت امام خمینی این چنین است       -2

 ).383، ص18صحیفۀ امام، ج. (»کشور و یک کشور مابین اسالم و کفر است
 .اضافه است -3
 .اضافه است -4
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وش شماست، مسئولیت رساندن اسـالم حقیقـی بـه تمـام روي             است بسیار سنگین که بر د     
 1ترین واجبـات اسـت،      زمین و نسل آیندة بشریت و حفظ اسالم که به فرمودة امام که عظیم             

پس سعی کنید در اداره این مسئولیت بزرگ حداکثر تـالش را بکنیـد و نیـز از وقـت عمـر             
اي کـه      که امام فرموده اسـت دوره      خود هرچه بیشتر استفاده کنید و ارزش آن را بدانید زیرا          

اي است استثنایی و خیلی حساس و زودگـذر و بـدون برگـشت            ایم، دوره   در آن قرار گرفته   
. شـوید  اید و دارید غربـال مـی   آري، شما اآلن در غربال آخر زمان ریخته شده  .  پذیرفتن 2]و[

 وقـت   چـه ) 6(فرماید حکومـت شـما آل محمـد         که امام باقر در جواب ایشان می        چنان
سپس فرمودنـد آنهـایی    . رسد که شما غربال شدید      گاه فرا می    است؟ فرمودند حکومت ما آن    

داران راسـتین بـر جـاي خواهنـد           روند و تنها ایمان     که ایمانشان ضعیف و معیوب است، می      
اي برادران عزیز، با توجه به فرمان امام در مـورد           : آموز  اي با برادران دانش     ماند و چند جمله   

ها، کـه جوشـیده از مـتن ملـت         اي اسالمی و براي تقویت و فعال کردن این انجمن         ه  انجمن
است، کوشا و فعال باشید و از یاد نبرید که شما در سنگر مدرسه که از یـاران امـام و امیـد                       

خـواهم کـه راه شـهدا را ادامـه دهیـد و در سـنگر           آینده اسالم هستید و از شما عاجزانه می       
 : رسوخ کنند و چند سخنی با پدر و مادر عزیزم3افقینمدرسه نگذارید که این من

اجازة شما به جبهۀ جنگ رفتم و خیلـی خیلـی    خواهم که بی    پدر و مادر عزیزم، عذر می      
پـدر و مـادر عزیـزم،       . خواهم که حاللم کنید     بخشید که شما را ناراحت کردم از شما می          می

ـ       روم و در راه خـدا شـهید بـشوم و    بدانید که این خواستۀ خداوند متعال بود که بـه جبهـه ب
 سال هیچ کار خیري نتوانستم براي شما انجام بدهم و انشاءاهللا به قوة             18ببخشید که در این     

خواهم کـه در نمازهـاي جمعـه و     بخشید و از برادران و خواهرانم می        خداي تعالی ما را می    
بـاره     هـم در ایـن     جماعت و در دعاي کمیل شرکت کنند و سنگرها را خالی نگذارند و امام             

خـصوص بـراي       براي سالمتی رزمندگان اسالم دعا کنیـد، بـه          زیاد تأکید کرده است و حتماً     

                                           
براي هر فردي از افراد این مملکت تکلیف است که حفـظ کنـد اسـالم    «:  استچنین  سخن حضرت امام خمینی این -1

 ).15، ص15، جامام صحیفه(» .را
 .اضافه است -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
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 این نور چشم مسلمین، خیلی دعـا کنیـد و از خـط امـام جـدا                  1]که[سالمتی امام عزیزمان،    
خـط دیگـري شـرك اسـت و از          . جز این خـط     نشوید و هیچ خط دیگري را قبول نکنید به        

. اآلن مـسئله اصـلی جنـگ اسـت    . شمندم که جبهه و جنگ را فراموش نکننـد        برادران خواه 
آیـد و از پـدر و مـادرم تقاضـا      طور فرصت گیرتان نمی دیگر این. فرصت را از دست ندهید 

ام، بـرایم     ، که در جبهۀ کردستان بـوده      60-61 روز روزه را که در سال        15کنم که قضاي      می
 .یرمگ دیگر وقت عزیز شماها را نمی. بدهید

 .خدایا ما را از یاران واقعی امام زمان قرار بده
 .دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي، حتی کنار مهدي، خمینی را 

 

 » اهللا و برکاته2رحمۀوالسالم علیکم و «
 حمیدرضا توفیقیان

1/7/62 
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 هاي کلیدي عبارت
I و در مقابـل ظلـم و سـتم    دانـد  ی اگر مسلمان باشد همیـشه خـود را در محـضر خـدا مـ             انسان 

 .تفاوت باشد تواند بی نمی
I  زاده شما باید پاسدار همیشه بیدار قوانین اسالم باشیدآبرادران و خواهران مسلمان و. 
I عت تشکیل دهیدانماز جم. مساجد را پر کنید. 
I خواهران حجاب خودتان را حفظ کنید. 
I ها شرکت کنید پیمایی در راه. 
I دپشتیبان روحانیت باشی. 
I   اگر به فرمان رهبر باشید و در تظاهرات شرکت کنید، شاه مجبـور بـه فـرار                پشتیبان رهبر باشید 

 .گردد شود و رهبر به ایران بازمی می
I اگر وحدت را حفظ کنید آمریکا و شوروي را هم شکست خواهید داد. 

 علی :نام
 توفیقیان :خانوادگی  نام

 بابا حاجی :پدر نام 
  فاطمه :نام مادر

 1335 یکم اردیبهشت :تاریخ تولد
 ان مهدیشهر شهرست:محل تولد
 اول دوره راهنمایی :تحصیالت
 - :کننده ارگان اعزام

 1357 هفدهم شهریور :تاریخ شهادت
 - :محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

زهــراي   گلــزار شــهداي بهــشت:مــزار
 شهرستان تهران
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 علی توفیقیان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  و الصدیقینالشهداءبسم رب 

 کم سالم علی
  2» لمن یقتل فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء ولکن التشعرون1و ال تقولوا«
اند ولی شما این واقعیت      شوند مرده نگویید بلکه آنها زنده      به کسی که در راه خدا شهید می       «

  .»دیکن را درك نمی
ارضـیتم   فی سـبیل اهللا اثـاقلتم الـی االرض           3یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا         «

  4»ة الدنیا من االخرةبالحیا
اي افراد باایمان شما را چه شده که وقتی به شما گفته شـود در راه خـدا بـراي مبـارزه بـا                        «

کنید آیا زنـدگی دنیـا را بـر حیـات            دشمنان حق و عدالت حرکت کنید به زمین سنگینی می         
انـدك و بیـشی   هـاي آخـرت    دهید بدانید که لذت دنیـا در برابـر خوشـی     جاوید ترجیح می  

  ).قرآن کریم (»نیست
دانید  برد و شما جوانها نمی     با درود و سالم بر رهبر کبیر انقالب که در پاریس به سر می              

 شما جوانان این سرزمین باید بدانند که ایـن همـه            . براي ایران  ،که چه رهبري شایسته است    
و سـتم کـه ایـن شـاه          براي در هم کوبیدن ظلـم        ؟ها براي چه هست    تظاهرات و راه پیمایی   

 و یک مملکت اسالمی شـکل دهنـد و اگـر خداونـد         5دنملعون را از صحنه روزگار محو کن      
بخواهد ما جوانان می رویم و آماده هستیم تا خونمان را در راه خدا بدهیم و طـاغوت را از                

 . بین ببریم

                                           
 .»تقولو« در اصل وصیت -1
 .154/  بقره-2
 .»انفرو« در اصل وصیت -3
 . سوره توبه38 بخشی از آیه -4
 .»کنید«در اصل وصیت  -5
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م و سـتم    داند و در مقابل ظل      همیشه خود را در محضر خدا می       ،انسان اگر مسلمان باشد    
توانـد   تفاوت باشد و انسان این را بداند که با عمل کردن به دستورات الهی مـی          تواند بی  نمی

 بـرادران و خـواهران      .هم خودش و هم اجتماعش را به کمال و سعادت و آزادگی برسـاند             
 را 1مسلمان و آزاده شما باید پاسدار همیشه بیدار قوانین اسالم باشید و افراد مفسد و منـافق        

 کـه ایـن عمـل شـما امـر بـه             ،زادي عمل ندهید و نگذارید آنها به هدف خودشان برسـند          آ
لف به هر صورت ممکن که با نگاه کـردن بـه تلویزیـون و               خ باید از گناه و ت     .است معروف

 این تلویزیون و سینما است که شاه ملعـون آن را بـراي جوانـان بـاز                  .سینما جلوگیري کنید  
 . نپردازند) 7(د و عزاداري براي امام حسینکرده است که جوانان به مساج

برادران و خواهران عزیز ایران مـا بـا راهپیمـایی میلیـونی بـه آمریکـا و شـوروي درس                 
دهیم که نتوانند بر مملکت، حکومت کنند و مملکت ما را زیر استعمار خود داشته باشند                 می

 بیاییـد دسـت   ، نترسید با هم وحدت داشته باشید و از کشت و کشتار       ،پس اي عزیزان وطن   
 . صفتان را از بین ببرید و آنها را خوار و ذلیل کنید در دست همدیگر دهید تا زالو

 نماز جماعت تشکیل دهید و با روحانی محلتـان          ،خواهران و برادران مساجد را پر کنید       
دست برادري و اخوت دهید و با پشتیبانی و وحدت هم طاغوت زمان را از صحنه روزگـار     

 . کنیممحو 
 روزهـاي   . نماز را سر وقـت بخوانیـد       .برادران و خواهران حجاب خودتان را حفظ کنید        

 . دوشنبه وپنج شنبه را سعی کنید روزه بگیرید تا ایمان شما قوي شود
 من همیشه در راهپیمـایی و سـخنرانی در مـساجد    ،وصیتی براي پدر و مادر عزیزم دارم       

 . دهم ن کار را انجام میکنم من به میل باطنی خود ای شرکت می
 1357 شـهریور  16نویـسم روز پنجـشنبه    نامه خود را مـی  تاالن که این حقیر دارم وصی  

 . نامه هستم  هستم در حال نوشتن وصیتانباشد که در منزل دامادم می
 این امانت الهی است که خدا به شـما داده و هـر وقـت کـه                  .مادر عزیزم مرا حالل کنید     

 کـه اگـر خـدا     ،امانت را پس بدهید و امیدوارم که مرگم در راه خدا باشـد            بخواهد باید این    

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
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 بنـابراین ناراحـت   ]پـس [ .خواست که خون من بر زمین ریخته شود و اسالم پیـروز گـردد           
 .  پیش خدا سرافراز خواهیم بود،نشوید که من و شما در آخرت

نه آورده اي و به ما      اید و نان حالل به خا      پدر عزیزم شما براي من زحمت زیادي کشیده        
غذاي حالل دادي تا فرزند شایسته تربیت و تحویـل جامعـه دادي کـه در جامعـه طـاغوت              

هـا   برادران عزیز من شماها هم سکوت نکنید در راهپیمایی        . فرزندي بانماز و مسجدي باشم    
 نمازهـا را در مـساجدبه جـا آوریـد و سـکوت را        .شرکت کنید و پشتیبان روحانیت باشـید      

 از تیـر و تـوپ طـاغوت    . صداي اهللا اکبر شهیدان را به همـه مـردم ایـران برسـانید            .بشکنید
 شـاه   ، اگر به فرمان رهبر باشید و در تظـاهرات شـرکت کنیـد             . پشتیبان رهبر باشید   .نهراسید

 و یاران او نباشید که صـبح        1 مثل مصدق  .گردد شود و رهبر به ایران بازمی      مجبور به فرار می   
 اگـر اینطـوري باشـید بـه هـدفمان           .گویند دازظهر مرگ بر مصدق می    درود می فرستند و بع    

 نترسید و اگر وحدت را حفظ  ،شود و انقالب کنید    رسیم و خون تمام جوانان پایمال می       نمی
 . کنید آمریکا و شوروي را هم شکست خواهید داد

 . پدر و مادر عزیزم قضاي نماز و روزه بر گردن من نیست
سربازان واقعی امام زمان قرار دهـد و مـا را جوانمردانـه پیـروز               خداوند همه ما را جزء       

 . نماید
 »والسالم«

 ، علی توفیقیانبنده حقیر و روسیاه
 16/6/1357تاریخ 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
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 هاي کلیدي عبارت
I خدایا به ما توفیق انسان کامل شدن عنایت فرما. 
I عدالت که با فضلت رفتار کنهمعبودا با ما نه ب . 
I مرگمان را لحظۀ شهادتمان قرار بدهپروردگارا لحظۀ . 
I پروردگارا به مردم ما شرف و شجاعت و آگاهی و استقامت عطا بنما. 
I          در جنگ صفین، آن را تحمیل کردنـد      ) 7(صلح با صدام همانند صلحی است که به امام علی

 .دهیم هاي زمانمان اجازة این کار را نمی ها و عمروعاص و ما دیگر به ابوموسی اشعري
I   توحیـد، نبـوت،    (ترسد باید یک تجدید نظر در اعتقادش به اصول دین             که از شهادت می   کسی

 .بکند) معاد، عدل و امامت

 محمدحسین :نام
 تولی :خانوادگی  نام

 ذوالفقار :پدر نام 
  کبري:نام مادر

 1346 یکم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان کردکوي:محل تولد
 چهارم متوسطه :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366 یکم فروردین :خ شهادتتاری
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 گلزار شهداي فردوس رضاي     :مزار
 شهرستان دامغان
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 محمد حسین تولی
 

 الرحمن الرحیم ... بسم ا
 1.»ری فارضنی لهم انک علی کل شی قدۀئمااللهم انی رضیت بهم «
ن شهادت را جز سعادت     دهم و ای    من مرگ و شهادت را بر زندگی با ظالمان ترجیح می           

 »امام حسین «2دانم نمی
خدایا بر محمد و آل او درود فرست و آنها را از ما راضی و خشنود بگردان که رضایت                    

خدایا به ما توفیق انـسان کامـل شـدن،    . آنها رضایت توست و غضب آنها نیز غضب توست    
تـوانم بگـذارم و از        یخدایا شـکر نعمـات تـو را نمـ         .  است عنایت فرما   هللا انسانی که خلیفه  

ام، پروردگارا حب دنیا جلوي چشمانم را گرفته و          عاصی و نافرمان بردار شده     ،کثرت نعمت 
ـ    اره بـر مـن غالـب    مانع از دیدن عالم ملکوت تو شده، بار الها هواي هاي نفسانی و نفس ام

با مـا نـه بـه    معبودا «شود،  گشته و چشمانم را گرفته و مانع از توفیق به دیدار تو شتافتن می           
 که طاقت عدالت تو را نـداریم و گناهـان مـن آنقـدر زیـاد            3»عدالت که با فضلت رفتار کن     

اي از    شوم پروردگارا، تا مـا را نیامرزیـده         است که اگر به عدالت رفتار کنی گرفتار دوزخ می         
ایمانـت   ر خدایا دلهاي ما را از انوا      .این دنیا نبر و لحظه مرگمان را لحظه شهادتمان قرار بده          

هـا را    جانان و قهرمان قهرمانـان و روح روح 4ن بارالها رهبر انقالبمان این جا.روشن بگردان 
شان موفق بدار      و دولت مردان ما را در کارهاي اسالمی        دار  نگه) عج(تا ظهور حضرت مهدي   

  و پـدر و .زند توفیق جبران نمودن آن خطا را به آنها عطا بفرمـا       و اگر خطایی از آنها سر می      
اند، خدایا خیر و سعادت دنیا و آخرت          ها را به من داشته      مادرم که بعد از تو بیشترین محبت      

                                           
 ).، باب استحباب الشهادتین واالقرار463، ص6وسائل الشیعه، ج. (بخشی از شهادتین و اقرار است -1
 مـع   ة و الحیـا   ةانـی ال اري المـوت اال الـسعاد        «اسـت   ) 7( ترجمۀ یکی از شعارهاي حماسی حضرت امام حسین        -2

 ).268فرهنگ عاشورا، جواد محدثی، ص (» االظالمین اال برم
 .»عاملنا بفضلک و التعاملنا یعبد لک«، 497، ص1االسماء الحسنی، ج  عبارت شهید ترجمۀ فرازي است از شرح-3
براي امام خمینی برگرفته از سخنان شهید مطهري است         ... جان جانان قهرمان قهرمانان   (تعبیر  » جام«در اصل وصیت     -4

 ).مدر توصیف اما
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و صبر جزیل به ایشان عطا بفرما و صبر و استقامت در کارهاي حـق و نـصرت پیـروزي را               
 . بر قوم ما عطا بفرما

پروردگارا به مردم ما شرف و شجاعت و آگاهی و اسـتقامت عطـا نمـودي خـدایا ایـن                     
اي ملـت قـدردان عزمتـان را در    ! ملت عزیـز .  آن را از ملت ما مگیرمتها را افزون بفرما و   نع

ید جوانان سلحشور در دو سنگر رزم و دانش         یتر نما   رسیدن به اهداف الهی و اسالمی آهنین      
 . را الگوي رفتار خود در این زمینه قرار دهید1حضور داشته باشید و شهید چمران

ن و خواهران مبادا وقتی که شهید شدم براي شهادت من گریـه کنیـد   پدر و مادرم، برادرا  
تان براي جدایی ظاهري ما باشد و آن هم طوري نباشد که دشمن از                 گریه ،کنید  اگر گریه می  

آن سو استفاده نماید و صبر و استقامت را پیشه خود سازید که هر کس خود را به گروهـی                    
 بنـده را    هللاطلـبم انـشاا      و همچنین از شما حاللیت می      . امید است که از آنان باشد      ،شبیه کنند 
 . ید و نیز از همه فامیل ودوستان و آشنایان طلب حاللیت دارمیحالل نما

شـما اي کـسانی کـه وقتـی سـوال           : و اما سخنی با مسلمانان دیر فهم و بی تفاوت دارم           
کننـد    ا سـوال مـی     و زمانی از شـم     2یمگویید مسلمان   کنند از شما که چه دینی را دارید می          می

ید توحید، نبوت، معاد، امامت، عدل، آیا به ایـن اصـول        یگو  اصول دین شما چند تا است می      
جهـاد کنیـد چـه بـسا        : فرماید  بینید که می    دین واقعا معتقدید آیا سخن خدا را در قرآن نمی         

آید و آن به ضرر شما است و چه بسا چیزهـایی کـه از                 چیزهایی که شما از آن خوشتان می      
  3.»آید اما به نفع شماست ن بدتان میآ
که صلح تحمیلـی را خواسـتارید چـه       پس سخن شما مسلمانان سطحی و ظاهري از این         

تـر    اما در واقع نـابود کننـده  ،معنایی جز همان آیه قرآن دارد که به ظاهر خوب و مفید است        
را  آن   5در جنـگ صـفین    ) 7( همانند صلحی است که به امـام علـی         4 صلح با صدام   .است

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .»مسلمانند« در اصل وصیت -2
و عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیئا و هـو         «:  تعابیر شهید ترجمۀ آزاد است از این آیه قرآن         -3

 .216 بخشی از آیه ،بقره» شرّ لکم
 .تعلیقات. ك.ر -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
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مان اجـازه ایـن     زمان]ي[ها 2ها و عمر و عاص   1تحمیل کردند و ما دیگر به ابوموسی اشعري       
 رسـول   )6(کنند و پیامبران اسـالم محمـد        دهیم و اما از نبوت از شما سوال می          کار نمی 

دانید ولی آیا به این سخن آن حـضرت کـه در جنـگ                خدا و او را راستگو و امین وحی می        
اعتقاد دارید آن هـم از قـول جبرئیـل و جبرئیـل از قـول خداونـد کـه                    احد یا بدر فرمودند     

شـما اي   . میرد مگـر آنکـه آخـرین ذره روزي خـود را بخـورد               هیچکس در این جهان نمی    
 جنایتکـار وابـسته بـه    ، آدم نمـا 3يذمسلمانان دیر فهم براي چه از جنگیدن با جـانوران مـو         

ترسـید پـس سـخن      آیـا از مـردن مـی     ؟عوامل استکبار جهانی و ارتجاع منطقه هراس دارید       
گوییـد آن را   کنند می  را چگونه قبول دارید؟ و از معاد از شما سوال می   )6(پیامبر اسالم 

یابیـد ؟     رویـد و از جهـنم خالصـی مـی           گویم چگونه و چطور به بهشت مـی         قبول دارم می  
 کـس فـالن   دهید کـه هـر   آورید و فالن دعا را نشان می بعضی از شماها کتاب دعا را در می   

شود و عده دیگـري هـم         شود و آتش جهنم بر او سرد می         دعا را بخواند بهشت از آن او می       
 کنیـد   ها نماز بدون علم خواندن بهشت را تصاحب می          تسبیح چرخان و ورد گویان و بعض      

هاي زرنگی هم هستید و ایـن         یابید و به قول خودتان آدم        رهایی می   و خیلی راحت از برزخ    
کنید و سخن خـدا        را فراموش می   4»بهشت در زیر سایه شمشیرهاست    «که  سخن معصومین   

فرمایـد    برید و از آن سخن خدا کـه مـی            از یاد می   5»تا رفع فتنه جهاد کنید    «: فرماید  را که می  
باشـند قیـام و       در راه خدا و در راه مردان و زنانی که مورد ظلم واقع شـدند و مظلـوم مـی                   «

هـایی    زنید و البته بهانـه      اطالعی می  کنید و یا خود را به بی        می اظهار بی اطالعی     6»جهاد کنید 
دهند نه  بهشت را به بها می «،  7 ولی به قول شهید مظلوم بهشتی      .هم ممکن است داشته باشید    

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .»موزي« در اصل وصیت -3
 ).196، ص 1322الفصاحه، حدیث  نهج(» تحت ظالل السیوفلجنۀ ا«:  ترجمه حدیث نبوي است-4

 .»...فتنۀو قاتلوهم حتی التکون «:  بقره است193 ترجمه بخشی از آیه -5
اهللا و المستضعفین من    لو مالکم التقاتلون فی سبی    «.  از سوره نساء است    75ترین آیه براي نقل قول شهید آیه           مناسب -6

 .» الظالم اهلهایۀالرجال و النساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا هذه القر
 .تعلیقات. ك. ر-7
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گویید آنها را قبول داریـم و جـان مـا فـداي               کنند می    و از امامت از شما سوال می       1»به بهانه 
آري فقـط   . ین و آسمان به هم برسد ما را باکی نیـست          را داریم که زم   ) 7(آنها، حب علی  

 2 شرکت جسته و در جنـگ احـد  )6(که در اکثر جنگهاي پیامبر اسالم  ) 7(حب علی 
که چهار هزار نفـر را در یـک جنـگ از دم تیـغ     ) 7(هفتاد زخم کاري برداشته همان علی  

 ]و [بتاز دنیـاي شـما سـه چیـز را دوسـت دارم ضـر          «فرمایـد     گذراند و اوست که مـی       می
بـه  ) 7( آري ضربت با شمشیر و اکـرام بـه ضـعیف، علـی             .»..شمشیر، اکرام به ضعیف و    

برنـد    اي یاغی به غـارت مـی        باشد که عده    دستبندي از زنی که مسلمان هم نمی      «خاطر اینکه   
 یا تو اي مسلمانی کـه بـی   3»اگر کسی از غصه این کار بمیرد مورد مالمت نیست    : فرماید  می

آیا به آن چیـزي      4يرا دار ) 7(امعه هستی و اي کسی که فقط حب علی        اعتنا به مسائل ج   
بینی که     عالقه داري؟ آیا جوابت آري است آیا نمی        ،که امام عالقه دارد و آن را دوست دارد        

هـایی در   بینی چه ظلـم و سـتم       آیا نمی  ؟ و صدامیان در کشورت کردند     5چه غارتهایی صدام  
 آیا این همه خفت و      ؟شود  سالم به مستضعفین می   کشورهاي اسالمی توسط سران خائن به ا      

 براي تکان   ،باشید  اي که الحمد اهللا اندك و معدود می         نکبت و ذلت و اسارت براي شما عده       
 آیـا ایـن سـخن رهبـر کبیـر انقـالب       ؟دادن و بیدار شدن از این خواب غفلت کافی نیـست  

 پس تن به ذلـت دادن  6»نداردمکتبی که شهادت دارد اسارت «اید که     اسالمی ایران را نشنیده   
و مـانع     این بندهاي اسارت دنیوي که به دست و پاهاي شما بسته شـده             ؟شما براي چیست  

گوییـد قبـول دارم       کنیم می   از جهاد شما شده براي چیست؟ وقتی از عدل خداوند سوال می           

                                           
ار بالـشّهوات      لجنۀحفت ا « این سخن شهید بهشتی در واقع ترجمه حدیثی از رسول اکرم است              -1 »  بالمکاره و حفت النّ

 ).1378، حدیث 384الفصاحه، ص  نهج(
 .تعلیقات. ك. ر-2
 و االخـري  لمـسلمۀ  اةلقد بلغنی ان الرجل منهم کان یدخل علی المـرأ        «: البالغه است    نهج 27 ترجمه بخشی از خطبۀ      -3

 .»...فلو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان به ملوما...  فینتزع حجلها و قلبها و قالئدها و رعاثها ةالمعاهد
 .»دارید« در اصل وصیت -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
ملتـی کـه شـهادت      «فرماید    اما قریب به این سخن شهید امام می       .  عین این عبارت در آثار حضرت امام وجود ندارد         -6

 ).187، ص 13ج  صحیفه امام، . (»براي او سعادت است پیروز است
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 اولـش    اگر فقط همان یک آیه خداوند را قبول داشتید و در مرحله            .اما در عمل باور ندارید    
 داي خـوبی کنـ      هـر کـس ذره    «فرمایـد     به معاد و توحید اعتقاد راسخ داشتید که خداوند می         

 ایـن همـه تردیـد، شـک و          .1»بینـد   ي بدي کند سزایش را می       بیند و حتی ذره     سزایش را می  
 خالصـه کـالم     .یـد داد  داشت و راحت کارهاي خیر را انجـام مـی           دودلی در آنها وجود نمی    

 بایـد یـک تجدیـد       2ترسـد   می) شهادت(مرگ آن هم مرگ شرافتمندانه       از   ]که [که کسی  این
 در پایـان اگـر از       .نظر در اعتقادش به اصول دین به توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت، بکند            

بخشم و اگر کسی از من حقی دارد اگر ببخشید چـه بهتـر و اگـر             کسی حقی دارم آن را می     
 .3یدام طلب نما شید آن را از خانوادهنبخ

 پدر ومادر صبر و استقامت را پیشه خود کنید  
 محمد حسین تولی

                                           
 .8 و 7/  زلزله-1
 .»ترسید می« در اصل وصیت -2
 .»نمائید« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I را تنها نگذارید، این اسوة مبارزه و این پیر جماران،گاه امام هیچ .  
I دی حمایت کن، که همان خط انبیا است،همواره از خط والیت. 
I همواره خط سرخ شهدا را ادامه دهید. 
I را خالی نگذارید، این مزدوران آمریکایی،بارزه با منافقینهمیشه صحنۀ م . 
I ها را پر کنید همیشه جبهه. 
I          ها را کـشمکش بـین حـق و باطـل      از وقتی که پا به عرصۀ وجود گذاشتم، صحنۀ زندگی انسان

 .دیدم، لختی آرام نگرفتم و به دنبال نهضت اسالمی امت مسلمان ایران خویش را مسؤول دیدم

 محمدحسین :نام
 تی تی :خانوادگی  نام

 رجبعلی :پدر نام 
  سیدبیگم:نام مادر

 1339پنجم دي و  بیست:تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  متوسطهةدورپایان  :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 یازدهم آبان :تاریخ شهادت
  عین خوش:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

 گلزار شهداي امـامزاده یحیـاي       :مزار
 زادگاهش
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 تی محمدحسین تی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص] ان اهللا[«
 سـالم بـر تمـامی       ]و [ و با درود   سالم و درود بر امام زمان و نایب برحقش امام خمینی           

خـصوص     بـه  ، تا ابـراهیم و از ابـراهیم تـا شـهداي انقالبمـان             2شهیدان طول تاریخ از هابیل    
ـ           شهداي کرب  ـ   3اهللا مـدنی   تالهاي ایـران و سـه شـهید محـراب آی  و  4 دسـتغیب  ]اهللا [ت و آی

 .  و با سالم بر امت شهیدپرور5 صدوقی]اهللا [تآی
عنـوان    عنوان آخرین سخن به شما امت همیشه در صحنه تمنا کنم و هـم بـه                 خواستم به  

هـا نگذاریـد و      را تن  ، این اسوة مبـارزه و ایـن پیـر جمـاران           ،گاه امام   وصیت و آن اینکه هیچ    
 خـط سـرخ   6]از[د و همـواره  یـ  حمایت کن  ، که همان خط انبیا است     ،همواره از خط والیت   

شهدا را ادامه دهید، چرا که آنان همیشه منتظرند که ببینند که چـه کـسی اسـلحه بـر زمـین                      
 . دارد گذاشته شدة آنان را برمی

و همیـشه در   خالی نگذارید  را   ، این مزدوران آمریکایی   ،7همیشه صحنۀ مبارزه با منافقین     
خصوص نماز جمعه و جماعت و غیـره و همیـشه              به ،جلسات مذهبی اسالمی شرکت کنید    

 . ها را پر کنید و پشت جبهه را فراموش نکنید جبهه
 :سخنی با پدر و مادر گرامی و عزیزم 
ب  از شما طل   ،ام  عنوان فرزند کوچک شما که همواره باعث آزار و اذیت شما بوده              به ،من 
 چرا که مرگ حق است    ،خواهم که در شهادتم ناراحت نباشید       کنم و از شما می       می 8اللیتح

                                           
 . 4/ صف -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
 .»...همواره از خط سرخ «در اصل وصیت  -6
 .تعلیقات. ك.ر -7
 .»هاللیت«در اصل وصیت  -8
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 کـه باعـث افتخـار       ،]را [ها هست و چرا مرگ باشرف و بـا انـسانیت           و سرانجام همۀ انسان   
 . انتخاب نکنم،هست

 مو اجرا   مسائل مقدس اسالمی را موبه     2]و[وار     همیشه زینب  1]که[ :و سخنی با خواهرانم    
هاي خود حجاب و نمـاز و مـسائل    کنید و همواره در خط امام و انقالب کار کنید و به بچه          

 یاد بدهید و همواره از روحانیت مبارز و در خط امام پیروي و با دشـمنان             3]به آنها [سیاسی  
هـا و همچنـین در نمـاز     پیمـایی  آنها مبارزه کنید و سخنی با برادرانم دارم که همیـشه در راه          

 . رکت کنید و نگذارید که سنگرها خالی شود که دشمن به ما ضربه بزندجماعت ش
 .دار نگهتا انقالب مهدي خمینی را  خدایا خدایا 

 »و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
28/4/61 

 تی محمدحسین تی
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 : توضیحاتی به قرار زیر آمده است» تی تی«شروع وصیت دوم شهید قبل از 
 .»تی نامۀ دوم شهید محمدحسین تی یتوص«
یکی زمانی که از سمنان حرکت کرد و به         . نامه دارد   تی دو وصیت    شهید محمدحسین تی   

 نوشـت و بـراي بـسیج مرکـزي فرسـتاده بـود و            26/4/61اهواز رسید وصیتی که در تاریخ       
ایـن  عملیات محرم نوشته و این نشانه       ] ي[ها  طوري که مشخص شده در نزدیکی       دیگري آن 

 که تمام برادران رزمنده زمانی که در خط مقدم جبهه با کافران بعثی در سـتیز هـستند    4است
جنگند به فکر ما که در پشت جبهه هستیم و شاید مسأله جنگ را هم فرامـوش کـرده                     و می 

تـی بـه      نامـۀ شـهید تـی        که در وصیت   5دهند و این درست همان چیزي است        باشیم، پیام می  

                                           
 .اضافه است -1
 .اضافه است -2
 .اضافه است -3
 .»هست« در اصل وصیت -4
 .»هست« در اصل وصیت -5
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 پیـامی کـه بـا خـون         1 پیام این شهیدان که از اعماق دل آنها برخاسـته          .شود  وضوح دیده می  
 بـراي شـادي ارواح پـاك آنهـا و      2. [...]دست ما رسـید     اند، پیامی که همراه با خون به        نوشته

. نامۀ آنها دهـیم و آن را بـه مرحلـۀ اجـرا درآوریـم      براي جلب رضاي خدا گوش به وصیت   
 .ة راه شهیدان باشیمباشد که انشاءاهللا همگی ما ادامه دند

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
سالم بـر  . منجی بشریت و آخرین ستارة آسمان والیت و امامت      ) عج(درود فراوان بر مهدي   

 . نایب برحقّش رهبر کبیر انقالب، امام خمینی
ها را کشمکش بـین حـق و           صحنۀ زندگی انسان   ،از وقتی که پا به عرصۀ وجود گذاشتم        

 خـویش را    آرام نگرفتم و به دنبال نهضت اسالمی امـت مـسلمان ایـران             لختی   ،3مباطل دید 
دسـت    هـاي نوجـوانی باشـم کـه بـه          توانستم شاهد پرپـر شـدن گـل         من نمی . 4ممسئول دید 

از طرفـی مـوالیم     . دهنـد   گان تاریخ به چنـین سرنوشـت مظلومانـه تـن در مـی               پیشه جنایت
 پـس چـرا     . اسالم آموخته بـود    به من درس مبارزه و جهاد با دشمنان       ) 7(ابن علی  حسین

. زنـد ناي ایثار و فداکاري از من سر           اما ذره  ، چرا نامم انسان باشد    ؛ساکت بمانم و فریاد نزنم    
 . ها شدم تا دینم را به مکتب و امام عزیزم ادا کنم بدین امید راهی جبهه

  از عمـق جـان تـو را        .کوشم   تو خود آگاهی که براي جلب رضایتت این همه می          ،خدایا 
در ایـن راه    ] مـرا [ ، خـدایا  .کـنم   ها براي تو شرکت می      ها و درگیري    کنم و در جبهه     فریاد می 
 . قدم و استوار بدار ثابت

) 7( به بهانۀ این حقیر براي حـسین ،خوهم که اگر شهید شدم از پدر و مادر عزیزم می   
ــصیبت       ــر م ــد و ب ــر بکوبن ــر س ــد و ب ــینه بزنن ــم س ــا ه ــد و ب ــه کنن ــاه   گری ــاي جانک ه

وسـیله شـناخت آن        امیدمندم کـه بـدین     .اش ناله کنند    و اوالد گرامی  ) 7(الحسین  بداهللاباع

                                           
 .»هبرخواست« در اصل وصیت -1

 . خوانا نیست-2
 .»دیدیم«در اصل وصیت  -3
 .همان -4
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 قیامـت  احـوال وال و  هـ ش در تمـام ا    ا   والیـت و دوسـتی     ،حضرت را شامل حال خود کرده     
 .  انشاءاهللا،دستگیرم باشد

 هاي اصیل  پیام من این است که به رهبر انقالب وفادار بوده و در هر موقعیت تابع آرمان                
هـاي انقالبـی و مـسئولین متعهـد دولتـی       والیت فقیه باشید و از روحانیت متعهـد و ارگـان     

 به نماز اهمیت دهید و در عبادت مذهبی کوشا باشـید و خالصـه بـه احکـام     .پشتیبانی کنید 
 .را تداوم بخشید) 7(وسیله راه حسین بند باشید و بدین مو عمل کرده و پاي اسالمی موبه

 

 » و برکاتهحمۀ روالسالم علیکم و«
 998، داراي شماره شناسنامه 1339تی، متولد سال  تی، فرزند رجب تی محمدحسین تی

 



 409تی، محمدحسین       تی¹استان سمنان 
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 هاي کلیدي عبارت
I اهللا بمیرم خواهم که در راه جهاد فی سبیل از خدا می. 
I مرگ در بستر یا مریضی هیچ ارزشی ندارد. 
I امیدوارم خدا شهادت را نصیب من روسیاه گرداند. 
I  خواهم   و دستورات رهبر را میزن و فرزندانم پیروي کردن از قرآن و پیغمبر و ائمه طاهریناز. 
I چه خوب است ایشان راهی را انتخاب نماید که اجر اخروي داشته باشد. 

 سلیمان :نام
 یان تی تی :خانوادگی  نام

 حسن :پدر نام 
  فاطمه نسا:نام مادر

  1324ششم مرداد  و  بیست:تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:تولدمحل 

  راهنماییةپایان دور :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1359هم دي  شانزد:تاریخ شهادت
  هویزه:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي همان شهرستان:مزار
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 یان تی سلیمان تی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 .»ستاهر نفسی چشندة مرگ « 1»الموتئقۀ  ذاکل نفس«
 540تی فرزنـد حـسن شـماره شناسـنامه       دانستم اینجانب سلیمان تی  وظیفۀ شرعی خود   

 در صحت و سالم بودن جسمانی و بدون کوچکترین ناراحتی           1324 صادره از سمنان متولد   
من داراي  : عنوان یک مسلمان ادا نمایم      وظیفۀ شرعی خود را در این برهه و زمان حساس به          

بعـد از مـرگ مـن اوالً تجمـالت قائـل            . سمیهنام علی، مرتضی،      باشم به   زن و سه فرزند می    
گـو باشـد، بـا خـودش      نشوید، انسان چیزي که باید به دردش بخورد و در آن دنیـا جـواب          

شـود و بـا خـودش حمـل      برد و آن نتیجۀ حاصل عمر دوران زندگی که پرونده بسته می  می
م مادر ساخته می         می ح ر دنیـا سـاخته      بـراي دنیـاي امـروز و د        ،شود  نماید، چون انسان در ر
 پـس   .گردد به خود انسان     خوب و بد برمی    پس بنابراین هر کار      . براي دنیاي ابدیت   ،شود  می

چه خوب است که راهی را انتخاب نماید که اجرِ اخروي داشته باشـد و از زن و فرزنـدانم                    
 پیـروي کـردن از قـرآن و پیغمبـر و ائمـه طـاهرین و دسـتورات رهبـر                     ]از [خواهم کـه    می

 سـرپیچی نکننـد و بـه دسـتورات آنـان            ]را[امام خمینی   ) عج(ن و نایب امام زمان    الشأ  عظیم
هـا کوتـاهی نکننـد، تـا          کامالً عمل نمایند و این تقاضا را دارم که در تعلـیم و تربیـت بچـه                

 باید در تعلیم و تحصیل آنها بیشتر توجـه داشـته باشـد و از    .ی که برایش مقدور است    یآنجا
هایم احساس مـسئولیت کننـد و نگذارنـد        رم که در انحرافات بچه    برادرها این خواهش را دا    
 کشیده شوند و در امـر  ،باشد غیر از اسالم و موازین دینی می  ] که[که خداي ناکرده به راهی      

اهللا  خواهم کـه در راه جهـاد فـی سـبیل     اسالمی و دینی به آنها کمک نمایند و من از خدا می    
هدیۀ خـدا شـود   رزشی ندارد، مگر اینکه جان انسان  بمیرم و مرگ در بستر یا مریضی هیچ ا        

 خدا که شهادت را نصیب من روسیاه گردانـد و در پایـان بـه عـرض تمـام                    ]از[و امیدوارم   
خصوص پدر و مادر، خواهر، برادر و از بـستگان             دوستان، آشنایان به   ،فامیالن نزدیک و دور   

                                           
 .57/  عنکبوت-1
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 چون انسان ،کنم که مرا ببخشند  می خواهم و از همۀ اینها تقاضا       زنم از همۀ اینها معذرت می     
خواهم که بچـه حقیـر خـود را         دستش از دنیا کوتاه است و مجدداً از پدر و مادرم می            ،مرده

 ، چون رضایت پدر و مادر خیلی اثر دارد و اما اگر انشااهللا شهادت نصیب مـن شـد      ،ببخشید
د و نزنـدانم بپوشـ  هاي نو بـر تـن فر     و لباس  کس گریه نکند و حتی برایم جشن بگیرند         هیچ

 امام زمان و    1براي نظر لطفش شامل حالم شود و بتوانم یک سرباز           ،ممکن است که خداوند   
 یعنی امام خمینی و در اول سخن را با نام خدا شروع کردم و               ،الشأن ایشان باشم    نایب عظیم 

 .نمایم در خاتمه با نام رهبرم، جانم، عمرم، قلبم، امام خمینی خداحافظی می
 

 »موالسال«
 یان تی سلیمان تی

27/7/1359 
 

                                           
 .»از« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I هر کس لیاقت شهادت ندارد. 
I مادرم از امام و انقالب اسالمی پشتیبانی کند. 
I مادرم همیشه امام و رزمندگان اسالم را دعا کند. 
I هاست مرگ در راه عقیده و آرمان اسالمی بزرگترین آرزوها و ارزش. 
I شتیبان خط امام و نهادهاي انقالبی و والیت فقیه باشنداهللا همواره پ امت حزب. 

 نقی :نام
 یان تی تی :خانوادگی  نام

 حسن :پدر نام 
  سکینه:نام مادر

 1339 چهاردهم آبان :تاریخ تولد
  شهرستان ساري:محل تولد
 اول راهنمایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362هشتم آبان  و  بیست:تاریخ شهادت
  پنجوین عراق:محل شهادت
  ترکش  اصابت:نحوة شهادت

 گلزار شـهداي امـامزاده یحیـاي        :مـزار 
 شهرستان سمنان
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 یان تی نقی تی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 نام تمامی شهیدان از شهداي کربالي حقیقی تا شهداي کربالي ایران نام اهللا و به به
 اهل لنگـر    1339 متولد   14یان فرزند حسن به شماره شناسنامه         تی  اینجانب برادر نقی تی    

هاي جنـگ حـق بـر       نمایم که چون عازم جبهه      ي ساکن سمنان کوي جهادیه وصیت می      سار
باشم، انشااهللا بتوانم کمکی براي انقالب اسالمی و اطاعـت از فرمـان رهبـري                 علیه باطل می  

اگر در این جنگ پیروز برگشتم که به همـان منـوال راه شـهیدان را ادامـه دهـم                 . کرده باشم 
خواهم که از امام و     باشد، از مادر مهربانم می      اقت هر کسی نمی   واگر شهید شدم که آن هم لی      

انقالب اسالمی پشتیبانی کند و همیشه امام و رزمندگان اسالم را دعـا کنـد و از اسـالم کـه                     
 از آن 1دین محکمی است دفاع کند همچنین در سر مزار من گریه و زاري نکند که منـافقین              

 . سوء استفاده کنند
واهم که گریه نکند و راه شهیدان و اسالم را ادامه دهـد و همچنـین                خ  از همسر خود می    

خـواهم کـه    از تمامی خواهران و برادران و مادر و همسر خود مـی . رهبر انقالب را دعا کند 
در ضمن یک دستگاه موتور کـه  . اند به بزرگی خودشان مرا ببخشند  اگر هر بدي از من دیده     

 .ت به همسرم تحویل نماییدکشی سراسري به من افتاده اس در قرعه
از تمامی دوستان و فامیالن و همسایگان که در قریه لنگرود ساري هـستند از بنـده هـر                    

 .اند مرا ببخشند بدي دیده
 »توفیقو من اهللا «

 یان تی نقی تی
6/4/62 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  1»عند ربهم یرزقون بل احیاءو التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا «
اند و نـزد خدایـشان        و گمان مبرید آنان که در راه خدا کشته شدند مردگانند بلکه آنها زنده             «

 .»خورند روزي می
اي که    ام تا در حمله گسترده       اینک که آماده   1339تی فرزند حسن متولد       اینجانب نقی تی   

نامـۀ    وصـیت . ظور دارند شـرکت نمـائیم     مزدوران آمریکا من  [...] جهت نابودي صدامیان کافر   
در . رسـان خـونم باشـد       آورم تا شاید بعد از مرگ من پیـام          خود را هم اکنون روي کاغذ می      

مـن بـراي یـاري    . ابتدا هدف از آمدن به جبهه را بیان دارم که کامالً روشن و واضـح اسـت   
ردگی آمریکـاي    غارتگر بـه سـرک     يها    دادن به اسالم و انقالب که در معرض تمام ابرقدرت         

 خود همچون صدام این عروسـک       3[...]وسیلۀ ایادي و       قرار گرفته است و به     2[...]جنایتکار  
هاي شیطانی قسمتی از خاك میهن اسالمی را اشغال نمـوده اسـت تـا انقـالب          کوکی قدرت 

رونـد   زیرا که رزمندگان سلحشور اسالم می     . اسالمی را در نطفه خفه نماید زهی خیال باطل        
هاي غرب و     هاي باقیمانده از صدام را از میهن عزیزمان بیرون نمایند و جبهه             رین تفاله تا آخ 

 آمریکا نمایند و کربال را فتح نمایند و با امام امت یاور مستضعفان              4[...]جنوب را گورستان    
در حـرم مطهـر حـضرت اباعبـداهللا     » امـام خمینـی  «و پیر جماران روح خدا فرماندة کل قوا        

. نماز بگزارند و یک حکومت اسالمی در عراق نیز پیـاده نماینـد      ) 7(لشهداءالحسین سیدا 
 چیـست و اینـک چنـد        5[...]سپس مشخص شد که هدف از جنگیدن و جهاد فی سبیل اهللا             

خـواهم     شما معذرت مـی    6[...]مادر جان از    . مانید  سخنی دارم با شماهایی که بعد از من می        

                                           
 .169/ عمران  آل-1
 . در اصل وصیت افتادگی دارد-2
 . در اصل وصیت افتادگی دارد-3
 . در اصل وصیت افتادگی دارد-4
 . در اصل وصیت افتادگی دارد-5
 .تادگی دارد در اصل وصیت اف-6
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مادر جان از زحمات زیادي که در حق من         . ی نمایم ام با تک تک شما خداحافظ       که نتوانسته 
خـواهم کـه مـرا ببخـشید عـذر       اید می ها و مشقات فراوانی را تحمل نموده   اید و رنج    کشیده
مادر جان، برادرها و خواهرانم و همـۀ     . خواهم که نتوانستم جواب زحمات شمار ا بدهم         می

ادت من کـه آرزوي همـۀ سـپاهیان         دوستان و آشنایان از همۀ شما تقاضا دارم که بعد از شه           
قرآن است ناراحتی ننموده و گریه ننمایند و لباس نو بر تـن نماینـد و چنـان کنیـد کـه بـر                        

زیـرا مـرگ در راه عقیـده و آرمـان           . خواهم دشمن شاد شود     اید زیرا که نمی     م آمده ا  عروسی
 جهـاد فـی     خواهم کـه در راه      هاست و من از خداوند می       اسالمی بزرگترین آرزوها و ارزش    

امیـدوارم کـه   . چرا که مرگ در بستر بیماري برایم هیچ ارزشـی نـدارد     . سبیل اهللا کشته شوم   
 1اهللا همواره پشتیبان خط امام و نهادهاي انقالبی همانند حزب جمهوري اسـالمی  امت حزب 

دسـت شـما      و روحانیت متعهد و مسئول و والیت فقیه باشند و بدانید که انقالب بیهوده بـه               
هاست و باید قـدرش را  2  است و ثمرة خون شهیدانی چون شهید مظلوم دکتر بهشتی نرسیده
 . دانست

 . به امید پیروزي نهایی رزمندگان اسالم و سالمتی و طول عمر امام امت
 »آمین یا رب العالمین «دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 

 

 »والسالم«
 یان تی نقی تی

 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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 هاي کلیدي عبارت
I امیدوارم که شما هم پس از من راه خداوند و راه پیغمبران را ادامه دهید. 
I زن و فرزندم حق ندارند بروند بنیاد شهید چیزي درخواست نمایند. 
I امید دارم که دو پسرم راه مرا پیشه نمایند و اسلحۀ مرا زمین نگذارند. 

 جمشید :نام
 تیموري :خانوادگی  نام

 غالمرضا :پدر نام 
  فاطمه:نام مادر

 1324 یازدهم شهریور :اریخ تولدت
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 پایان ابتدایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1367 چهارم مرداد :تاریخ شهادت
 آباد غرب  اسالم:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 جمشید تیموري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 صدیقین]الـ[شهداء و ]الـ[بسم رب 

اهللا و سالم به پدر و مادر مهربانی که شیري به مـن               درود فراوان به امت حزب    . سالم علیکم 
دادند که پاك و حالل بود و این امانت را، که خداوند به شما داده بود، تربیت نمودیـد کـه                     

انوادة گـرام   خدمت خـ  . ، اگر خطایی از من سر زد      1در راه خدا جان فدا نماید و مرا ببخشند        
ام، کم یا کسري داشـتید و     در این مدت که شماها را سرپرستی نموده       . رسانم  خودم سالم می  

خواهم و امیدوارم که شما هم پس از          از شما پوزش می   . من نتوانستم براي شما فراهم نمایم     
اه هایی کـه خداونـد عطـا نمـوده، در ر     من راه خداوند و راه پیغمبران را ادامه دهید و امانت         

 و کلیه اموال خود را پس از کسر بدهکاري به زن و فرزنـدانم             3 نمایید 2اسالم و قرآن تربیت   
اي    بـا خـانواده    ]ي[تقسیم نمایند طبق شرع اسالم و دختـرانم را در موقـع ازدواج بـه افـراد                

] ي[دارد و حقـی نداریـد آنهـا را بـه پـول یـا چیـز        بدهید که در راه خدا و اسالم قدم برمی       
توانـد    پس از من زنـم مـی      .  تا بروند زندگی نمایند    ،4 با یک جلد کالم خدا     .ستیددیگري بفر 

  . اقدام نماید،دانند  می5اش صالح هرطوري که خود و خانواده
  6»والسالم«

 

کسر بدهکاري، اگر چیزي از حقـوق       ] از[مدت چند سالی روزه بدهکارم که آن را پس           
بر، نگهبان اداره، راجع به حساب و کتاب        بروید پیش رنج  . تا بگیرند  ماند، براي روزه بدهند   

اهللا قوشه نگهبان و هرمز راجع        سؤال نماید و آن را تصفیه نماید و پس از آن پیش برادر فتح             

                                           
 .»بخشند«در اصل وصیت  -1
 .»تبربیت«در اصل وصیت  -2
 .»نماید«در اصل وصیت  -3
 .قرار دهند» قرآن« عرض مهریه دخترانش را یک جلد -4
 .»سالح«در اصل وصیت  -5
 .»وسالم«دراصل وصیت  -6
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بـدهکاري بـه مـادر و پـدر و زن           .  حساب کتاب مرا رسـیدگی نمایـد       1[...]به حساب باید    
خواهم که مقداري را       می نژاد   هزار تومان از برادر مطهري     30داداش حسن را حساب کنید و       

 بانک پرداخت نموده، بقیه را جهت بدهکاري به برادر و پدر و مادر، کـه در              2که بابت قسط  
 هزار تومان بابت سند حیاط به حـاجی محمـد عابـدي             45. ام، بپردازید   دفتر در منزل نوشته   

ند  تومان بپردازید و سـ     500عرض زمین متري    ] و[بدهکارم که پس از حساب نمودن طول        
باشد و زن و فرزنـدم حـق ندارنـد برونـد             اي که در منزل موجود می       را بگیرید، طبق قولنامه   

بنیاد شهید چیزي درخواست نمایند و همچنین پدر و مادر، اگر خود بنیـاد چیـزي را آورد،                  
 مـرا زمـین نگذارنـد و        4 و امید دارم که دو پسرم راه مرا پیشه نمایند و اسـلحۀ             3قبول نمایید 

 در کوچـه    5ام هیچ حقی ندارند که با آن بندة خدا رفت و آمدي داشته باشند، حتـی                خانواده
 6دیـ  و براي رد مظالم مقدار دو هزار تومان بدهید و مال و منال را اول پـاك نمای  .خیابان] و[

در ضمن به یـداهللا مـسگر بابـت    .  چنانچه خمس یا زکات دارد  7.و بعد آن را مصرف نمایید     
 چنانچـه بـدهکارم بدهیـد و    9[...] بدهید و محمد میرزایـی و محمـد          مسجد بدهکارم  8[...]

 . شود10یهسونژاد ت حساب اداره زیر نظر برادر مطهري
 »والسالم علیکم«

 جمشید تیموري

                                           
 .خوانا نیست -1
 .»قصد«در اصل وصیت  -2
 .»نماید« اصل وصیت در -3
 .»اصلح«در اصل وصیت  -4
 .»حطا«در اصل وصیت  -5
 .»نماید«در اصل وصیت  -6
 .»نماید«در اصل وصیت  -7
 .خوانا نیست -8
 .خوانا نیست -9

 .»تصفیه« در اصل وصییت -10
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 هاي کلیدي عبارت
I مبادا امام عزیز را تنها بگذارید. 
I ها را خالی نگذارید پشت جبهه. 
I سلحه من را نگذارند بر زمین بیفتدسنگرانم این است که ا پیام من به هم. 
I خواهرانم حجاب خودشان را حفظ کنند. 

 حسین :نام
 تیموري :خانوادگی  نام

 هللا روح :پدر نام 
  سکینه:نام مادر

 1345 پانزدهم بهمن :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  راهنماییةپایان دور :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1364ویکم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  آبادان:محل شهادت
  اصابت ترکش گلوله تانک:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حسین تیموري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
شکن و سالم بر رزمندگان و         بت 1]خمینی[و نایب برحقش    ) عج(درود و سالم بر امام زمان     

در اي جوانـان، نکنـد کـه        . انـد   شهیدانی که با خون خـود درخـت اسـالم را آبیـاري کـرده              
 تن از یارانش در حماسـه کـربال شـهید           72 با   )7(رختخواب ذلت بمیرید که امام حسین     

 .اند شده
 من به ملت دالور ایران این است کـه مبـادا امـام عزیـز را تنهـا بگذاریـد و پـشت                   2امپی 

 . کنند  جاي شما را پر می،خبر  از خدا بی3ها را خالی نگذارید که منافقین جبهه
سالم بر پدر و    . گرانم این است که اسلحه من را نگذارند بر زمین بیفتد          سن  پیام من به هم    

 72 مادر جان شما براي زینب کـه      ]اگر[ و   4ندمادري که روز و شب براي من زحمت کشید        
 من بر خواهران خودم این است که حجاب خودشـان را            5]امپی[ گریه کنید و     ،تن شهید داده  

 مـن   6]خبـر [و برادران و خواهرانم این است که بر         حفظ کنند و تقاضاي من از پدر و مادر          
 .کنیدنگریه 

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 مورخه 
 

                                           
 .است» خمینی«آید که منظور شهید کلمه  خوانا نیست اما از سیاق جمله برمی -1
 .»المس« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .»کشید« در اصل وصیت -4
 . در اصل وصیت افتاده است-5
 .است» خبر«احتماالً .  خوانا نیست-6
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 هاي کلیدي عبارت
I از یاد خدا و ذکر خدا و دعا غافل نشوید. 
I دعا کنید)عج(براي ظهور امام زمان . 
I   و از دانشگاه عـشق و شـهادت       یدهاي نورانی حق علیه باطل را خالی نگذار         ملت شریف، جبهه 

 .استفاده نمایید
I امام را تنها نگذارید. 
I در شعارهایتان مرگ بر آمریکا را فراموش نکنید. 
I  اي از یاد خدا و امام غافل نشو لحظهمادرم. 
I به چیزي غیر از اسالم و قرآن فکر نکنید. 
I هاست  مرگترین شهادت شیرین. 

 

 محمود :نام
 تیموري :خانوادگی  نام

 عبداهللا :پدر نام 
  معصومه:نام مادر

 1343 یکم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 چهارم متوسطه :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمود تیموري
 

 مبسم اهللا الرحمن الرحی
  1»والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان اهللا لمع المحسنین«
آنان که در راه خدا با جان و مال کوشـش کردنـد محققـاً آنهـا را بـه راه معرفـت و لطـف           «

 .»کنیم که خداوند یاور نیکوکاران است خویش هدایت می
 .محمود تیموري، فرزند یداهللا، اعزامی از شهرستان شاهرود

 و آخـر هـستی      ، هستی است پیش از پیدایش زندگی      3ل را که او   2 خدایی حمد و سپاس   
. باشـد  و حمد خدایی را که شایسته و سـزاوار حمـد مـی       . است پس از فانی شدن همه چیز      

در  اسـت  ها و یـادش تپـشی        آغاز حرکت است در جوشش انسان      ]که [سپاس خداوندي را  
درود بـر   . ماتم در دسـت اوسـت     حمد و سپاس خدایی را که جانم و حیاتم و م          . دل آدمیان 

 کـه فـروغ هـدایتش    )6( حـضرت محمـدابن عبـداهللا   4[...]رسول امین خدا و بر راوي  
، )عـج (ابـن الحـسن     حجـۀ سالم به پیـشگاه حـضرت       . مشعل سردرگمان وادي ظلمت است    

شکن عـصر، منجـی       آرزوي دیرینۀ دوستداران عدالت و بر نایب برحق و صالحش، این بت           
دهندة مظلومان یعنـی     عیان جهان، قائد اعظم، درهم کوبندة ستمگران و یاري        نسل، مرجع تقلید شی   

 .  شهداهاي درود بر شهیدان، سالم به معلولین جنگ وانقالب ودرود بر خانواده. خمینی کبیر
اهللا و همیشه در صحنه، از یاد خدا و ذکر خدا و دعا غافل نشوید که مـا هـر                      امت حزب  

 دعا کنید که خداونـد  )عج(اشد و همچنین براي ظهور امام زمانب چه داریم، از همین دعا می    
 . امام عزیز7[...] همچنین 6[...] مظلومان 5[...]هر چه زودتر فرجش را نزدیک 

                                           
 .69/ عنکبوت -1
 .»خدائی« در اصل وصیت -2
 .صحیح است» اول«آید که  اما از سیاق کالم برمی» او« در اصل وصیت -3
 .خوانا نیست -4
 .خوانا نیست -5
 .خوانا نیست -6
 .خوانا نیست -7
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ها بروید و از      هاي نورانی حق علیه باطل را خالی نگذارید و به جبهه            ملت شریف، جبهه   
پشیمان خواهیـد شـد کـه در آن زمـان           دانشگاه عشق و شهادت استفاده نمایید که در آینده          

پشیمانی سودي ندارد و امام را تنها نگذارید که فرداي قیامت در مقابـل خـدا و پیـامبران و                    
 . امامان و شهدا شرمنده خواهید شد

 این امید آینده امت و امام فرمود در شعارهایتان مرگ بر آمریکا را فراموش نکنیـد                 1[...] 
 .رائیل جنایتکارو همچنین ابرقدرت شرق و اس

هـاي    و حال شما اي مادر عزیزم، که تو هم براي من پدر بودي و هـم مـادر و زحمـت                     
هـاي شـما را      بسیاري کشیده که قادر به گفتن آن نیستم و باید ببخشی که نتوانستم زحمـت              

مادرم، کوه باش و چـون کـوه        . امیدوارم که خداوند خودش عوض آن را بدهد       . جبران کنم 
اي از یاد خدا و امام غافل نشو، در راه دین بکوش که هر چـه بکوشـی                    لحظهاستقامت کن،   

ي کـردي و  دار نگهمادرم، من در نزد تو امانتی بودم که تو چه خوب از این امانت      . کم است 
مادرم صبور باش و صبر و بردباري را پیشۀ کار خود گیـر       . حال زمان پس دادن امانت است     

رادرانم، هوشیار باشید و به چیزي غیـر از اسـالم و قـرآن فکـر                ب. 2»ان اهللا مع الصابرین   «که  
شما نیـز سـعی کنیـد راه خـدا را           . نکنید و هر چیز و صالح است در این کتاب نهفته است           

خـواهرانم، چـون    . ترویج نمایید و در راه دین خـدا از جـان و مـال خـود دریـغ نفرماییـد                   
جاب خود را رعایـت کنیـد زیـرا          باشید و زینب را الگوي خود قرار دهید و ح          )3(زینب

 . تر از خون من است حجاب شما کوبنده
خاطر یاري کردن دین تو و لبیک گفـتن بـه نایـب               خدایا، تو شاهد باش  که من فقط به         

امام زمان تو حرکت کردم و به جبهه آمدم تا وظیفۀ خود را نسبت به اسالم عزیز و پیامبر و                    
 نماییم تـا در صـحنه   3ش خمینی و خون شهدا ادا  امامان معصومش، ولی عصر و نایب برحق      

و شـهدا و معلـولین   ) عـج (قیامت در برابر پیامبر اسالم و امامان و نایب برحقش ولی عـصر           
 . شرمنده نباشیم

                                           
 .خوانا نیست -1
 .»که خدا همیشه با صابران است«.  سورة انفال46بخشی از آیه  -2
 .»ادي«در اصل وصیت  -3
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 . ها است ترین مرگ خدایا، شهادت را خودت نصیب من بگردان که شیرین
 . دار  در خاتمه خدایا خدایا تا ا نقالب مهدي خمینی را نگه

 تومان هـم بـه نـادعلی خامـه بـدهکار            500. یک سال روزه بگیرید و یک سال هم نماز         
 .هستم

 محمود تیموري
17/12/63 

 انرژي اتمی
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 هاي کلیدي عبارت
I در مقابل بال و مصیبت استوار باشید. 
I خواهران عزیز، باید توجه خیلی زیادي به حجاب و شخصیت زن کنید. 
I و زنجیرهاي دنیاي پوچ را رها کنید و غلدل به خدا ببندید . 
I قل و زنجیرهاي دنیاي پوچ را رها کنید. 
I شما خواهران نباید به مدهاي غربی توجه کنید. 

 مدمح :نام
 جاجرمی :خانوادگی  نام

 یداهللا :پدر نام 
  خدیجه:نام مادر

 1347 بیستم بهمن :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 سوم راهنمایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

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

 هش گلزار شهداي زادگا:مزار
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 محمد جاجرمی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 اهللا و اهللا    ۀحمـ  جاهدوا فی سـبیل اهللا اولئـک یرجـون ر           و 1االذین هاجرو  منوا و آین  ان الذّ «

  2»غفور رحیم
ه به دین اسالم گرویدند و از وطن خود هجرت نموده و در راه خدا جهـاد کردنـد،                   آنان ک «

 .»اینان امیدوار و منتظر رحمت خدا باشند که خدا بر آنها بخشاینده و مهربان است
»     بـن الحـسین و علـی اوالد الحـسین و علـی اصـحاب                السالم علی الحسین و علی علی 

 3»الحسین
 » رسول اهللاً محمدشهد انّاشهد ان ال اله اال اهللا و ا«
 69، داراي شـماره شناسـنامۀ      1347این حقیـر محمـد جـاجرمی، فرزنـد یـداهللا، متولـد               

تر از آنم که بخواهم وصیتی کنم شما را، اما بر حسب وظیفه بـد نیـست مطـالبی را                      کوچک
 . تذکر بدهم

می شـهداي راه  ضمن سالم بر و پدر و مادر گرامی و بر خانوادة محترم و با سالم بر تما              
 . اسالم

امیـد  . ، امیدوارم که در پناه حق تعـالی خوشـحال و سـرحال باشـید          4پدر و مادر صبورم    
است که با شنیدن خبر شهادت فرزند خود، در مرحلۀ اول بگویید الحمداهللا و توکل بر خدا                 

م رنج دانم که برایم در طول این مدت عمر    پدر و مادر، می   . کنید و از این حقیر راضی باشید      
 انجـام  5]دیگر کاري[هاي زیادي را متحمل شدید و من در مقابل هیچ کار جز دعا              و مشقت 

ندادم و از این بابت که شما به من اجازه دادید که بتوانم شرکت کنم در جهـاد بـا دشـمنان                      

                                           
 .»هاجرو« در اصل وصیت -1
 .218/ بقره -2
 .بخشی از زیارت عاشورا -3
 .»صبرورم«در اصل وصیت  -4
 .اضافه است -5
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در مقابـل بـال و مـصیبت اسـتوار باشـید کـه          . اسالم، خیلی خیلی خوشحال و راضی هستم      
) 7(بن علی   ه ما عطا کرد چه بهتر است در راه حمایت از اسالم وحسین            خداوند جان را ب   

 . ایفا کنیم
چنـان    برادرم که تو شغل اولیاء را در دست گرفتی، امیـدوارم کـه فرزنـدان اسـالم را آن                   

اما شما خواهران عزیز، باید توجه خیلی زیادي        . تربیت کنید که به درد فرداي اسالم بخورند       
 .  کنیدبه حجاب و شخصیت زن

عقـل و   چنان باشید که دیگـر جوانـان بـی    خواهران گرامی، شما باید از لحاظ حجاب آن    
بـه  . ها بایستند و مـزاحم بـشوند     معرفت و بیکار جامعه نتوانند بر سر فلکه و یا سر چهارراه           

هاي کذایی کـه وارد جامعـه         ها و شکل    هایی که با آن قیافه      خورم این زن    والي علی قسم می   
آینـد تـا مـوقعی     از خانه بیرون می] که[اي  ، خدا از آنها راضی نیست، زیرا از لحظه        شوند  می

شـوند کـه جامعـه رو بـه      کند و اینها باعث می      که دوباره بازگردند، خداوند آنها را لعنت می       
 . فساد و تباهی کشانده شود

 شـما بهتـر   شما خواهران نباید امروز به مدهاي غربی توجه کنید یا به آنکه از شما وضع    
تـر بودنـد و امـا شـما اي            است نگاه کنید، زیرا ائمه و معصومین از همۀ اقشار جامعه سـاده            
هایتـان را نگذاریـد بـا آن          برادران عزیز و مهربان، شما هم باید توجه کنیـد کـه ایـن خـانم               

از خانه خارج شوند و هنگامی که دین اسالم احتیاج بـه یـاري داشـت                ] ح[هاي افتضا   لباس
ا رها کنید و دل به خدا ببندیـد و قـل و زنجیرهـاي دنیـاي پـوچ را رهـا کنیـد، زیـرا              آنها ر 

دارد و آنهـا     که در راه یاري دین خدا جهاد کنند دوست مـی          ] را[خداوند پرهیزکاران و آنان     
 قـال  1.را وعدة بهشت جاودان داده است، البته چه کسی از خدا به عهـدش وفـادارتر اسـت       

 . »کسی که براي خدا باشد، خدا با اوست «2» لههللاکان اه لّلمن کان «: )6(رسول

                                           
فالذین هاجروا و اخرجوا مـن دیـارهم و اذوا فـی سـبیلی و               «. ران است عم   سورة آل  195جملۀ شهید تعبیري از آیۀ       -1

قاتلوا و قتلوا الکفرن عنهم سیئاتهم و الدخلنهم جنت تجري من تحتها االنهار ثوابا مـن عنـداهللا و اهللا عنـده حـسن                
 ».الثواب

 .»تارکها و عقاب ة، فضل الصال1، باب 179، ص79بحاراالنوار، ج. (است) 6( حدیث از رسول اکرم-2
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پدران و مادران عزیز، فرزنـدان خـود را درسـت تربیـت کنیـد و هنگـام نـصرت دیـن                       
 .  از آنها درگذرید و آنها را روانه جهاد کنید)6(محمد

علت اینکه ایام ماه رمضان را در جبهـه بـودم و              در نهایت پدر و مادر عزیز، این حقیر به         
 . نتوانستم روزه بگیرم لذا یک ماه روزه را برایم بگیرید و مرا حالل کنید

 
ــرده   ــه مـ ــر کـ ــده هـ ــا دل نبنـ ــه دنیـ  بـ

 
ــدوه و درده     ــر ان ــه س ــر ب ــا س ــه دنی  ک

ــی      ــه بین ــا ک ــن ت ــذر ک ــتان گ ــه قبرس  ب
 

 کـــه دنیـــا بـــا رفیقانـــت چـــه کـــرده 
  

 .به امید پیروزي تمامی رزمندگان اسالم
 دار   خمینی را نگه)عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي

 

 » اهللا و برکاتهحمۀسالم علیکم و ر]الـ[و«
 محمد جاجرمی
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 هاي کلیدي عبارت
I قـاموس شـهادت واژة   «روم تا به کافران و دشمنان بفهمانم کـه در         می. روم تا به کربال برسم      می

 .»وحشت و ذلت وجود ندارد
I از اسالم دفاع کنید. 
I را خالی نکنیدپشت سر روحانیت . 
I مطمئن باشید دین خدا پیروز است. 
I طلبد صداي هل من ناصر ینصرنی صداي آشنایی است که یاران را به جهاد می. 
I    ها با همۀ تجهیزات دنیوي خود به جنگ بااسالم برخیزند مـا بـه یـاري        روزي که همه ابرقدرت

 .ایمان و شهادتمان جلو خواهیم رفت

 محمدحسن :نام
 جامعی :خانوادگی  نام

 عزیزاهللا :پدر نام 
  زهره:نام مادر

 1342 چهاردهم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 سوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 دوم فروردین :تاریخ شهادت
  رقابیه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 ر شهداي زادگاهش گلزا:مزار
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 محمدحسن جامعی
 

 لرحمن الرحیمبسم اهللا ا
 1»بهم یرزقون عند رمواتا بل احیاءأ الذین قتلوا فی سبیل اهللا و ال تحسبنّ«
 و من یقاتل فی سبیل اهللا فیقتـل او        ة الدنیا باالخر  ةفلیقاتل فی سبیل اهللا الذین یشرون الحیو      «

  2»جرا عظیماأوف نؤتیه سیغلب ف
رسد، صداي آشنایی      گوش می  از مرزهاي اسالم به   ] که[ 3»هل من ناصر ینصرنی   «صداي   

ها را براي رفـتن   است که انسان) 7(فریاد حسین. طلبد است که یاران خود را به جهاد می       
 »لبیک یا ثاراهللا» «لبیک یا ثاراهللا» «لبیک یا ثاراهللا«. خواند به کالس درس فرا می

فـرش از   اي نو با سـنگ        خواهیم جاده   می. احتیاج به خون است   . روم  امروز براي فتح می    
هاي زیادي رفتند و جـاده را         انسان. پیکرهاي جوانان آغشته به خون از ایران تا نینوا بنا کنیم          

هـا در باقیمانـدة    روم تا در پایان این خـون  تا نزدیکی مقصد کامل کردند و امروز من هم می      
. سـم روم تـا بـه کـربال بر    مـی . تر کنم  خون خود را بدهم تا شاید اندکی راه را نزدیک       ،جاده
در قاموس شهادت واژة وحشت و ذلـت وجـود         «روم تا به کافران و دشمنان بفهمانم که           می

 بر تمام جهان طنین بیفکند،      »محمد رسول اهللا  «  و »ال اهللا اال اهللا   « و   »اهللا اکبر « تا بانگ    4»ندارد
ز جوانان ما براي رسیدن به یک چیـ . مبارزه هست و تا مبارزه در هر کجا باشد ما نیز هستیم      

و به نداي یک رهبـر امـام و         ) اهللا تعالی فرجه الشریف     عج(خدا، به فرمان یک فرمانده مهدي     
کـنم کـه در    افتخار مـی . شوند و اجر و مزدشان پیش خداست با اسلحۀ ایمان وارد میدان می    

این برهه از زمان به دنیا آمدم و عمر کوتاهم را سپري کردم و اگر شهید شدم، چه خـوب و         
                                           

البته نپندارید که شهیدانِ راه خدا مردند بلکه زنده به حیـات ابـدي شـدند و در نـزد خـدا متـنعم                «. 169/ آل عمران  -1
 .»خواهند بود

پس کسانی باید در راه خدا مأذون به جهاد باشند که زندگی این دنیا را در قبال حیات جاودانی آن دنیـا                      «. 74/ نساء -2
راه خدا کارزار کند، چه کشته شود و چه پیروز گـردد، بـه او اجـري واال و بـزرگ عنایـت      بفروشند و هر کس در      

 .»خواهیم فرمود
 .تعلیقات. ك.ر -3
 ).2، ص15، جامام صحیفه(» .در قاموس شهادت واژه وحشت نیست«. برداشتی از سخن حضرت امام خمینی -4
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گاه که شـهید شـدم و جنـازة       پدرم و مادرم، آن   . ندم، باز لطف و عنایت خداست     اگر زنده ما  
هایم  هایم را باز کنید تا نگویند که کورکورانه به چنین راهی رفت و دست         برید، چشم   مرا می 

 . اند بسته و به زور برده را باز بگذارید تا فکر نکنند که مرا دست
کنید و پشت سر روحانیت را خـالی نکنیـد و           امت شهیدپرور، بکوشید و از اسالم دفاع         

 را یاري کنید و چشم تمامی مستضعفین جهان را کـه امـروز              )3(اماممان را و فرزند زهرا    
اسالم عزیز که سـه سـال پـیش دوبـاره زنـده شـد،       . به شما دوخته شده از خود برمگردانید      

هـا بـا    ابرقـدرت رسد که همۀ  دشمنان زیادي داشته و از این پس خواهد داشت و روزي می         
همۀ تجهیزات دنیوي خود به جنگ با اسالم برخیزند و ما به یاري ایمان و شـهادتمان جلـو        

هـاي    جنگیم و ضربات گران شمـشیر را بـر فـرق            می) عج(خواهیم رفت و در رکاب مهدي     
شهیدان مـا بـا ایـن عقیـده         . مطمئن باشید دین خدا پیروز است     . آوریم  شان فرود می    پوسیده

سـازد و بـه    گیرند و خدا آنها را در نزد خـویش متـنعم مـی              د و از ما سبقت می     رون  پیش می 
 . پوشاند قولی که به آنها داده است جامۀ عمل می

 .هاي استوار قدم برداریم ها و عزم مان ده تا در راه خودت با گام خدایا توفیق 
»نا افرغ علینا صبراًرب1»قدامنا و انصرنا علی القوم الکافرینأت  و ثب 
 

27/12/1360 
 محمدحسن جامعی

 

                                           
قدم دار و مـا را بـر شکـست     ستواري بخش و ما را ثابت     بارپروردگارا، به ما صبر و ا     «.  سورة بقره  250بخشی از آیه     -1

 .»کافران یاري فرما
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 هاي کلیدي عبارت
I به نداي والیت فقیه همواره لبیک بگویید. 
I ها حاضر باشید در همۀ صحنه. 
I امام را تنها نگذارید. 
I خواهم همیشه در خط اسالم بوده و ذکر خدا را هرگز از یاد نبرند از فرزندانم می. 
I والیت فقیه ریشه و اصل مکتب است. 
I رادران و خواهران مسئول خون هزاران شهداي اسالم ریخته وا ین شهدا ناظر بـر اعمـال شـما      ب

 .هستند

 قربانعلی :نام
 جامی :خانوادگی  نام

 علی :پدر نام 
  خاتون:نام مادر

 1336 دهم مهر :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1363وچهارم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  مجنونة جزیر:محل شهادت
 بت ترکش اصا:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 قربانعلی جامی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 فی سبیل اهللا اثـاقلتم الـی االرض ارضـیتم           2ا ما لکم اذا قیل لکم انفرو      1امنوآیا ایها الذین    «

اي کـسانی کـه ایمـان     «3» اال قلیلةالدنیا فی االخر ة فما متاع الحیو  ة الدنیا من االخر   ةباالحیو
اید جهت چیست که چون به شـما امـر شـود کـه بـراي جهـاد در راه دیـن و جنـگ               آورده
اید آیا راضـی بـه زنـدگانی دو     درنگ خارج شوید چون بار گران که خاك زمین دل بسته       بی

ـ               یش عـالم آخـرت     روزة دنیا عوض حیات ابدي آخرت شدید در صورتی که متاع دنیا در پ
  .»اندك و ناچیز است

از سخنان   (4فانی به اندازه پر کاهی ارزش ندارد      ] ي[دانی اي برادر و اي خواهر این دنیا        
 )).7(امیر مؤمنان

 به اثبات رسیده است که این جهـان چنـد روزي بـیش              5پس چرا با این روشنی براي ما       
چرا دست از این دنیـا      . یابیم  نمیآییم و یقین به آخرت حاصل         پس چرا به خود نمی    . نیست

مگر این نیست که والیت فقیه ریشه و        . کنیم  کشیم و به آیات قرآن کریم عمل نمی         فانی نمی 
. شـویم   ایم و بیدار نمـی      اصل مکتب است، پس چرا باز هم خود را به خواب خرگوشی زده            

بهه واجب  مگر این نیست که رهبر بزرگوار این نایب برحق منجی بشریت گفته است که ج              
طـوري کـه      دانید پـس چـرا آن       دانیم که واجب کفایی یعنی چه؟ اگر می         آیا می . کفایی است 

آیـا همـین بـس اسـت کـه         . آییـد   خواهد و قرآن به شما احتیاج دارد به جبهه نمی           اسالم می 

                                           
 .»امنو« در اصل وصیت -1
 .»انفرو« در اصل وصیت -2
 . ذکر شده است37در اصل وصیت شماره آیه . 38/ توبه -3
ان توشـه   از دنیاي فانی براي آخـرت جاویـد       «: اي به این مضمون دارند      دربارة دنیاي فانی جمله   ) 7(حضرت علی  -4

البالغـه،   نهـج » .بردار و براي سفر آخرت وسایل الزم را آماده کن و چشم به برق نجـات بـدوز و بـار سـفر بربنـد         
 .214خطبه 

آورده است که به احتمـال قریـب بـه یقـین            » پاه«و  » دنیاه«و  » ماه«را  » پا«و  » دنیا«و  » ما«شهید در طول متن کلمات       -5
 .وشته استصورت مکتوب را بر اساس گفتارش ن
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ایم؟ پیرو بودن بلکه بهتر بگویم شیعه بودن یعنی اگر دو نفر        بگوییم ما مسلمانیم و پیرو علی     
چنان باید پا جاي پـاي        هاي بیابان حرکت کند و نفر دیگري از پشت سر آن آن             یان برف از م 

اولی گذارد که اثري از پاي او باقی نماند ما کمی به خود آییم و کارهـاي خـود را بررسـی                      
بـودن را  ) 7(ایم که ادعاهاي پیرو علـی  حرکت کرده) 7(نماییم، ببینیم کجا ما مثل علی   

فرمودند اگر حق مظلـومی در آن طـرف دنیـا    ) 7( این است که علی    مگر غیر از  . نمایم  می
پـس  . پا خیزند و آن حق را از ظالم بگیرند    پایمال شود بر تمامی مسلمین واجب است که به        

مگر نـه  . خیزیم پا نمی چرا امروز که در سراسر جهان ظلم به حد اعالي خود رسیده است به    
وانـان فلـسطین، افغانـستان و دیگـر کـشورهاي           این است که کودکان و زنان و پیرمردان، ج        

شـود،     دشمنان اسالم از بین بروند و به حیثیت اسالم خیانت می           1هاي  اسالمی در زیر چکمه   
گـوییم خـوب کـور     العملی از خود نشان ندهیم که هیچ بلکـه مـی           ولی ما هرگز هیچ عکس    

سال انقالب  ) 6(شش  آور نیست بعد از       آیا این خود براي مسلمانان شرم     . شوند جنگ نکنند  
 مختلـف  2آن گوشـه برخیزنـد و بـه عنـاوین         ] و[جمهوري اسـالمی هنـوز در ایـن گوشـه           

تـو  . بگـویم ) 7(اما چند جمله به تو برادر و خواهر پیروان واقعی علی   . کنند  کارشکنی می 
. کنـی   اي و چه مـی      کند، ببین تو خود چه کرده       برادر و خواهر، نگو فالنی چه کرد و چه می         

شود، پس    هاي ما جداگانه بررسی می      این است که قبول داریم قیامت هست، حساب       مگر نه   
اید و دشمنان را از داخل و خارج به         طوري که تا حال به یاري خداوند شتافته         چه بهتر همان  

امـام عزیزمـان، خمینـی روح خـدا،     ] که[گونه  اید، بر شماست همان   شکست و ذلت کشانده   
 لبیـک   4 و به نداي والیت فقیـه همـواره        3در عالم از پاي ننشینید    فرمودند تا رفع تمامی فتنه      
 . ها حاضر باشید و امام را تنها نگذارید بگویید و در همۀ صحنه

                                           
 .»چکمهاي«در اصل وصیت  -1
 .»عنواین«در اصل وصیت  -2
کنـد   قاتلوهم حتی التکون فتنه، همۀ بشر را دعوت مـی : فرماید قرآن می«: چنین است  سخن حضرت امام خمینی این     -3

 ).116، ص19، جامام صحیفه(» .به مقاتله براي رفع فتنه؛ یعنی جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم
 .»همباره«صیت در اصول و -4
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برادران و خواهران مسئول، بدانید که در هـر کجـا پـا     : چند جمله هم به مسئولین کشور      
ر اعمال شـما هـستند؛   گذارید خون هزاران شهداي اسالم ریخته است و این شهدا ناظر ب           می

گونه عمل نمایید     آن. پس کاري نکنید خداي ناکرده در آن دنیا جوابی به شهدا نداشته باشید            
 ). انشاءاهللا( راضی باشند 1که خدا و امام و امت از شما خشنود

خـواهم در مـرگ مـن صـبر           از شما می  : اي هم به پدر بزرگوار و مادر گرامی         چند جمله  
اکبـر    باشید چرا که خون ما از خون علـی        ) 7( حسین 2اکبر  به یاد علی  پیشه کنید و همواره     

رحمت خدا به شما که توانستید امانت خود را انـشاءاهللا سـالم             . عزیزتر نیست ) 7(حسین
 .تحویل آفریدگارش دهید

خواهم که بعد از من اسلحۀ مرا در حد امکان به زمـین نگذاشـته و        از تو برادر خوبم می     
خـواهم     براي خدا باشد و از شما خواهران عزیز و همسر مهربانم مـی             3]را[تمام سعی خود    

با حجاب خود از خون من پاسداي کنید و با سیاهی چادر خود مـشت محکمـی بـر دهـن                     
و [ را سرمشق    )3(خواهم تا حد امکان زندگی حضرت زینب        از شما می  . گویان بزنید   یاوه
تـوانم    عنوان یک برادر کوچـک مـی         به لوحۀ زندگی خود قرار دهید و بهترین راهی که        ] سر

 . نشان دهم کتاب حجاب اسالمی استاد شهید مطهري است
گونه فرزنـدانم را تربیـت نماییـد کـه اسـالم و قـرآن                 خواهم آن   در ضمن از همسرم می     

خواهم همیـشه در خـط اسـالم بـوده و            همچنین از فرزندانم می   ). در حد امکان  (خواهد    می
 .  نبرندذکر خدا را هرگز از یاد

ام، با آزادي کامـل بـا         رسانم که این راهی را که رفته        در آخر، به عرض مردم مسلمان می       
 آري،. ام چشم باز و با دل آگاه انتخاب نموده

 آن کس که تو را شناخت جان را چه کنـد       
 

 فرزنــد و عیــال و خانمــان را چــه کنــد 
ــشی     ــانش بخ ــر دو جه ــی ه ــه کن  دیوان

 
 4ا چــه کنــددیوانــه تــو هــر دو جهــان ر 

 
                                           

 .»خوشنود«در اصل وصیت  -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .اضافه است -3
 .شعر از خواجه عبداهللا انصاري است -4
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در پایان، از کلیه برادران و دوستان و فامیالن و آشنایان، خالصه از جمیع مردم غیـور و                   
انـد مـرا بـه بزرگـواري خـود            خواهم که هرگونه خطایی از این حقیـر دیـده           شهیدپرور، می 

 .ببخشند
دگان رزمنـ  .دار  نگـه  خمینی را    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف    (خدایا خدایا تا انقالب مهدي    

 .اسالم نصرت عطا بفرما
 . معلولین را شفا عنایت بفرما1]و) [7( و حسین)6(محمد) عج(خدایا به حق مهدي

 .تان باددار نگهخداحافظ، خدا یار و 
 مستعار رضا جامی
 بندة حقیر خداوند بزرگ، قربانعلی جامی

14/12/63 

                                           
 .اضافه است -1
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 هاي کلیدي عبارت
I اریدامیدوارم که اسلحۀ مرا بر زمین نگذ. 
I همیشه در راه خدا با دشمنان چنان بجنگید که انتظار چنین جنگی را دشمن نداشته. 
I ها را تحمل کنید بیایید در راه خدا جهاد کنید و سختی. 
I خواهرم، سیاهی چادرت باالتر از خون من است. 
I اسلحۀ مرا زمین نگذارید. 
I خدایا کمکمان کن تا از ته قلب در راهت علیه دشمن دین بجنگیم. 
I اگر من رفتم و وقتی کربال آزاد شد شما سالم ما را به اباعبداهللا برسانید. 

 محمدرضا :نام
 جبله :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
  خیرالنسا:نام مادر

 1350 یکم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان سبزوار:محل تولد
  راهنماییةپایان دور :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي شهرستان شاهرود:مزار
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 محمدرضا جبله
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  و الصدیقینءبسم رب الشهدا

 به نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان
و بـا درود و سـالم   ) عج(با سالم و درود به خدمت یگانه منجی عالم بشریت ولی عصر          

 امام عاشقان، امام عارفان، پیر جماران، خمینی قهرمان و با سالم و درود فراوان بر                بیکران بر 
انـد و     عزیزان رزمنده و سلحشوري که عاشقانه در میادین نبرد جهادي مقدس را آغاز نموده             

سـالم و صـلوات     . نماینـد   چون موالي خویش جان و هستی خود را فداي اسالم عزیز مـی            
قدري که چون خورشیدي درخشان درخشیدند و از انوار خـود           الهی به محضر شهداي گران    

شود که خداوند منان توفیقی به این بنـدة حقیـر      باري، عرض می  . مند نمودند   دیگران را بهره  
و ذلیل عنایت فرمود تا بار دیگر در میان عزیـزان رزمنـده ایـن فرزنـدان اسـالم و قـرآن و                       

اي   کنند بیایم و از فیوضاتشان بهـره        و مار می  تازند و آنان را تار        سلحشوري که بر دشمن می    
در جمع عزیزانی وارد    . بگیرم و قلب بیمار و رنجور و سیاه خود را از صفایشان مصفّا سازم             

در جمـع   . دهـد   شدم که خداوند متعال الطاف خودش را نسبت به آنها هر روز افزایش مـی              
رزند و در تمامی لحظات حـامی       و   وجود آنها مناجات می     عزیزانی بیایم که فرشتگان خدا به     

ناپذیر بود و قلم     به خیل عاشقانی بپیوندم که شور و اخالصشان وصف        . باشند  و هادیشان می  
 . باشد  فشان می1[...]و بیان ما جز از بیان 

 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

و نایـب بـرحقش     ) عـج (با سالم و درود خدمت فرماندة کل مسلمانان جهان مهدي موعـود           
امام امت، پیر جماران و فرمانده کل قوا و با سالم و درود به خدمت شهداي گرانقدري کـه                   

و با سالم و درود خدمت      . مند کردند   درخشیدند و از انوار خود ما را بهره        ی م چون خورشید 
                                           

 .خوانا نیست -1
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 گونه ترس رزمندگان سلحشور و همیشه پیروز اسالم که با قلبی مملو از عشق خدا و با هیچ              
هـایی کـه     تازند و آنان را همچون موش در سوراخ         اي از دشمنان خدا بر دشمن می        و واهمه 

. فرستند و با سالم و درود فراوان خدمت مـادر و پـدر مهربـانم                اند به درك می     درست کرده 
پس از عرض سالم، امیدوارم که همیشه در پناه رحمت خدا بوده و سرفراز و               . سالم علیکم 

 و اگر از احـواالت اینجانـب فرزنـد حقیرتـان            1هاي دنیا بیرون آیید    تیموفق از جنگ با سخ    
نویـسم     خواسته باشد خیلی خوب هستم و در این لحظات آخر که دارم می             2]را[محمدرضا  

. اید، به بزرگی خودتان حاللم کنیـد  خواهم که اگر بدي از من دیده        و به فکر شما هستم، می     
ه خدا خواسته شهادت در راهش نصیبم شد، شـما اصـالً            مادر مهربانم، اگر انشاءاهللا مرگی ک     
مـادرم و پـدرم، شـما بـراي         .  از ته قلب راضی باشید     3[...]ناراحت نباشید و در عروسی که       

دست دژخیمان پرپر     اش و شهدایی که همچون گلی نوشکفته به         و خانواده ) 7(امام حسین 
 ما را بگیر و یـک لحظـه مـا را بـه              بارالها، ما را کمکمان کن و زیر بال       . شوند گریه کنید    می

خدایا، کمکمان کن تا از همۀ هستی دنیا و هر چه که هست و از خودمـان              . خود ما وانگذار  
. رها شده و از ته قلب در راهت بر علیه دشمن دین بجنگم و کمک کن تا به تـو بپیونـدیم                     

 نتوانـستم  خواسـتم ] کـه [پدر و مادرم، من تا موقعی کـه در پـیش شـما بـودم، تـا آنجـایی             
هاي شما را جبران کنم و آرزوي من و تمامی مـردم ایـران زیـارت اباعبـداهللا بـوده و        خوبی

هست و اگر من رفتم و وقتی که کربال آزاد شد، شما هم سالم ما را به اباعبداهللا برسـانید و                     
اما دوستانم، شما هم    . نصیب نگرداند    بی 4]را[از شفاعت خودش    ] مرا[بگویید که در آخرت     

در پشت جبهه بجنگید و در خط مقدم، چون که موقع عملیات کسانی که موفق شدند قبول                 
شوند یا بـا رویـی سـرفراز از خوشـحالی کـه بـه وصـال         شود یا شهید می  بشوند، معلوم می  

کند و شما به پدر و مـادرم تبریـک و تـسلیت     دوست رسیدن است خداي خود را دیدار می   
 . کس ناراضی نیستم و شما هم از من درگذریدبگویید و بدانید که من از هیچ 

                                           
 .»آید«در اصل وصیت  -1
 .اضافه است -2
 .خوانا نیست -3
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 امیدوارم که اسلحۀ مرا بر زمین نگذارید و همیشه در راه خـدا بـا دشـمنان چنـان                    1[...] 
 پدر و مادرم مهربان و پیـر و مریـضم،   2[...]بجنگید که انتظار چنین جنگی را دشمن نداشته   

ام، دعاي خیر شما مرا عفـو کنـد    خواهم که هر چه گناهی که تا به حال کرده           اول از خدا می   
. خواهم که از من بگذریـد و گناهـانم را نادیـده بگیریـد               خواهم، واقعاً عاجزانه می      می 3[...]

گویم اگر که من رفتم شهید شـدم، شـما اصـالً گریـه نکنیـد و در مـرگم،                      مادرم دوباره می  
. ام بـه او بدهیـد     ام را از برادرم قرض کرده       شهادتم، شیرینی پخش کنید و عوض من خرجی       

 .به امید زیارت کربال
 الحقیر، محمدرضا جبلی
 یک شب قبل از عملیات

4/10/65 
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 »بازگشت همه به سوي خداست« 4»انا هللا و انا الیه راجعون«
 درود و بـا سـالم و  ) عج(با سالم و درود به خدمت یگانه منجی عالم بشریت، امام زمان         

. 1350الحقیر، محمدرضا جبله، نام پدر محمد، متولـد  . به خدمت نایب برحقش امام خمینی    
) 7(هدف و انگیزة من از آمدن به جبهه یاري کردن دین خدا و ادامه دادن راه امام حسین          

فرمایند کسی که در راه خدا بـا دشـمنان            چنان که قرآن کریم می      انجام وظیفه بوده و هم    ] و[
هرگاه این مجاهد در راه خدا کشته شود یا پیروز گردد اجري عظـیم پـیش یگانـه             جنگد    می

 سالم و صلوات الهی به محضر شهداي گرانقـدر کـه چـون خورشـید                5.معبود خویش دارد  
منـد سـاختند و بـا سـالم و درود بـه خـدمت رزمنـدگان                   درخشان از انوار خود ما را بهـره       

                                           
 .خوانا نیست -1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
 . سورة بقره156آیه بخشی از  -4
 .عمران است  سورة آل195اشارة شهید به آیۀ  -5
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تازنـد و     که با یک حمله و یورش بر دشمن می        رزمندگانی  . سلحشور و همیشه پیروز اسالم    
شود که خداوند منان بـه ایـن بنـدة     باري، عرض می  . کنند  هاي خود له می     آنان را زیر چکمه   

حقیر توفیق عنایت فرمود تا بار دیگر در میان رزمندگان بیایم؛ این فرزندان اسالم و قـرآن و       
قـدر   بارخـدایا، تـو آن  . اجز اسـت  سلحشورانی که قلم و زبان از نوشتن و گفتن صفاتشان ع          

تـن آل عبـا و        خدایا، تو را بـه پـنج      . دانم چگونه با تو صحبت کنم       بزرگی و عظیمی که نمی    
دهم کـه از گناهـانم درگـذري و در قیامـت نـزد ائمـه اطهـار و                     جاللت خودت قسمت می   

 کاش  خدایا،. و رفتند سرافکنده نکنی و با شهدا محشور سازي        ] د[شهدایی که پیش ما بودن    
م که مرا بـه خانـۀ   ]هـ[خوا خدایا، فقط از تو می. کردم هزاران جان داشتم تا در راه تو فدا می       

خورد و بـر   دنیوي باز نگردانی، چرا که دنیا پر از معصیت است و زندگی دنیوي به درد نمی  
 جز یک جان ناقابـل کـه در         1]و[گذارم، چرا که مگر من کی هستم و چه دارم             تو منت نمی  

بارخدایا، اگر از طریـق شـهادت مـرگ را نـصیب ایـن حقیـر کـردي، مـرا                    .  فدا کنم  راهت
خـدایا، در ایـن لحظـه       . اي قرار بده در آخرت براي پدر و مادرم و این امت ایثـارگر               ذخیره

آخر دوست دارم با تو صحبت کـنم ولـی فرصـت نیـست، چـرا کـه دینـی را کـه خـودت             
ي عدالت با من رفتار کنی، گناهـانم نابخـشیدنی      خدایا، اگر از رو   . اي در خطر است     فرستاده

خواهم کـه     است ولی با همین قلب سیاه و روي سیاه فقط امید به درگاه تو دارم و از تو می                  
 :سوي خودت ببري و اما سخنی با دیگران مرا پاك و منزه گردانی و سپس به

هیچ معبودي جز خداي    » ال اله اال اهللا    «اي آنهایی که یک عمر در نماز و غیر نماز گفتید           
اید و    دانا نیست؛ پس چرا حاال که دین خدا در خطر است، به زن و بچه و کار دنیا دل بسته                   

ولی بدانید که اگر آمدید و در راه خدا شهید شدید،           . گویید کار دارم و یا کسی را نداریم         می
د که خـودت    وجود آورده روزي خانوادة تو را خواهد دا         آن خداوندي که بندة خودش را به      

گویید که چرا خودمان را بیخودي بـه     اي حق آنان را بپردازي و یا باز می          تا آن حال نتوانسته   
شـود و     دانست که اگر به کـربال بیایـد کـشته مـی              نمی )7(مگر امام حسین  . کشتن بدهیم 

خواست درسی به مـن و        دانست و رفت، چون می      چرا، می . برند  اش را به اسیري می      خانواده

                                           
 .اضافه است -1
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فرماید اگر گناهکارید یا کافرید، در دنیا آزاده مرد باشـید و امـام                 می )7(د که علی  تو بده 
 پا بر   )7( براي این رفت که دین جدش پیامبر تنها با کشته شدن امام حسین             )7(حسین
مـا در مقابـل آنهـا حتـی     . ماند و رفت و شهید شد و اینکه مگر من و تو کی هـستیم             جا می 
پـس  .  مقابله با آنان که معـصوم و پـاك بودنـد           1م تا چه برسد به    توانیم اظهار وجود کنی     نمی

قدر نـق نزنیـد و از دسـتورات          ها را تحمل کنید و این       بیایید در راه خدا جهاد کنید و سختی       
گوییـد، جـواب     را چـه مـی  )7( امام حسین2شما جواب طفل سه ساله. خدا استقبال کنید 

شـوند و بهانـه بابـا را         از خواب بلنـد مـی      هاي شب   گویید که نیمه    هاي شهدا را چه می      طفل
آخـر  . گذرند به خدا قسم اینها از ما نمی  . کنند، پس یک لحظه فکر کنید       گیرند و گریه می     می

بینیـد کـه همـه آرام      روید خوب نظاره کنیـد مـی        وقتی که به گورستان می    . مرگی هم هست  
انـد و هـر کـسی هـم           فتـه اند و چه صالحان و چه گناهکارانی که دنیـا را بـدورد گ               خوابیده

سوي  نحوي؛ یکی با تصادف، یکی با دعوا، یکی با مریضی و گناه شهوات و جمعی هم به                به
پس بدانید مرگ براي همه و در همه جا هست و چه بهتر کـه شـما       . خداي خویش شتافتند  

 :بهترین مرگ را انتخاب کنید و اما سخنی با پدرم
پدر مهربانم، خیلی بـرایم     . بوسم  ات را از دور می      بسته  هاي پینه   دست. پدرم، سالم علیکم   

پدر مهربانم، اسالم از    . زحمت کشیدي و مرا بزرگ کردي تا در پیري عصاي دست تو باشم            
پـدرم، از اینکـه مـرا خیلـی دوسـت داشـتی       . تـر اسـت   همه اینها باالتر است و عزیز و مهم    

مطمـئن بـاش کـه    . امله کرديناراحت نباش، چون تو مرا از دست ندادي بلکه تو با خدا مع        
هایی که کردم مرا ببخشی و وقتی که من رفتم مواظـب          خاطر اذیت   امیدوارم به . ضرر نکردي 

 . باش دشمنان اسالم زخم زبان نزنند
 :سخنی با مادرم

امیدوارم وقتی که من شهید شدم در مرگم گریه و زاري نکنی و در              . مادر مهربانم، سالم   
گریه بر شهید ثواب دارد ولی بـه انـدازه و   .  از گناهانم درگذردعوض دعایم کنی تا خداوند   

کنم و امیدوارم که حـق    روسفید می)3(من هم در عوض با شهادتم تو را نزد فاطمه زهرا    
                                           

 .»با«در اصل وصیت  -1
 .»اصغر علی«تعلیقات . ك. ر-2
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 گریه کـن کـه تـشنه        )7(کنی، بر مظلومی امام حسین       را ادا کنم و اگر گریه می       ات  يمادر
 . ا فدا کردریان یزید جان خود رکلب در زیر سم اسبان لش

 :سخنی با خواهرم
خواهرم، سیاهی چـادرت بـاالتر از خـون         : نویسم  فقط یک جمله می   . خواهري که ندارم   

رود و حجاب تو تیـري اسـت          چرا که در دامن شماهاست که انسان به معراج می         . من است 
 . شود که بر چشم دشمنان کوردل زده می

 :سخنی با برادرانم
یدوارم که راه مرا ادامـه دهیـد و اسـلحۀ مـرا زمـین نگذاریـد و       برادرانم، بعد از مرگم ام     

 مبارزه با امور دنیا و سختی دنیا پیروز بیرون آیید و موفق شوید و امـا شـما   1امیدوارم که در 
دوستانم، شما هم در پشت جبهه بجنگید و هم در خط مقدم، چون موقع عملیـات کـسانی                  

شوند و بـا سـرافرازي بـه وصـال خـویش               می اي شهید   شوند قبول بشوند؛ عده     که موفق می  
 2[...]گردنـد و مـن    شوند و با روي بـاز و خوشـحال برمـی    اي هم پیروز می رسند و عده    می
ی کـس ناراضـ   خواهم که به پدر و مادرم تبریک و تسلیت بگویید و بدانید که من از هیچ                می

 .نیستم و شما هم از من درگذرید
شناسند از من خـشنود و        که مرا می  ] را[ تمام کسانی    خدایا، پدر و مادرم و همسایگان و       

 . دیگر وصیتی ندارم. راضی بگردان انشاءاهللا
 گریـه کنیـد و در       )7(خواهم که براي امام حسین      پدر و مادر مهربانم، فقط از شما می        

شهادت این بندة حقیر، که انشاءاهللا نصیبش خواهد شد، شادي کنید و شیرینی پخش کنید و                
ایـد و از تـه    امانتی را که به شما داده بود به او تحویـل داده    ] که[ه دل شکر کنید     خدا را از ت   

 .دل شکر کنید که من از این دنیاي فانی راحت شدم
 »والسالم«

 کـردم    خون خـود وضـو مـی       هآن دم که ب   
 

 کــردم دانــی کــه ز حــق چــه آرزو مــی  
 

                                           
 .»با«در اصل وصیت  -1
 .خوانا نیست -2
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ــرا هــزاراي کــاش  ــم ــود ب ــنه جــان ب   ت
 

ــا  ــی   آنت ــداي او م ــه را ف  1کــردم  هم
  

ــاك   ــالم خ ــیم از ع ــوتم ن ــاغ ملک ــرغ ب  م
 

 2ام از بــدنم چنــد روزي قفــسی ســاخته 
  

 عبدالعاصی، محمدرضا جبله]الـ[
 یک شب قبل از عملیات

                                           
 تـا همـه   /اي کاهش هزاران جان بود به تن     : طور نوشته است    شهید بیت دوم را این    .  شعر از رمضانعلی گلدون است     -1

 .کردم را فداي او می
 .شعر از حافظ -2
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 هاي کلیدي عبارت
I                           باید اسالم را با جان و مال تا آنجا که در توان ماست کمـک کـرده و بـه یـاري خـداي متعـال

 . خداوند در مورد ما متحقق شودبشتابیم تا وعدة
I         سـرافراز  ) جنگ و محاصرة اقتصادي، شـهادت عزیـزان       (سعی کنید از این آزمایش بزرگ الهی

 .بیرون آیید
I  است)6(امام امت اطاعت کنید که اطاعت از وي اطاعت از محمدبن عبداهللاز . 
I امام را دعا کنید. 

 حسین :نام
 جدیدي :خانوادگی  نام

 حیدر :پدر نام 
  طوبا:نام مادر

 1342 یکم مرداد :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
 پایان دوره کاردانی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1363وششم مرداد   بیست:تاریخ شهادت
  گردگوتل:محل شهادت
  ترکش اصابت:نحوة شهادت

 گلـزار شـهداي امـامزاده اشـرف         :مزار
 زادگاهش
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 حسین جدیدي
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقونو ال تحسبن «
و نایـب بـرحقش   ) عـج (با نام اهللا خالق کل هستی و با درود و سالم بر حضرت مهـدي       

الشأن اسالم و رزمندگان سلحشور اسالم و شما امت شهیدپرور            امام خمینی و شهداي عظیم    
 .کنم نامۀ خود را آغاز می و همیشه در صحنه، وصیت

ـ  اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمداً عبـده و رسـوله و اشـهد انّ                  «   .» ولـی اهللا   اً علی
 نبی و فرستادة خداوند     )6(دهم که معبودي جز اهللا نیست و محمدبن عبداهللا          گواهی می 

بـن ابیطالـب، وصـی پیـامبر و امـام اول                بر بندگانش جهت عرضه دین مبین اسـالم و علـی          
اینجانب برحسب وظیفه شرعی، به فرمان ولی فقیه، کـه          . ند متعال است  شیعیان و ولی خداو   

است، به جبهه هجرت نموده تا بر علیـه دشـمنان دیـن و              ) عج(نایب برحق حضرت مهدي   
قرآن مبارزه نموده و کمکی به سایر ایران مسلمان در جهت اشاعه و گسترش اسـالم کـرده                  

عنـوان   اي را بـه  دانستم که چند جمله خود را موظف    )6(اهللا  باشم و بر طبق گفتۀ رسول     
اهللا، مـا در زمـانی واقـع          امت حـزب  : وصیت براي شما و برادران و خواهران عزیز بیان کنم         

ایم که خداوند مسئولیتی عظیم بر دوش ما نهاده است و این بار گران را اولیـاءاهللا و در                     شده
 و بر ماست که در پی فـراهم         اند  صدر اسالم و از بدو آفرینش پیامبران الهی به دوش کشیده          

کردن رضایت خدا باشیم که راهی جز انجام وظایف شرعی جهت کسب رضوان خداوندي              
نیست و باید اسالم را با جان و مال تا آنجا که در توان ماست کمک کرده و به یاري خداي                     

بـت  ان تنـصراهللا ینـصرکم و یث  «متعال بشتابیم تا وعدة خداوند در مورد ما متحقق شود کـه   
حضور شما امت در صحنه و شناخت اسالم و معرفت پروردگار و تعهد بـه               ] با [.2»اقدامکم

 . توان اسالمیت انقالب را حفظ کرد انقالب اسالمی است که می

                                           
البته نپندارید که شهیدانِ راه خدا مردند بلکه زنده بـه حیـات ابـدي شـدند و در نـزد خـدا متـنعم            «. 169/ عمران  آل -1

 .»خواهند بود
 .»کند و ثابت قدم گرداند اگر خدا را یاري کنید خدا هم شما را یاري می«.  سورة محمد7بخشی از آیه  -2
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هـاي اسـتوار و دریاهـاي      مبارزه طوالنی کنید که امام از آن خبر دارند، چـون کـوه            1[...] 
. افکنـی مقـاوم باشـید    داشته و در برابر هر سیل بنیان مواج باشید که برخی را از سر راه برمی   

 خود را به خدا عاریه دهید تا در مقابـل عـزت و عظمـت بگیریـد چـرا کـه خداونـد                        2[...]
سعی کنید  . فرماید عزت و بزرگواري مخصوص خدا و رسولش و مؤمنین است و ال غیر               می

ـ       (از این آزمایش بزرگ الهی       سـرافراز بیـرون    ) زانجنگ و محاصرة اقتصادي، شـهادت عزی
 . آیید

 االمـوال و    ]مـن  [و لنبلونکم بشئ من الخـوف و الجـوع و نقـص           « آزمایش کرده    3[...] 
 قـالوا انـا هللا و انـا الیـه           یبۀص مـ   الـذین اذا اصـابتهم     *ابرینصاالنفس و الثمرات و بشر ال     

کیبایی ها و کمبود مواد غذایی و در برابر شهادت عزیزان خود ش            در هنگام سختی   4»راجعون
و مقاومت از خود بروز دهید تا خداوند وارث زمینتان گرداند از امام امت اطاعت کنیـد کـه       

 .  است)6(اطاعت از وي اطاعت از محمدبن عبداهللا
خانوادة عزیزم، در مقابل مرگ من جزع و زاري نکنید کـه بـراي مـؤمنین ایـن صـفات                     

رحمت واسعه خود نـازل کـرده اسـت و           با نشاط باشید که خداوند بر شما از          5. [...]بعیدند
طاعات و بندگی شما را قبول نموده و دعا کنید که مرا بپذیرد و مرا در رضوان اکبر خود در                
کنار اولیاء مقرب خود مستقر سازد و محل دفن، در صورت امکان، امامزاده اشرف در کنـار                 

 . سایر شهداي اسالم
 . دار نگههدي خمینی را خدایا خدایا تا انقالب م. امام را دعا کنید 

[...]6/4/63 
 حسین جدیدي

                                           
 .خوانا نیست -1
 .خوانا نیست -2
 .معلوم است» یگانگی«و » آنان«، »خداوند«در این جمله تنها کلمات . یک خط از وصیت خوانا نیست -3
 .آمده است» مهیبه«، »مصیبه«جاي واژة  جا افتاده است و به» من«در اصل وصیت . 155-156/ بقره -4
 .خوانا نیست -5
 .خوانا نیست -6
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 بـه امامـت روح خـدا    )7(گشایش راه کربال و برپایی نماز جمعه در حرم امام حسین      
 و راهی شدن عزیزان بـه سـوي قـدس           1[...]کن شدن ضد انقالب       شکن و ریشه    خمینی بت 

 .عزیز
 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«

 ي تا الیق جانان شوي باید که جمله جان شو    
 

 2روي مستانه شو مستانه شـو  گر سوي مستان می  
  

                                           
 .خوانا نیست -1
 .شعر از موالنا -2
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 هاي کلیدي عبارت
I درس خود را به بهترین نحو ادامه بدهید. 
I قدم باشید همیشه در امر تحصیل علم و خدمت به محرومان و اسالم پیش. 
I آموز نمونه باشید سعی کنید در جامعه یک دانش. 
I یدهمگی نماز بخوان. 
I به جبهه زیاد کمک کنید . 
I مسجدها را طبق فرموده اماممان پر کنید. 
I نماز جمعه و دعاي کمیل و توسل را فراموش نکنید. 
I نگذارید خون شهدا پایمال شود.  
I هاي صحیح و اسالمی بدهید آموزان را آموزش در مدارس نیز دانش. 

 مسعود :نام
 جدیدي :خانوادگی  نام

 اهللا نعمت :پدر نام 
  ربابه:نام مادر

 1345 پانزدهم شهریور :تاریخ تولد
  شهرستان تهران:محل تولد
 دانشجوي دوره کاردانی :تحصیالت
 بسیج :کننده ارگان اعزام

 1366 نوزدهم فروردین :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  ترکش اصابت:نحوة شهادت

 گلــزار شــهداي امــامزاده اشــرف :مــزار
 سمنان
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 مسعود جدیدي
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 واقتلـوهم  * اهللا ال یحـب المعتـدین  انال تعتـدوا   الذین یقاتلونکم واهللا  و قاتلوا فی سبیل     «

 بـا  در راه خـدا ...  «1» اشد من القتللفتنۀ من حیث اخرجوکم وااخرجوهمحیث ثقفتموهم و  
که با شما به جنگ و مبارزه برخیزنـد جهـاد کنیـد و از تجاوزکـاران باشـید کـه خـدا                          آنان

که مشرکان را دریافتید به قتل رسـانید و از شهرهایـشان            هر جا   . ستمکاران را دوست ندارد   
  .»گري آنها بیشتر از جنگ است برانید چنان که آنان شما را از وطن آواره کردند و فتنه

و نایب برحقش امـام خمینـی و سـالم و درود بـه     ) عج(با سالم و درود به آقا امام زمان  
 : کنم ام را آغاز می نامه  دارم وصیتبر حسب وظیفۀ شرعی که به عهده. ارواح طیبه شهدا

 فرسـتاده و    )6(دهم که جز اهللا معبـود و پروردگـاري نیـست و محمـد               شهادت می  
 و یازده فرزنـدش هـدایت و رهبـري مـسلمین را بـه               )7(رسول اوست و بعد از او علی      

 .عهده دارند و امام و پیشواي مسلمین هستند
که دل از دنیا و عالیق دنیوي برکنم و به دیـار  کنم که توفیقم دادي  خدایا، تو را شکر می   

کنم که به من، این بندة گنهکار و حقیر درگاهت، لطـف              معبودا، تو را شکر می    . حق رو کنم  
فرمودي که آن زندگی سراسر گناه را ترك کنم و به این وادي و سرزمین که در هر قـدمش                    

 . خون شهداي بسیار عزیزي ریخته شده بیایم
گذارم که به من توفیق تـشخیص حـق را            کنم، تو را سپاس می      و را شکر می   پروردگارا، ت  

کنم که رهبر بزرگوار و با قـاطعیتی چـون امـام     تو را ستایش می   . از باطل در این زمان دادي     
 . خمینی براي این امت مسلمان قرار دادي

د همیشه بـا    سعی کنی . امیدوارم که مرا ببخشید و حاللم کنید      : اما سخنی با پدر بزرگوارم     
لبخند و سربلندي بگویید فرزندم به اختیار خود به جبهه رفت و اگر توفیق شـهادت یـافتم،                

                                           
 .در اصل وصیت ترجمۀ آیه در پایین وصیت نوشته شده است. 191 و بخشی از 190آیه / بقره -1
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 بود که باعث شد خداوند او را به درگـاه خـود             )7(بگویید عشق به موالیمان امام حسین     
 .گونه ناراحتی از خود نشان ندهید بپذیرد و بعد از شهادت من هیچ

هـل مـن    « که این فرزند حقیر خود را ببخـشید اکنـون نـداي              امیدوارم: و اما شما مادرم    
کـشاند و     ها می   سوي جبهه    است که این جوانان امت مسلمان را به        )7( امام حسین  1»ناصر

ها بیاید و به یـاري حـسین          تواند به جبهه    وظیفۀ هر فرد مسلمان است که در صورتی که می         
اگر خداوند توفیق شـهادت     . داشته باشید گونه ناراحتی ن    پس هیچ . زمان، امام خمینی، بشتابد   

 سال پـیش بـه شـما    20خدا را شکر کنید که امانتی را که   . را نصیبم کرد، نماز شکر بخوانید     
مبادا یـأس و  . خوبی تحویل او دادید و از این عمل خود سربلند و سرافراز باشید     داده بود به  

 از ایـن رفتـار شـما خوشـحال          2نناامید و ناراحتی داشته باشید که دشمنان اسـالم و منافقـا           
زیرا شهادت طبق گفتۀ اماممان معـراج رزمنـدگان         . اید  خواهند شد و روح مرا ناراحت کرده      

شان و اگر من شهید شدم، به آرزوي خـود رسـیده          است به  ام و همچنـان کـه بـراي     سوي رب
گیرید و خوشحال خواهید شد، اگر من شـهید شـدم، ناراحـت               عروسی فرزندتان جشن می   

هـاي حقیـر را بـه      االمکان لباس سیاه نپوشید و این صحبت        شوید و خوشحالی کنید و حتی     ن
مـادرم، از شـما     . پدر بزرگوار و عزیزم نیز بگویید که ایشان نیز به آنها جامۀ عمـل بپوشـاند               

مـرا ببخـشید کـه آن       . نمایم امیدوارم که ایـن کـار را انجـام دهیـد             طلب عفو و حاللیت می    
 .  من کشیدید و تحمل کردید نتوانستم جبران کنمزحماتی را که براي

 :اما شما برادران عزیزم
مجید جان، شما برادر بزرگ من هستید؛ پس از شما بیـشتر از فرشـاد و مهـرداد انتظـار                     

نخست اینکه درس خود را به بهترین نحو ادامه بدهید و همیشه در امر تحـصیل علـم       . دارم
هـایم    از پـول  . به وصایاي بنـده عمـل کنیـد       . م باشید قد  و خدمت به محرومان و اسالم پیش      

 تومـان بـه کمیتـه امـداد کـرج           50 تومان در حرم حضرت عبدالعظیم بیندازید و         100مقدار  
مقدار صد تومان نیز براي حرم حضرت امامزاده طـاهر          . بدهید، جهت کمک به جبهه بدهید     

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
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توانیـد   راهی که خواستید میهایم را هر کاري خواستید و در هر        کتاب. در شهر ري بفرستید   
 .  بردارید- مهرداد و فرشاد-توانید براي استفادة خودتان وقف کنید، حتی می

اي را کـه دارم و در   در ضـمن دو سـکه  . وسایلی را که دارم نیز بین خودتان تقسیم کنید        
دو باشد، از ایشان بخواهید هنگام ازدواج شما و مهرداد و فرشاد بـه             دست مادر عزیزمان می   

 . تن از شماها بدهد
هـایم را نیـز مقـداري بـه           ام را نیز هر کدام خواستید استفاده کنید و پول           دوربین عکاسی  

بـه  . جبهه و حرم حضرت عبدالعظیم کمک کنید و باقیمانده را صرف امور کفن و دفن کنید               
ان روح  هاي ایش   مادرمان دلداري بدهید مبادا نبودن بنده را و همچنین با سرپیچی از صحبت            

 . مرا و قلب ایشان را ناراحت کنید
 : و اما مهرداد عزیزم 
وصایایی که به مجید گفتم و براي ایشان نوشتم براي          . شما و مجید را خیلی اذیت کردم       

 بخوانید و سعی کنیـد در        به آنها جامۀ عمل بپوشانید و درس خود را حتماً         . همگی شماست 
هاي خوب جهت خدمت      شاءاهللا در دانشگاه در رشته    آموز نمونه باشید و ان      جامعه یک دانش  

 . به اسالم و مسلمین قبول شوید
 :و شما فرشاد عزیزم 
هایت را خوب بخوانی و در دوران تحصیلت یک شـاگرد نمونـه    سعی کن همیشه درس   

 .پا داري باشی و به پدر و مادرمان کمک کنی و ایشان را ناراحت نکنی و نماز را همیشه به 
 : گویم صورت کلی می ام به د نکته را براي تمام خانوادهو این چن

گونه ناراحتی بعد     هیچ. همگی نماز بخوانید  . تمام وصایاي فوق را همگی شما اجرا کنید        
 . از شهادت من از خود نشان ندهید و خوشحال باشید

عـاي   نماز جمعه و د1.مسجدها را طبق فرموده اماممان پر کنید   . به جبهه زیاد کمک کنید     
توانید برایم نماز قضا بخوانید و روزه قـضا           تا جایی که می   . کمیل و توسل را فراموش نکنید     

. تر ازدواج کنید که مبادا به انحراف کـشیده شـوید            برادران عزیزم، هرچه سریع   . شده بگیرید 
                                           

هـا، شـما دانـشجوها،     بـه شـما دانـشگاهی   ... ترسـند  اینها از مسجد می«:  سخن حضرت امام خمینی این چنین است      -1
 ).393، ص12، جامام صحیفه. (»سنگر است اینجا.  پر کنیدتان مساجد را بروید همه
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 با  توانید  امانتی بنده را نیز از برادر رحیمی در سازمان برنامه بگیرید و هر کاري خواستید می               
 . آن انجام دهید

 :اما دوستان و اساتید عزیزم در تربیت معلم
اساتید عزیزم، شما همچون پدرم به گردن من حق دارید، پس حاللم کنید و از خداونـد                

 . طلب مغفرت برایم بنمایید
نگذارید خون شهدا پایمال شـود و       . ها را پر کنید     اما دوستانم، همگی شما موظفید جبهه      

بـرایم طلـب مغفـرت      . هاي صحیح و اسالمی بدهیـد       آموزان را آموزش     دانش در مدارس نیز  
 . نمایید

. دار رهبر ما را تا انقالب حضرت مهدي نگـه        . خدایا، آرزوهاي این امت را برآورده کن       
صدام و تمامی دشـمنان اسـالم       . رزمندگان را پیروز و زیارت کربال نصیب امت اسالمی کن         

بندة حقیر را ببخش و همچون شهداي کربال به شـهادت، ایـن             گناهان این   . را نابودشان کن  
 . الهی آمین. اش، برسان آرزوي دیرینه

 »والسالم«
 کار خدا، مسعود جدیدي بنده گنه

 10:45ساعت 
 1365 اسفند 22

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 واقتلـوهم  * یحـب المعتـدین   اهللا الانال تعتـدوا   الذین یقاتلونکم وو قاتلوا فی سبیل اهللا      «
  1» من القتلشدأ لفتنۀ من حیث اخرجوکم وااخرجوهمحیث ثقفتموهم و 

 با آنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزنـد جهـاد کنیـد لـیکن شـما سـتمکار                     در راه خدا  «
هر جا مشرکان را دریافتید بـه قتـل رسـانید و از             . نباشید که خدا ستمکاران را دوست ندارد      

                                           
 .191 و بخشی از آیه 190آیه / بقره -1
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گـري کـه آنهـا کننـد      انـد و فتنـه   برانید چنان که آنان شما را از وطن آواره کرده      شهرهایشان  
 . تر و فساد بیشتر از جنگ است سخت

 » ولی اهللااًاشهد ان علی.  رسول اهللاًاشهد ان محمد. اشهد ان ال اله اال اهللا«
الزمـان و نایـب    با سالم و درود به محضر یگانه منجی عالم بـشریت، حـضرت صـاحب        
حقش حضرت امام خمینی، قلب تپندة دنیـاي اسـالم و رهبـر کبیـر انقـالب و بنیانگـذار                    بر

جمهوري اسالمی و درود و سالم بر قائم مقام معظـم رهبـري، حـضرت آیـت اهللا العظمـی            
هـاي معظـم آنهـا و امـت            و سالم و درود بر ارواح طیبه شهداي اسالم و خـانواده            1منتظري

 .شهیدپرور جمهوري اسالمی ایران
 تو را که تو این توفیق را به بندة حقیر و گنهکار خـود دادي کـه                  2گذارم  خدایا، شکر می   

بار سـنگینی از       با کوله  3. [...]جهت یاري دین تو، اسالم عزیز، قدم به دیار عاشقانت بگذارد          
 .گناه به دیار جهادگران حق علیه باطل آمدم پس به لطفت گناهانم را ببخش

 :هللا سخنی چند با امت حزب
یشتر پر کنیـد    ها را ب    جبهه. خواهم بیشتر به مسئله جنگ اهمیت دهید        از شما عاجزانه می    

اماممـان را خـداي نکـرده تنهـا         . اي از یاد خدا غافل باشـید        مبادا لحظه . و بیشتر کمک کنید   
 . به سخنان گهربار ایشان همیشه جامۀ عمل بپوشانید. نگذارید

ین و معلمین، بیشتر به مسئله تعلـیم و تعلـم اهمیـت    آموزان و دانشجویان و مدرس      دانش 
مبادا با درس نخواندن خود به دشمن کمـک         . دهید و در کنار دوستان تقوي نیز داشته باشد        

 . کنید
 .ها بیایید اهللا، بیشتر به جبهه برادران عزیز حزب

ن مبادا با حجاب بـد خـو      . خواهران عزیز، با حجاب خود شما نیز به دشمن ضربه بزنید           
 . شهیدان را پایمال کنید

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .»گزارم می«در اصل وصیت  -2
 .خوانا نیست -3
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جز اذیت و آزار نتوانـستم      . پدر و مادرم، زحمت بسیار زیاد شما را نتوانستم جبران کنم           
و به همه بگویید و بدانند که مـن بـا بـصیرت    . به زحمات شما پاسخ بدهم پس حاللم کنید 

 .)7(هاي خود به جبهه آمدم به عشق موال امام حسین کامل با قدم
عزیزم، از خدا برایم طلب مغفرت کنید و خدا را شکر کنیـد کـه امـانتی کـه            پدر و مادر     

توانید بـرایم نمـاز و روزه قـضا     راحتی به خدا تقدیم نمودید و تا می خدا به شما داده بود به   
 . بگیرید

شما برادران عزیزم، مجید، مهـرداد، فرشـاد، صـبر و اسـتقامت داشـته باشـید و نمـاز را                  
االمکـان اگـر      حتـی . وجـود آورد    اي ناراحتی در شما به      ا شهادت من ذره   مباد. فراموش نکنید 

خدا توفیق شهادت به من داد، لباس سیاه نپوشید، زیرا من به تصمیم خود به جبهـه آمـدم و    
پس در مـرگ مـن نـاراحتی نـشان ندهیـد کـه       . شهادت و مرگ من مانند عروسی من است    

 . خوشحالی دشمنان است
 . اي که دست پدرم است عمل نمایید نامه دنیا طبق وصیتآنچه که دارم در این  
ام صـبر     به خانواده  . اي به خود وامگذار خدایا، ما را لحظه. وقت زیادي تا رفتن نیست 

 . و به امام طول عمر و به رزمندگان پیروزي عنایت فرما
 

  خدا، بنده شرمنده و روسیاه خداکار بنده گنه
 االحقر مسعود جدیدي

16/1/66 
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 هاي کلیدي عبارت
I دلتان محکم و قوي باشد. 
I در عباداتتان خالصانه با خدا راز و نیاز نمایید . 
I ارتباط خود را با خدا زیاد نمایید. 
I توانید در حفظ حجاب اسالمی دقت بیشتري نمایید تا آنجا که می. 
I خواندن قرآن و ادعیه اسالمی را فراموش نکنید. 
I هاي انقالب حاضر باشید  در تمام صحنههمواره. 
I سست و یا خداي نکرده قطع نکنید، گاه پیوند خود را با امام بزرگوار هیچ. 
I در راه اسالم از هیچ خدمتی دریغ نورزید. 
I لباس تقوي بر تن نمایید. 
I کارهایتان براي خدا و براي خدمت به خلق باشد. 
 

 یداهللا :نام
 جدیدي :خانوادگی  نام

 اسماعیل :پدر نام 
  معصومه:نام مادر

 1344 پنجم شهریور :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
 وره کارشناسیدانشجوي د :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362وهشتم آبان   بیست:تاریخ شهادت
  پنجوین عراق:محل شهادت
  ترکش اصابت:نحوة شهادت

  گلزار شهداي امامزاده یحیاي زادگاهش:مزار
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 یداهللا جدیدي
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
مپندارید کـسانی  « 1»هم یرزقونمواتا بل احیاء عند ربأ قتلوا فی سبیل اهللا      تحسبن الذینّ  و ال «

 .»خورند اند و نزد پروردگارشان روزي می بلکه زنده. که کشته شدند در راه خدا مردگانند
 .  جمهوري اسالمی ایران2سالم بر امام امت، رهبر کبیر انقالب اسالمی و بنیانگذار

خصوص شهیدان جـان بـر کـف          دان امت اسالمی از صدر اسالم تاکنون به       سالم بر شهی   
 . غرب و جنوب ایران

فشانی خـود نهـال اسـالم را پایـدار      سالم بر مجروحان و شهیدان زنده که با ایثار و جان      
 . نگاه داشتند و با آبیاري آن، جمهوري اسالمی را سربلند و سرفراز نمودند

 مقاوم که همواره به فکر اسالم بوده و امام امت خـود را              سالم بر شما امت شهیدپرور و      
 .یاري نمودید و سخنان او را به گوش جان لبیک گفتید

فرساي خـود فرزنـدي را    باالخره سالم بر تو اي پدر و مادر قهرمان که با زحمات طاقت        
نهـاده  پروراندي که او را تقدیم خدا کنید و چون امانتی که خداوند در نزد شـما بـه ودیعـه     

 . گردانید است را به او برمی
پدر و مادر عزیز و گرامی، این را باید بدانید که فرزنـد شـما امـانتی از جانـب خداونـد        

بایستی آن را در راه حق و حقیقت پرورش دهید و هرگـاه کـه                 متعال بوده است که شما می     
دتـر بـه صـاحبش      الزم بود این امانت را بـه او بازگردانیـد و هرچـه کـه ایـن امانـت را زو                    

خـوبی محافظـت      از اینکـه ایـن امانـت را بـه         . ایـد   تر نمـوده    برگردانید، خیال خود را آسوده    
 . اید، احساس غرور و افتخار نمایید نموده

هـا و     مـصیبت «گـویم کـه        را به شما مـی     )7(پدر و مادر عزیز، این سخن امام حسین        
هـا بـه    فـشانی و فـداکاري   ها زودگذر و تمام شدنی است ولی بـه پـاداش ایـن جـان            سختی
پایان خداوند خواهید رسید و بـر سـریر کرامـت و بزرگـواري تکیـه                  هاي ابدي و بی     نعمت

                                           
 .169/ عمران آل -1
 .»بنیانگر«در اصل وصیت  -2
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هـا و     هـا و ناکـامی      هـا و مـصیبت      خواهید زد و شما با دل قوي خود را بـراي تحمـل رنـج              
 .»ها آماده سازید ناروایی

اید بمیرد؛ چه خوب است که    انسان دیر یا زود ب     دانید  طور که می    پدر و مادر عزیز، همان     
هـر جـا    «: فرمایـد   طور که خداوند در قـرآن مـی         این مرگ شهادت در راه خدا باشد و همان        

اینما تکونوا یدرککم الموت    «» باشید دریابد شما را مرگ و اگر چه در دژهاي استوار باشید           
  1»ة کنتم فی بروج مشیدولو 
ه با رفتن من به جبهه شهید شـدم و اگـر         کنند ک   پدر و مادر عزیز، به کسانی که خیال می         

شدم بگویید که در جنگ احد که عدة زیادي از مسلمین به شـهادت                رفتم، نمی   به جبهه نمی  
ها رفتند و به آنها گفتنـد کـه           ایمانان به نزد خانواده     اي از منافقین و سست      رسیده بودند، عده  

ولـی  . ماندنـد  رفتنـد، زنـده مـی    مـی اگر فرزندان و همسران یا برادران شما به نبرد با کفـار ن        
شوید بلکه    فرماید که خیال نکنید که اگر به جبهه نیایید کشته نمی            خداوند در قرآن کریم می    

هرگاه مرگتان فرا رسد، از این دنیا کوچ خواهید کرد و اگر شـما بـه جبهـه نرویـد بـه ایـن                
در لحظۀ مـرگ بـا    حساب که صحیح و سالم بمانید، بدانید که در آخرین لحظات زندگی و              

الـسافلین جـاي    خفت و خواري در بستر خواهید مـرد و در بـدترین نقـاط جهـنم و اسـفل         
 . خواهند گرفت

آخرین وصیتم به شما پدر و مادر قهرمان و شهیدپرور این است که دلتان محکم و قوي                  
ود را اید، هـیچ ناراحـت نباشـید و خـ           باشد و از اینکه فرزندتان را در راه خدا از دست داده           

  2.یابد هایتان را در اوج آسمان قرار دهید مرگ شما را درمی خداوند گفته اگر خانه. نبازید
اگر انشاءاهللا خداوند ما را جزء شهدا قرار دهد، در قیامـت نـزد خداونـد متعـال از شـما         

و ضمناً مواظب باشید که در      . گیرد  تفاوت تعلق نمی     و بی  3[...]کنم ولی شفاعت      شفاعت می 
 بـا تربیـت   .و ارتباط خود را با خدا زیـاد نماییـد          اداتتان خالصانه با خدا راز و نیاز نمایید       عب

 . به بار آورید) عج(محمدرضا، او را شاگردي الیق در مکتب امام زمان
                                           

 . سورة نساء78 بخشی از آیه -1
 . سورة نساء78اي از ایه  ترجمه -2
 .نا نیستخوا -3
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وصیت من به تو اي برادر دلسوز این است که سعی نمایی با اعمـال خـود آنچنـان کـه                      
ضـمناً دو کتـاب از مـسجد    . ا به اسالم ادا کرده باشـی برازندة یک پاسدار است، دین خود ر 

ام و همچنـین      جامع و دو کتاب از مسجد مهدیه و یک کتاب از مسجد نوابیه امانـت گرفتـه                
یک نوار فخرالدین حجازي از کتابخانۀ مسجد مهدیه نزد من است که امیـدوارم آنهـا را بـه                   

 . هاي خود برگردانید مکان
توانید در حفـظ حجـاب    ارجمند این است که تا آنجا که میتوصیۀ من به شما خواهران       

اسالمی دقت بیشتري نمایید و خواندن قرآن و ادعیه اسالمی را فراموش نکنیـد و نمازهـاي           
 . یومیه خود را در سر وقت بخوانید

هاي انقـالب     وصیتم به شما امت دالور و شهیدپرور این است که همواره در تمام صحنه              
 شرکت در مساجد و نمازهاي جماعت و نماز جمعه و همچنـین فعالیـت               حاضر باشید و با   

ها   در نهادهاي انقالبی نظیر بسیج و حزب جمهوري اسالمی حضور خود را در تمامی جبهه              
جـواب    باشد تا پیام خـون شـهیدان را بـی         . هاي سیاسی از انقالب به اثبات برسانید        و صحنه 

 . نگذاشته باشیم
 سـست و یـا خـداي        1]را[گاه پیوند خود را با امام بزرگوار          چاي امت بزرگ اسالمی، هی     

اي پـیش      راه انحرافـی    نکرده قطع نکنید که هر که به سخنان امام امت گـوش ننمایـد قطعـاً               
 از این راه برگـردد کـه همانـا راه           ،نموده و تا در درة هالکت و بدبختی و خشم خدا نیفتاده           

 پیش گرفته بودند و در این       )7(و ائمۀ اطهار   )6(امام ادامۀ راهی است که پیامبر اکرم      
 . مورد هیچ شک و تردیدي به دل خود راه ندهند

پیام دیگر من به مردم شهیدپرور این است که در راه اسالم از هیچ خدمتی دریغ نورزید                  
و تا آنجا که در توانتان است ایثار و فداکار باشید و بدانید که این اعمال شما است کـه نـزد                    

ارزش است و نه هیچ چیز دیگر و کاري نکنید که خـداي نکـرده در ردیـف کفـار و                  خدا با 
شود چرا هنگامی کـه        قرار گیرید، زیرا که در قیامت و روز محشر از شما سؤال می             2منافقین

ها بودند و با جان خود با دشـمن   اسالم از هر سو در خطر بود و مجاهدان مسلمان در جبهه    
                                           

 .اضافه است -1
 .تعلیقات .ك.ر -2
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 )7(اسرائیل که به حضرت موسـی  ار نشسته بودید مانند قوم بنی   نمودند، شما کن    مبارزه می 
. کنـیم    بروید و پس از پیروزیتان به تو و خدایت گرایش پیدا مـی             1 [...] گفتند تو خداوند    می

توانید اعمال صالح انجام دهید و لباس تقوي بر تن نمایید تـا کـه در روز    شما تا آنجا که می    
ا که هر که عملش کمتر و گنـاهش بیـشتر باشـد، عـذابش               قیامت رسوا و گریان نباشید، زیر     

 . بیشتر خواهد بود
اهللا و جوانان عزیز ایـن اسـت کـه در آمـوختن مـسائل                توصیۀ من به شما برادران حزب      

اسالم نهایت سعی خود را بنمایید و سعی کنید که در آموختن و یاد دادن این مـسائل و بـه                   
یمان گردانید که هـیچ سـالحی ماننـد سـالح ایمـان         کار بستن آنها خود را مسلح به سالح ا        

االسـالم    حجۀ،  2اهللا منتظري   گاه امام و یاوران راستین و صدیقش مانند آیت          هیچ. برنده نیست 
 را تنها نگذارید و کارهایتان براي خدا و براي خدمت به خلق باشد              4 و رفسنجانی  3اي  خامنه

وري پول و سرمایه بلکه فقط و فقط بـراي  آ بازي و نه براي جمع     نه براي خودنمایی و پارتی    
گیرید و بدانید کـه پـاداش خـدایی بـاقی و          خدا باشد، زیرا که اجر و پاداشش را از خدا می          

 .باداوم است
وصیت من به دوستان و رفقاي عزیز و وفادار این است که وقت خود را بـیش از پـیش                

 اسـالمی  5را با حزب جمهـوري رابطۀ خود  . در راه اسالم و خدمت به انقالب صرف نمایید        
 بـا  7گرایـان   و ملـی 6هاي منافقین  بیشتر نمایید، زیرا که این حزب بود که در بحبوحۀ فعالیت          

گردن فرازي و افتخار قـامتی برافراشـته، یکتـا و یگانـه بـه یـاري امـام امـت شـتافت و در               
اکنون بـر    هماستحکام مبانی جمهوري اسالمی بهترین عزیزان و رهبران خود را فدا نموده و           

                                           
 .خوانا نیست -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 .تعلیقات. ك.ر -6
 .تعلیقات. ك.ر -7
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هاي   شماست که با حفظ کردن این سنگر انقالب، با بینش اسالمی و دوري از خطا از توطئه                
 .دشمنان اسالم جلوگیري نمایید

در این زمینه سعی نمایید اطالعات و علـوم اسـالمی و دیگـر علـوم روز را بیاموزیـد و            
الب نظیر بسیج مستـضعفین    اي از آموزش بازنایستید و با شرکت در دیگر نهادهاي انق            لحظه

در تشکیل ارتش بیست میلیونی، امام امـت را یـاري نماییـد و امنیـت را در کـشور برقـرار                      
هـا    نمایید و همچنین نگذارید که جاي من و دیگر شهدا در جبهه خالی بماند بلکه در جبهه                

 نموده و نماز    را یاري نمایید تا انشاءاهللا بتوانیم قدس را آزاد        ) عج(شرکت نموده و امام زمان    
 . جا آوریم وحدت را پشت سر امام امت به

به امید پیروزي نهایی اسالم و استقرار کامل حکومـت اسـالمی در جهـان و تعجیـل در                    
 ).عج(فرخ امام زمان

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
23/6/62 

 یداهللا جدیدي
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 هاي کلیدي عبارت
I ند به جبهه بیایندآموزان اگر توانست دانش. 
I  نددار نگهسنگر پشت جبهه یعنی مدرسه را پر. 
I نمازهاي خود را به جماعت و در اول وقت بخوانید. 
I نماز جمعه را فراموش نکنید . 
I از امام امت، این قلب تپندة امت، پیروي کنید. 
I ها براي آخرت است تقوي پیشه کنید که بهترین توشه. 
I  نکنیداز جان و مال در راه خدا دریغ. 

 امیر :نام
 جراح :خانوادگی  نام

 شعبانعلی :پدر نام 
  صدیقه:نام مادر

 1347 پانزدهم شهریور :تاریخ تولد
  شهرستان تهران:محل تولد
 دانشجوي دوره کارشناسی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366ونهم تیر   بیست:تاریخ شهادت
  مجنونة جزیر:محل شهادت
  ترکش اصابت:نحوة شهادت

 گلزار شـهداي فـردوس رضـاي        :مزار
 دامغان
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 امیر جراح
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 .با نام آن کس که جان پروانۀ اوست

، صـادره از    1347، متولـد    401اینجانب امیر جراح، فرزند شعبانعلی، به شمارة شناسنامۀ          
 .تهران، اعزامی از دامغان

س پ. برادران و خواهران، مرگ راهی است که همه باید بروند؛ یکی زودتر و یکی دیرتر               
 . ها است سوي شهادت که برترین مردن اي برادران عزیز، بشتابید به

اولین سخنم با پدر و مادر عزیزم است که همچون شمع سوختند و آب شدند و هـستی                
پدر و مادر عزیزم، از شما سپاسگزارم از اینکـه مـرا بـدان              . خود را فداي فرزندانشان کردند    

ک ولـی در حـد خـود بـراي دفـاع از اسـالم و                حد رسانیدید که بتوانم قدمی هرچند کوچ      
اطاعت امر رهبري بردارم تا در جهان آخرت کمتر سرشکسته و خجل باشم و از بـرادران و               

خواهم که قدر این دو گوهر را بداننـد، همچـون دو چـشم خـود از آنهـا       خواهران خود می 
خـصوص    بـه آمـوزان و  ي و مواظبت کنند و سخن دیگر و وصیت دیگر هم به دانش        دار  نگه
خواهم که اگر توانستند به جبهـه بیاینـد و اگـر هـم      هاي خودم است و از آنها می     کالسی  هم

ند و خـوب درس بخواننـد، زیـرا کـه     دار نگهنتوانستند سنگر پشت جبهه یعنی مدرسه را پر   
سخنی هم با همۀ بـرادران و خـواهران         . آبروي هر جامعه در دست فرهنگ آن جامعه است        

 است که نمازهاي خود را به جماعت و در اول وقت بخوانید و نمـاز جمعـه         دارم و آن این   
دوم اینکه از امام امت، این قلب تپندة امت، پیروي کنید و قدر این گوهر               . را فراموش نکنید  
هـا بـراي     برادران و خواهران عزیز، تقوي پیـشه کنیـد کـه بهتـرین توشـه              . رخشان را بدانید  

از جـان و مـال در       . ن همه مخلصانه و تنها براي خدا باشد       سعی کنید کارهایتا  . آخرت است 
 . راه خدا دریغ نکنید که جان و مال امانتی است الهی که باید پس داد

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 امیر جراح

  64/ 19/11مورخه 
 »دار نگهها که رفتند تو خورشید را  خدایا خدایا ستاره« 
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 سم اهللا الرحمن الرحیم ب

هـا و   هر سر مویم ثناخوان تو باد اي چهرة جمیل و نامتناهی که در آئینه آفرینش همه نقـش      
کـار شـورآفرین، اي    نواز، اي شـیرین  اي معشوق عاشق. ها از توست ها و صورتگري    صورت

ه هـا اي پـژواك همـ     تنها واژة پرستیدنی، اي کالم آغازین و واپـسین، اي غـزال همـه غـزل               
پروردگارا، من همـه هـیچم، هرچـه        . آغاز بی پایان    فریادها، اي دلرباي همۀ دلدادگان و اي بی       

 . معشوقممن نیازم، صمد تویی، آفریدگار معبودم،. من همه زوالم، جاوید تویی. هستی تویی
 ها عذابم کـن     ها گریزانم به دوزخ     ز جنت    تو وگر دوزخ بود با تـو        بی اگر جنت بود  

 .ها همه پروانۀ اوست کس که جانبا نام آن 
کران خدمت امام عزیز و با سالم بـه روان پـاك شـهیدان از کـربالي               با سالم و درود بی     

اینجانب امیر جراح، با چشمی باز و با آگاهی کامـل هـدفم را، کـه    . حسینی تا کربالي ایران   
 انتخاب کـردم و از     همانا دفاع از اسالم عزیز و لبیک گفتن به نداي رهبر کبیر انقالب است،             

قدم نگاه دارد و اعمال مرا هر چند ناقص و           خواهم که مرا در این راه ثابت        خداوند متعال می  
) عـج (ارزش است مورد قبول درگاه احدیتش قرار دهد و مرا از سربازان واقعی امام زمان           کم

 خـواهم امـام عزیزمـان را تـا انقـالب حـضرت              از خداونـد منـان عاجزانـه مـی        . قرار دهـد  
تـر بـه      هرچـه سـریع   ] را[روحی لمقدمه الفداء نگاه دارد و رزمندگان غیورمان         ) عج(حجت

خـواهم همیـشه در صـحنه حـضور          و اما از امت شهیدپرور ایران می      . پیروزي نهایی برساند  
خـواهم کـه اگـر        از خانوادة عزیزم مـی    . گاه امام عزیزمان را تنها نگذارند       داشته باشند و هیچ   
تابی نکنید و صـبر پیـشه     قرار گرفت که شهید شوم، در مرگ من زیاد بیمشیت الهی بر این   

هـایم     کالسـی   خـصوص هـم     آموزان به   کنید که خداوند صابران را دوست دارد و اما از دانش          
 . دست جوانان امروز است خواهم که درس بخوانند، زیرا آینده این مملکت به می

مـا از مـردن   . شـویم   ون شـمع ذوب مـی     پنداري کـه چـ    . کشم  دانی که چه می     خدایا، می  
رود  ترسیم که از ما ایمان را سر ببرند و اگر بسوزیم هم که روشنایی مـی  هراسیم، اما می    نمی

 . سپارد، پس چه باید کرد و جاي خود را دوباره به شب می
 .دار نگهها که رفتند تو خورشید را  خدایا خدایا ستاره 

 65/ 21/1 امیر جراح  »والسالم«
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 هاي کلیدي عبارت
I همیشه گوش به فرمان رهبر کبیر انقالب بوده و حضور خود در صحنه را حفظ نمایند. 
I همیشه در خط امام و روحانیت مبارز باشند. 
I ها و مشکالت صابر و مقاوم بوده و از هیچ چیز خوف و هراس نداشته باشند در برابر سختی. 
I شندهاي آخرت با توشه کمی هم به فکر ره. 
I کاري نکنید که در آن دنیا سرافکنده باشید. 
I به این دنیاي فانی دل مبندید. 

 اهللا رحمت :نام
 جعفري :خانوادگی  نام

 حاجعلی :پدر نام 
 بوته  گل:نام مادر

 1324 چهارم مرداد :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
 در حد خواندن و نوشتن :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364ویکم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  اروندرود:محل شهادت
  ترکش اصابت:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 اهللا جعفري رحمت
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 و عملوا الصالحات و تواصـوا بـالحق و          1ا الذین آمنو  الّا* ان االنسان لفی خسر   * والعصر«

 2»تواصوا بالصبر
االنبیـا و چهـارده        بر رسول اکرم خـاتم     به نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و با درود          

و نایـب   ) عـج (معصوم پاك و با درود و سالم بر یگانه منجی عالم بـشریت مهـدي موعـود                
اهللا   و با سالم به امـت حـزب   3اهللا منتظري   قدر آیت   برحقش حضرت امام خمینی و فقیه عالی      
 .که همیشه یاور و پشتیبان امامشان هستند

اشمی، فرزند حاجی بابا، ساکن روستاي چاشم در کمـال          اهللا جعفري چ    اینجانب رحمت  
بعـد از  . کـنم  عنوان تذکر یادآوري مـی    صحت و تندرستی عقل و با اختیار کامل مطلبی را به          

شهادت دادن به یگانگی و وحدانیت خداوند قادر و متعال و خاتمیت رسول اکرم محمـدبن     
هدف از آمـدن مـا بـه      : کنم  می امام و جانشین برحقش وصیتم را آغاز         12 و   )6(عبداهللا

پوشی از ظواهر دنیوي و زن و خانه و کاشانه جز یاري و کمـک بـه اسـالم و            جبهه و چشم  
 نبوده و نیست ما براي برقـراري        )7( آقا ابا عبداهللا   4»هل من ناصر ینصرنی   «لبیک به نداي    

 گیتی با کفـر      بر سراسر  »ال اله اال اهللا   «عدل و قسط در سراسر جهان و برافراشته شدن پرچم           
 . ایم جهانی تا آخرین قطرة خون و تا آخرین نفس به فرمان رهبر کبیر ایستاده

دانند، ولی از بـاب تـذکر         اهللا خودشان وظایفشان را بهتر از من می         به نظر من امت حزب     
همیشه گوش به فرمان رهبر کبیر انقالب بوده و حـضور خـود در              : کنم  مطالبی را عرض می   

در مراسم عزاداري، راهپیمایی، تظـاهرات، دعاهـاي کمیـل، توسـل،            . ایندصحنه را حفظ نم   
ندبه، نماز جماعت، نماز جمعه و دیگر اعمال عبادي سیاسی که باعث اسـتحکام و تقویـت                 

                                           
 .»آمنو« در اصل وصیت -1
 .سورة عصر -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
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همیـشه در   . شود شـرکت نماینـد       و کفار می   1انقالب اسالمی و باعث تزلزل روحیه منافقین      
از روحانیت مبارزه کنند که به قول امـام، اینهـا           خط امام و روحانیت مبارز باشند و حمایت         

ها و مشکالت صابر و مقـاوم   در برابر سختی. اند داشته  حال زنده نگه      بودند که اسالم را تا به     
 . بوده و از هیچ چیز خوف و هراس نداشته باشند

اهللا باید درك کنند که ما در حال جنگ هستیم و در جنگ هم که نان و حلـوا   امت حزب  
بـراي سـربلندي و     . هـاي فـراوان دارد      ها و گرفتـاري     جنگ به دنبالش سختی   . کنند  ر نمی خی

هـاي   توشه همچنین کمی هم به فکر ره. سرافرازي اسالم باید همۀ این مصائب را تحمل کرد 
. کاري نکنید که در آن دنیا سرافکنده باشـید        . ماند  کس در دنیا تا آخر نمی       هیچ. آخرت باشند 

تـر کـه همانـا     اي باشـد بـراي هـدفی بـزرگ          نی دل مبندید و دنیا باید وسیله      به این دنیاي فا   
 . به امید پیروزي اسالم بر کفر جهانی. رسیدن به کمال و رضاي خداوندي است

 
ــا همــه هــیچ  ــا همــه هــیچ و کــار دنی  دنی

 
ــیچ   ــر هــیچ مپ  2اي هــیچ ز بهــر هــیچ ب

  

 . را نیامرزیدي از این دنیا مبرتا ما . دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را  
 

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 اهللا جعفري رحمت

 

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .براي هیچ، بر هیچ مپیچ! اي هیچ: طور نیز آمده است ابع، مصراع دوم شعر این در برخی من-2
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 هاي کلیدي عبارت
I هاي شهیدانمان جامه عمل بپوشیم خواسته به. 
I من در راهی قدم نهادم و وارد دانشگاهی شدم که استادش حسین است. 
I تآورد خون شهیدان زندة ما انقالب اسالمی اس ره. 

 رشید :نام
 جعفري :خانوادگی  نام

 محمد :درپ نام 
  گلبانو:نام مادر

 1341 یکم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان ساري:محل تولد
 پایان دوره متوسطه :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي امامزاده یحیاي سمنان:مزار



 515 جعفري، رشید     ¹استان سمنان 

 

 رشید جعفري
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 1»لنهتدي لو ال ان هدانا اهللا] و ما کنا[الحمدهللا الذي هدانا لهذا «
 2»اللهم اجعلنی من جندك فان جندك هم الغالبون«
به پیر طریقت جماران که ز نور ایمان و روحانیتش ایران منور گـشته             سالم و درود وافر    

 هـدایتی اسـت بـراي مـا و همـۀ ملـل تحـت سـیطره                  القـدرش چـراغ     است و وجود عظیم   
ها براي نیل به آزادي و رسیدن بـه مقـام    کشان که از تنگناها و کوره راه     پروران و مظلوم    ظالم

واقعی خود در پژوهش و تجسس هستند و جانم نثارش که اسالم اصل را به مرحلۀ عینیت                 
و با درود بـه همـۀ       . اشد والسالم ب   مجددش می  3[...]که مشاهداتش به منزله       طوري  رساند، به 

شهیدان اسالم باالخص شهیدان کربال و کربالهاي ایران که ملت ما مرهون و مـدیون خـون              
دهنـدگان راه حقیقـی       دانم و امیدوارم خداوند عنایت فرماید و مرا از ادامه           را از آن جدا نمی    

 وارد دانـشگاهی شـدم     قدم نهـادم و   ] ي[برادر و خواهر مسلمان، من در راهـ      . آنها قرار دهد  
 شـهادت بنـده      خداوند صدقات و احیاناً   .  و درسش شهادت است    )7(که استادش حسین  

حقیرش را که صرفاً براي استقالل و اعتالي اسالم عزیز است بپذیرد و بدانید کـه هـدفم و                   
 بـرادر  . و کربال نیست بلکه هدف فاحش اسـت   4همه برادران رزمنده تنها براي آزادي قدس      

 نیست زیرا براي رزمندگان اسـالم سـهل اسـت و      6 بزنی هدف ما مورد ذکر     5 حدس دانی  می
آنها تنها براي اینکه حتی یک نفر در کرة خلقت پیشانی براي غیر خدا به خاك نساید جهـاد     

هرچنـد گرمـاي    . خواهیم که ایـن خـدمت ناقـابلم را بپـذیري            ، از تو می   ]ا[خداوند. کنند  می
 مقرب درگاهت را عریان بر      7ارت سوزان عربستان که بالل    فرساي جنوب را بر ما حر       طاقت

                                           
ستایش خداي را که ما را بر این مقام رهنمایی کرد که اگـر هـدایت و لطـف الهـی     «.  سورة اعراف 43بخشی از آیه     -1

 .»یافتیم نبود ما به خود در این مقام راه نمی
 .انشنبه، مفاتیح الجن3 بخشی از دعاي روز -2
 .خوانا نیست -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .»حس«در اصل وصیت  -5
 .»مذکور«در اصل وصیت  -6
 .تعلیقات. ك. ر-7
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گذاشـتند و ایـن هـم اکتفـا         اش سنگ مـی     خواباندند و بر سینه     هاي سوزان به پشت می      ریگ
دانم که حسین فاطمه را به اتفاق آل بیت بـه چـه               من می . کردند  اش می   کردند و شکنجه    نمی

تـر   با آنها حتی چنـدین برابـر کوچـک   روش ناجوانمردانه به شهادت رساندند، اما من حقیر         
من از یک جهت متأسفم که انسان از هـم بـر چـه نحـوه دارد اسـتفاده                   . قابل مقایسه نیستم  

این براي مـن قابـل تحمـل    . شود کند و براي رسیدن به مقام و جاه به عنایات متوسل می           می
 واقع رسـیدن مـا   آوردش انقالب اسالمی و در  ما که ره  آورد خون شهیدان زنده     نیست که ره  

تر از حیوان که همۀ رذایل حیوانی در آن مشهود است قـرار     یک فرد فرومایه  . به اسالم است  
دانی امـروز     دهد که برادر و خواهرم آیا می        گیرد و یعنی خون شهیدان ما این ندا را به ما می           

 را   و مسئولیت چیست؟ آري، همۀ ما سنگینی مـسئولیت         1در چه مقطعی از زمین قرار داري      
کنیم و امیدواریم که شانه از زیر بار ایـن مـسئولیت سـنگین خـالی                  بر دوشمان احساس می   

یک سخن کوچـک بـا پـدر و مـادر           . هاي شهیدانمان جامه عمل بپوشیم      نکرده و به خواسته   
قبل از اینکه عملـی یـا حـالتی از شـهادتم بـر شـما سـر زنـد،               : ارجمند و والدین گرانقدرم   

کنید؟ گریه و احیاناً تأسف از فراغت فرزند کوچکتان کـه امـانتی               میبیندیشید که چه دارید     
براي من اشک ماتم بریزیـد زیـرا         بود از جانب خدا و بر خودش برگشته است جایز نیست          

 و ائمه اطهار نمایم زیـرا جـز         )3(امیدوارم که شفاعت پدر و مادر عزیز پیش فاطمه زهرا         
ات شما را در جهت پرورانـدنم بکـن و پاسـخ            توانم جبران الطاف و زحم      از این طریق نمی   

عاطفه مادر جز با ایـن نتـوانم داد و تقاضـا دارم جـسدم را در جـوار شـهیدان بزرگـوار در           
امامزاده یحیی در صورت امکان دفن کنید تا از وجود آن عزیـزان و صـالحان فـیض شـامل              

. ع پدرم مختار است   حالم شود و از امور مالی چیز قابل توجهی ندارم و در مورد این موضو              
 2[...]به امید طول عمر امام عزیز، قائداکبر و موالنا اعظم           . که صالح بداند عمل نماید      هرطوري

 . ظالمان ملل مستضعف و به امید رهایی همۀ مظلومان از تحت سلطۀقرن، منجی عالم و
 

  » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 رشید جعفري

                                           
 .»دادي«در اصل وصیت  -1
 .خوانا نیست -2
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 یديهاي کل عبارت
I  اهللا، با پیروي از والیت فقیه و استمرار انقالب اسالمی دین خود را نسبت بـه خـون                    امت حزب

 .شهدا ادا نمایید
I صورت گسترده و همیشگی در صحنه حضور داشته باشید به. 
I با کافران و دشمنان خدا جهاد کنید تا فتنه و فساد از روي زمین برچیده شود. 
I حۀ امورتان قرار دهیدجنگ و ستیز با کافران را سر لو. 
I همیشه الگو و معیار شما امام عزیز باشد. 
I یکدیگر را به صبر و مقاومت سفارش کنید. 
I ناپذیرتان دنبال نمایید اي امت اسالم، هدفتان را با توکل بر خدا و ایمان خلل. 
I در مقابل نامالیمات زندگی صبر و استقامت پیشه کنید. 
I بند بودن به فرایض و احکام دینی خصوصاً نماز است تنها سفارشم به برادران عزیزم پاي. 
 

 مجید :نام
 جعفري :خانوادگی  امن

 محمد :پدر نام 
  گلبانو:نام مادر

 1344وچهارم بهمن   بیست:تاریخ تولد
  شهرستان ساري:محل تولد
 چهارم متوسطه :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

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

 نان گلزار شهداي سم:مزار



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 520

 

 مجید جعفري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
با آن  «1»قاتلوهم یعذبهم اهللا بایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین             «

دست شما عذاب و خوار گردانـد و شـما            کافران به قتال و کارزار برخیزید تا خدا آنان را به          
هاي اهل ایمان را به فـتح و ظفـر بـر کـافران شـفا        آنان منصور و پیروز نماید و در دل        را بر 

 . »بخشند
نامۀ اینجانب مجید جعفري فرزند        این متن وصیت   2[...]نامه    از آنجایی که نوشتن وصیت     

 . باشد محمد می
رسله بالهدي   محمدا عبده و رسوله و ا      شهد انّ أ ال اله اال اهللا وحده ال شریک له و           نّأاشهد  «

ـ  نّأو دین الحق، لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون و اشـهد                ا امیرالمـؤمنین و   علی
بن الحسین و محمدبن علی   من ولده الحسن و الحسین و علیئمـۀ  اال نّأامام المتقین واشهد    

بـن محمـد و       بن موسی و محمدبن علی و علـی         بن جعفر و علی     و جعفربن محمد و موسی    
 کعبه و   لقبلۀ الحق و اشهد ان الدین عنداهللا االسالم، و ا         ئمۀ ا لحجۀن علی و الخلف ا    ب  الحسن

 3.»حقلجنۀ  و النار وا الموت حقٌنّأالقران کتابی و اشهد 
 و سالم بر ائمه     )6(الشأن اسالم   سالم بر پیامبران الهی از حضرت آدم تا پیامبر عظیم          

دهندة بشریت     عالم هستی و نجات    ، دادگستر )عج(، سالم بر حضرت مهدي    )7(معصومین
سالم بر نایبان آن حضرت خـصوصاً رهبـر کبیـر انقـالب     . از ظلم و جور ظالمین و جائرین  

اسالمی، قلب تپندة امت اسالمی و قوت قلب رزمندگان اسالم، اسوة مجاهدین و مهـاجرین             
 5»ة فـی اسـو  فـذکر « و قهرمان که نداي 4[...]اهللا، سالم و درود بر شهداي به خون    فی سبیل 

                                           
 .14/ توبه -1
 .خوانا نیست -2
 . این عبارت در ادعیه مختف آمده است حتی جزء تلقین میت نیز هست-3
 .خوانا نیست -4
 .»... حسنهةلقد کان لکم فی رسول اهللا اسو«.  سورة احزاب باشد21ارة شهید به آیه  احتماالً اش-5
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 را به گوش دل شنیدند و بـه آن حـضرت اقتـدا کـرده و           )7(موالیشان ابا عبداهللا الحسین   
جان خود را چون او در راه و هـدف او فـدا و بـا خـون خـود اسـالم را تـضمین و نهـال                            

ارجعـی الـی   «سالم بر شهیدان کـه بـه نـداي     . جمهوري اسالمی را بارور و سیراب نمودند      
اي دست یافتند که خـدا        بیک گفته و به وصال یار رسیدند و به درجه         پروردگارشان ل  1»ربک

اهللا کـه همچـون سـدي     درود بر امت حـزب . از آنها راضی و آنها از خدایشان راضی هستند   
هاي شوم ابرجنایتکاران مقـاوم روز آنهـا را رسـواتر و در               پوالدین در مقابل دسایس و نقشه     
 . نمایند صحنۀ روزگار خوار و زبون می

اهللا، با پیروي از والیت فقیه و استمرار انقالب اسالمی دین خود را نسبت بـه         امت حزب  
 واقعـی   3[...] امام انقالب اسالمی را به       2[...]تا آنجا که در توان دارید       . خون شهدا ادا نمایید   

اسالم بدون تمایل به چپ و راست به ملل مستضعف جهان انوار خورشید تابانید و آنـان را     
صـورت گـسترده و       بـه . اند نجات دهید    ها بر ایشان تدارك دیده      یاهی شب که ابرقدرت   از س 

 5[...]هـا و ایـادي         ابرقدرت 4[...]همیشگی در صحنه حضور داشته باشید و با اظهار انزجار           
آینـد از     و نقشی در مـی     6[...]دشمنانتان را که هر روز به       . آنها را از صحنۀ گیتی محو نمایید      

 بشناسید، با کافران و دشمنان خدا جهاد کنید تـا فتنـه و فـساد از روي زمـین                    7[...]دوستان  
برچیده شود تا براي همۀ مردم عالم، آیین و سبک فقط و فقط دین خدا باشد، البته در ایـن                    

رو خواهید شـد و خـدا شـما را در بوتـۀ آزمـایش قـرار             ها و مشکالت روبه     جهاد با سختی  
ها شـما را یـاري نمایـد، سـربلند از ایـن               آزمایشات و سختی  خواهد داد و اگر خدا در این        

.  با کافران محال است کسی بر شـما غالـب و مـسلط شـود        8[...]آیند و     ها به در می     آزمایش

                                           
 .»امروز به حضور پروردگارت باز آي«.  سورة فجر28 بخشی از آیه -1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
 .خوانا نیست -5
 .خوانا نیست -6
 .خوانا نیست -7
 .خوانا نیست -8
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طوري که امـام عزیـز جنـگ را           همان. جنگ و ستیز با کافران را سرلوحۀ امورتان قرار دهید         
بـه رهنمودهــاي  . امـام عزیـز باشـد   داننـد، همیـشه الگـو و معیـار شـما       مـسئله اصـلی مـی   

جـا   اي دست از یاري او نکشید و شکر نعمت رهبري را به           لحظه. اش عمل نمایید    گونه  پیامبر
بـه  . دعـا نماییـد   ) عـج (آورید و براي سالمتی و طول عمر شریفش تا ظهور حضرت مهدي           

 نماییـد   نماز جمعه و نمازهاي جماعت بیش از پیش اهمیت دهید و آنها را با شکوه برگزار               
گاه است که دست خدا با شماست و وقتی که دست خدا با شما باشد و توکل شما بـه                و آن 

سان کفی بر روي آب بـیش نیـست و شـما بـا ایمـان و       خدا تمام هیاهوهاي جهانخواران به  
توانیـد آنهـا را بـه سرنوشـت      توکل و با امـواج نـشأت گرفتـه از قـدرت الیـزال الهـی مـی        

اهللا، در امـور دیـن        امـت حـزب   .  همان نابودي کامل آنهاست، برسانید     جنایتکاران تاریخ، که  
صبور باشید و یکدیگر را به صبر و مقاومت سفارش کنید و مهیا و مراقب کار دشمن بـوده                   
و خداترس باشید، باشد که پیروز و رستگار باشید و حتمـاً پیـروز خواهیـد شـد، چـرا کـه                      

 رنـج و آزار و  )6(اسـت کـه پیـامبر     هـدف مـا آن      . هدفتان هدف ائمه به حق شماست     
نشینی درازمدت را تحمـل        گوشه )7(جراحت و شکسته شدن دندان را متحمل شد، علی        

 پهلویش شکست و این عزیز پیامبر در راه این هدف محسنِ شهید             )3(کرد و فاطمۀ زهرا   
 خونش را تقدیم ایـن هـدف نمـود و شـما امـت اسـالم، کـه                )7(داد، ابا عبداهللا الحسین   

 هستید، باید پویندگان این هدف باشید نه آنهایی که در ثـروت  )7(ن و رهروان ائمه شیعیا
زده که مظلومیت مظلـومین و   ورند، نه آنهایی که در این جهان ظلمت      و مقام و منصب غوطه    

نمایند امـا جـز بـه مـصالح شخـصی و دنیـوي خـود بـه چیـزي                     مستضعفین را مشاهده می   
 . تفاوت هستند ل و حوادث جهان بیاندیشند و نسبت به تمام مسائ نمی

ناپذیرتان دنبـال نماییـد کـه         پس اي امت اسالم، هدفتان را با توکل بر خدا و ایمان خلل             
توشۀ راهتـان هـست و انـشاءاهللا بـه پیـروزي خواهیـد                رهبري امام عزیز و خون شهیدان ره      

 .رسید
 :سخنی با پدر و مادر

. آیـد   انکار ناپذیر که بـه سـراغ همـه مـی    پدر و مادر عزیز و گرامی، مرگ حقیقتی است   
انسان چه بخواهد چه نخواهد روزي مرگ به سراغش خواهد آمد، اما خوب اسـت مـا هـم     

اي براي رسیدن به معشوق که این منتهـی آرزوي            به استقبال آن رفته که مرگ باعزت وسیله       
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بدهـد کـه    انسان یک جان بیشتر ندارد، خـوب اسـت آن را در راهـی               . مؤمنین واقعی است  
با توجه به آیات و روایات، مرگی نزد خداوند داراي ارزش اسـت             . رضاي خدا در آن باشد    

 آن را انتخاب کردند و مرگی ارزش و منزلـت دارد کـه شـهدایمان     )7(که ائمه معصومین  
اند و آن شهادت در راه خداست، مرگی که به انسان و جامعـه حیـاتی مجـدد       آن را برگزیده  

 .دهد می
دست پر مهر شـما رسـیده          فرزند امانتی است از جانب خداي تبارك و تعالی که به           ثانیاً، 

ي نموده و آن را در جهـت اسـالم و قـرآن             دار  نگهاست و شما به خوبی از این امانت الهی          
شما در حفظ امانت الهی تـالش نمودیـد و از هـر تـالش در پـرورش ایـن              . پرورش دادید 

گونه در تقدیم      الهی برآمدید همان   1[...]ما در امانتداري    حال که ش  . امانت الهی دریغ نورزید   
هاي روزگار و آنچـه را         و سختی  3[...]پدر و مادر عزیز در مقابل       .  امانتدار باشید  2[...]آن به   

هایتـان را آرامـش دهیـد و در مقابـل      که خدا مقرر فرموده است با ذکر خدا و یـاد خـدا دل      
ه کنید که خداوند بشارت اجر بی حـد و حـساب را     نامالیمات زندگی صبر و استقامت پیش     

طور که در شهادت برادر عزیزم صبر کردید، در شهادت من نیـز               همان. به صابران داده است   
هر چند در دنیا فرزند فرمانبرداري براي شما نبودم، ولی امیدوارم که مرا مـورد               . صابر باشید 

 که در دنیا و قیامت سـرافراز باشـید،          امیدوارم. عفو بخشش خود قرار دهید و حاللم نمایید       
 .رضایت خداوند را جلب نمایید

بند بودن به فـرایض و احکـام دینـی خـصوصاً نمـاز               تنها سفارشم به برادران عزیزم پاي      
 را فرامـوش ننماییـد بـه        4»بالوالدین احـسانا  «است که نماز نور و معراج مؤمن است و آیۀ           
با تحصیل در مدارس سدي در مقابـل اهـداف      تحصیل و کسب علم و دانش اهمیت داده و          

 . جهانخواران باشید

                                           
 .تخوانا نیس -1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
 .»به پدر و مادر نیکی کنید«. 23/  اسراء-4
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رسان خون برادرانتان باشـید و چـون زینـب در شـهادت               وار پیام   خواهران گرامی، زینب   
 . هاي شما نشانۀ قدرت ایمان و توکل شما به خدا باشد برادر صبور باشید و گریه

 1[...] دیدند یا حقی بر من داشـتند         در پایان، از کلیۀ کسانی که از بندة حقیر خدا خالفی           
 .نمودم، عاجزانه تقاضا دارم که مرا ببخشند حق آنها کوتاهی 

 
 تا شنیدم صوت جانان بهر وصـلش پـر گـرفتم           

 
 مرگ سرخ عاشقی را از شعف در بر گـرفتم          

 جان به راه حق نهادم خون خـود را هدیـه دادم            
 

 جمله تار و پود خود را هدیه بر رهبر گرفتم          
  

 )عج(به امید طول عمر امام عزیزم، پیروزي اسالم بر کفر جهانی و ظهور حضرت مهدي 
 

 »والسالم علینا و علی عباداهللا الصالحین«
19/12/63 

 مجید جعفري
 

                                           
 .خوانا نیست -1
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 هاي کلیدي عبارت
I      من کسی نیستم که به شما امت مسلمان نصیحت کنم، جز پیروي از امام امت، خمینی بـزرگ و

 .روحانیت
I هادت در راه خدا براي من بسی افتخار استش. 
I کنم  می و شما را شفاعتاینجانب اگر لیاقت داشتم بهشت را خریداري. 

 محسن :نام
 جعفري :خانوادگی  نام

 حسن :پدر نام 
  فاطمه:نام مادر

 1336 یکم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 پایان دوره متوسطه :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1360 هفدهم تیر :تاریخ شهادت
  مریوان:محل شهادت
 انفجار مواد منفجره :نحوة شهادت

 لزار شهداي زادگاهش گ:مزار



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 528

 

 محسن جعفري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 .»ما همه از خداییم و به سوي او باز خواهیم گشت «1»انا هللا و انا الیه راجعون«
درود من به نایب به حق ] و[و سالم ) عج(سالم و درود من به امام زمان حضرت مهدي         

االسالم والمسلمین نایب االمام خمینی، سالم و درود من بـه تمـام علمـاي                 حجۀاو حضرت   
سالم و درود من به امت      . اسالم و روحانیت متحد و یاران واقعی رهبر انقالب، امام خمینی          

م به تمـامی دوسـتان و       درود و سال  . مسلمان و رهروان امام امت، رهبر انقالب، خمینی کبیر        
برادران و خواهران ایمانی و سـالم و درود بـه خـانوادة خـودم، پـدر و مـادر و بـرادران و                        

ها رنج و زحمت مرا متحمل شده و انشاءاهللا مرا ببخشند که بیش از همـه                  خواهرانم که سال  
باشم و مطمئن باشند که شهادت مـن در پیـشگاه خداونـد متعـال همچـون                  شرمسارشان می 

منزلت دارند و دعا کنند که خداوند این هدیه ناقابل را قبول نماید             ] و[وادة شهیدان مقام    خان
نشین و همراه گرداند و من کسی نیستم که به شـما امـت    و ما را با شهیدان واقعی اسالم هم   

 .مسلمان نصیحت کنم، جز پیروي از امام امت، خمینی بزرگ و روحانیت
 محسن جعفري

 

 ]گراي دی نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

گمـان مکنیـد    «2» فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقـون ]ا[و ال تحسبن الذین قتلو    «
 .»خورند اند و نزد خدا روزي می گانند بلکه آنان زنده شوند مرد آنان که در راه خدا کشته می

ادر و برادر و خـواهر      شهادت در راه خدا براي من بسی افتخار است و شما اي پدر و م               
با اهداي خون من و هستی دنیایی من براي تـرویج        : که آرزو داشتی بار دیگر مرا ببینی بدان       

دین مقدس اسالم به رهبري امام خمینی و روحانیت متعهد اینجانب بهشت را، اگـر لیاقـت                 

                                           
 .156/ سوره بقره -1
 .169/ عمران آل -2
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شق کنم و شما اي برادران ایمانی که به هدف من عـ             داشتم، خریداري و شما را شفاعت می      
و نایـب   ) عـج (ورزي، این راه ادامه بده، زیرا که رضاي خدا و امام زمان، حضرت مهدي               می

رزم خـودم سـفارش       در پایان، به شما برادران هـم      . او امام امت، خمینی بزرگ، در آن است       
کنم که اثاثه شخصی من که در اینجا و پاوه است، به شاهرود ببرید و همچنین جسدم را                    می

 .قل کنیدبه زادگاهم منت
 »السالم المهدي«

 محسن جعفري
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
گمـان نکنیـد     «1» فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقـون          ]ا[و ال تحسبن الذین قتلو    «

اند و نزد خداونـد بـزرگ روزي          گانند بلکه آنان زنده     شوند مرد   آنان که در راه خدا کشته می      
 .»دخورن می

کنم که اثاثه شخصی اینجانب محسن جعفري و اگر شهید شـدم،              وسیله وصیت می    بدین 
ضمناً بـه پـدر و مـادرم از         . جسدم را به زادگاهم شاهرود و از آنجا به روستاي رویان ببرید           

 . کنم گویم و تبریک خود را به ایشان عرض می این واقعه شادباش می
 .دباشی  پیشگامان انقالبمان می2[...] 

 » اهللاحمۀوالسالم علیکم و ر«
 هدیه راه خدا، محسن جعفري

 

                                           
 .169/ عمران آل -1
 .خوانا نیست -2
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 هاي کلیدي عبارت
I حسینیم نباید مرگ با خواري را انتخاب کنیم] ه[ما که وارث را. 
I              شعار مرگ بر آمریکـا و مـرگ بـر شـوروي و مـرگ بـر صـدام و مـرگ بـر منـافقین و دیگـر

 .ابرجنایتکاران یادتان نرود
I  شـکن دوران و ایـن ابرمـرد تـاریخ را از صـمیم دل                  جماران، یوسف زمـان، بـت      گفتارهاي پیر

 .پذیرفته و کامالً از او پیروي کنید
I رهبر و مرجع خود را هیچ وقت تنها نگذارید. 
I خواهد و این ماییم که باید براي این انقالب خون بدهیم اسالم فعالً خون می. 
I           به دیگر پـدران درس اسـتقامت و شـجاعت          پدرم در شهادت من باید طوري استقامت کنی که

 .بدهی
I شهادت من باید افتخاري باشد براي شما. 

 محمدعلی :نام
 جعفري :خانوادگی  نام

 نصراهللا :پدر نام 
  مروارید:نام مادر

 1341 یکم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 پایان دوره متوسطه :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1365 چهارم دي :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:رمزا
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 محمدعلی جعفري
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 .کنم نامۀ خود را شروع می به نام خداوند بخشندة مهربان وصیت
 .»ما همه از خداییم و بازگشتمان به سوي اوست «1»انا هللا و انا الیه راجعون«
تؤمنون باهللا و رسـوله و  *  تنجیکم من عذاب الیمة هل ادلکم علی تجار  2منواآلذین  یا ایها ا  «

  3»تجاهدون فی سبیل اهللا باموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون
 . شکن است درود بر تمامی مستضعفین روي زمین که رهبرشان خمینی بت

امام، سالم بر برادران و خواهرانی که     سالم بر این امام مبارز، سالم بر تمامی پیروان خط            
اگـر مـن شـهید شـدم، بـر          . برادران خود را در راه تداوم بخشیدن به انقالب از دست دادند           

مزارم گریه نکنید و اگر اسیر شدم، انتظار آمدن یک اسیر را نکشید و اگر مجروح شـدم، بـه       
گشته در قبرستان     د شهید گم  مالقاتم هجوم نیاورید و اگر ناپدید شدم، فراموشم کنید و به یا           

 . اي بخوانید که رفتید براي من فاتحه
 : و اما پدرم

یافته در مکتب الهـی بیـرون آمـده           آیا از اینکه از وجود پرثمر عمرت یک شهید پرورش          
ترین برهه از زمان و آن هم در زمـانی      اي در مهم    کنی؟ آیا از اینکه توانسته      است، افتخار نمی  

هاي عصر و شب قـرار گرفتـه اسـت، قربـانی              د حمالت گوناگون گرگ   که اسالم عزیز مور   
ناقابل را اهدا کنی خرسند نیستی؟ اگر جواب مثبت است که درود خدا و رسول خدا بر تـو         

 . اي اي و از امتحان الهی سربلند بیرون آمده باد که چه خوب اسالم را شناخته
اسـالم فعـالً خـون      . م برداشـتید  شما با فرستادن من به جبهه قـدم بزرگـی در راه اسـال              

خواهد و این ماییم که باید براي این انقالب خون بدهیم و شما وظیفه دارید کـه رهـرو                     می
                                           

 . سورة بقره156بخشی از آیه  -1
 .»امنو« در اصل وصیت -2
نجـات بخـشد    ) آخـرت (جارتی سودمند که شما را از عذاب دردناك         اي اهل ایمان آیا شما را به ت       «. 10-11/ صف -3

که به خدا و رسول او ایمان آورید و به مال و جان در راه خـدا جهـاد کنیـد و                 ) آن تجارت این است   . (داللت کنم 
 .»اگر دانا باشید براي شما بهتر است) از هر تجارت(این کار 
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 از ،ام راه شهیدان باشید و راه این شهیدان را ادامه دهید و من ایـن راه را کـه انتخـاب کـرده                 
 در ایـن راه جـان   )7(ام که حسین دانم راهی را رفته  ام و می    روي منطق و عقل قبول کرده     

دانم که مرگ با شرافت بهتر از زندگی بـا خـواري و ذلـت             چون می . خود را فدا کرده است    
 . نباید مرگ با خواري را انتخاب کنیم،حسینیم] ه[ما که وارث را. است

نویسم که سرتاسر وجود من از گناه پـر شـده اسـت و     نامه را می در شرایطی این وصیت  
گذارد یک لحظه به فکر خدا باشـم،       چوب خود قرار داده است که نمی      من را چنان در چهار    

اي بـه فکـر خـدا و         روم تا در شرکت کردن و جنگ کردن با کفار بعثی بتوانم لحظه              ولی می 
اي خود را فراموش کنم و به فکـر معـشوق خـود               روم تا لحظه    می. آخرت و روز جزا باشم    
ادا در شهادت مـن ناراحـت باشـد و طـوري            کنم به پدر عزیزم که مب       باشم و باز وصیت می    

باید طوري اسـتقامت کنـی کـه بـه          . خود را نشان دهد که دشمنان داخلی سوء استفاده کنند         
اهللا و مـن      دیگر پدران درس اسـتقامت و شـجاعت بـدهی و سـخنی دارم بـا مـردم حـزب                   

م شـماها  تر از تمـا  عنوان یک برادر کوچک تر از آنم که حرفی براي شما بزنم ولی به       کوچک
کنید، باید هـیچ شـیون و زاري نکنیـد و             خواهم که وقتی در تشییع جنازة من شرکت می          می

 و دیگـر    1شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروي و مرگ بـر صـدام و مـرگ بـر منـافقین                    
شـکن دوران و ایـن        ابرجنایتکاران یادتان نرود و گفتارهاي پیر جماران، یوسف زمـان، بـت           

 صمیم دل پذیرفته و کامالً از او پیروي کنید و رهبر و مرجع خود را هیچ                 ابرمرد تاریخ را از   
] که) [عج(وقت تنها نگذارید و فقط در خط والیت فقیه که خط امام زمان و خط امام زمان                

 که خط پیامبر همان خط خداست باشید و هـیچ وقـت از              )6(خط امامان و خط پیامبر    
 .این خط انحراف پیدا نکنید

رم به برادرانم که شهادت من باید افتخاري باشد براي شـما و افتخـار کنیـد                 و وصیتی دا   
قرار بگیـرد و تـو بـرادر عزیـزم،     ) عج(اگر خدا شهادتم را قبول کند و مورد قبول ولی عصر    

 . دهندة راه شهیدان باشد حسن، تو باید فرزند خود یعنی یاسر را طوري تربیت کنی که ادامه
عزیز و مهربان و خوبم، حسین، که تو باید در خـدمت اسـالم و               اي با برادر      و چند نکته   

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
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وقت حرفی برخالف قرآن و امام بزنی و به مجید، پسر عموي              نباشد که یک  . مسلمین باشی 
خواهد خیر دنیا و آخرت را ببیند، سعی کنـد کـه در خـط امـام و                 خوب، بگو که او اگر می     

 . دهداسالم باشد و هیچ راه دیگر را در مغز خود راه ن
خـواهم   و از آن برادرانی که من با ایشان رفتار خوبی نداشتم و آنها را ناراحت کردم، می           

که من را ببخشند و براي من دعا کنند و بر سر مزار این گنهکـار بیاینـد و دعـاي توسـل و                        
 . سمات را بخوانید

 را پیــشه کنــی و مــن از تــو )3(و تــو خــواهر، اي خــواهر، بایــد راه و روش زینــب 
وجه از اینکه من به پیش معشوق خود رفتم، ناراحت نباشی اگـر خـدا             خواهم که به هیچ     می

 . قبول کند این بندة حقیر و گنهکارش را
خواهم که هرچه دارم در راه اسالم بدهند، چون از خود چیزي نـدارم             ام می   و از خانواده   

اسدار، که در خط امام هـستند،       باشد و از برادران پ      المال می   هرچه دارم از آن بیت    . و نداشتم 
 در این خط باشند، نه خط دیگر افراد و آن کـسانی کـه در سـپاه باعـث            1[...]خواهم که     می

کردند هر کدام را به جایی فرستند که خـود           شدند و برادران را سعی می       تفرقه و اختالف می   
 از ایـن کارهـا      گویم که توبه کنند و دست       خواهند انجام دهند، می     راحت باشند و هرچه می    

 .  خواهد شد3]ي[ باشد دستتان رو2[...]که مخالف اسالم است بردارند که
یادتان نرود هر شب جمعه بر مزارم بیایید و به فکر باشید و این شعار را بـه سـر لوحـه               

 .دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را : قبر من بنویسید
 . خداحافظ. به امید دیدار در روز قیامت

 .  التماس دعا-التماس دعا
 برادر حقیر شما
 محمدعلی جعفري

24/7/63 

                                           
 .خوانا نیست -1
 .خوانا نیست -2
 .اضافه است -3
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 هاي کلیدي عبارت
I   خواهم که از رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران، امـام خمینـی، حمایـت خـود را قطـع                از همه می

 .نکنند و پیوسته پشتیبان جمهوري اسالمی ایران باشند
I ام را زمین نگذارید لحهپس از من اس. 
I دست از مبارزه علیه استکبار و استعمار برندارید. 
I خواهم دست از پشتیبانی امام خمینی برندارند از اهالی خانواده و دوستانم می. 

 ابوالفضل :نام
 جعفریان :خانوادگی  نام

 محمد علی :پدر نام 
  سارا:نام مادر

 1340 بیستم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
 پایان دوره متوسطه :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1360 هشتم آذر :تاریخ شهادت
  بستان:محل شهادت
  ترکشصابت ا:نحوة شهادت

ــزار ــامزاده  :م ــهداي ام ــزار ش  گل
 اشرف زادگاهش
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 ابوالفضل جعفریان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«

دانم که فردا دیگر در میـان شـما نیـستم و         نویسم، می   نامه را می    من که االن دارم این وصیت     
 . خواهم به آن عمل کنند من چند خواسته دارم که از خانواده و فامیل و سایر دوستانم می

خواهم که از رهبر کبیر انقالب اسـالمی ایـران، امـام خمینـی، حمایـت          از همه می   -1
 .  و پیوسته پشتیبان جمهوري اسالمی ایران باشندخود را قطع نکنند

خواهم که همچون گذشته بردبـار و اسـتوار بـوده و از اینکـه یکـی از                از پدرم می   -2
اعضاي خانواده کم گشته ناراحتی به خود راه نداده و بلکه افتخار کند کـه پـسري                 

 . را در راه آزادي اسالم و میهن عزیز فدا کرده است
ون مادران شهداي صدر اسالم و انقالب عزیزمان باش و بـدان  و تو اي مادر، همچ     -3

. دانـد   که پسرت در راهی قدم نهاده که آن را افتخاري بس عظیم بـراي خـود مـی                 
 . خوشحال باش که توانستی چنین فرزندانی تربیت کنی

ام را زمین نگذارید و تا بیـرون رانـدن            و شما برادرانم، بدانید که پس از من اسلحه         -4
اوز و شکـست کـافرین و شـیاطین دسـت از مبـارزه علیـه اسـتکبار و         دشمن متج 

 . استعمار برندارید
وار زندگی کنید که مکتب اسـالم         خواهم که پس از من زینب       از شما خواهرانم می    -5

باالترین مکاتب و رهبري امام بهترین رهبـري در جامعـه اسـالمی ایـران و حتـی                  
 . باشد جهان می

طور که گفتم     خواهم که پس از من اشکی نریزند و همان          م می از اهالی خانواده و دوستان     
 . دست از پشتیبانی امام خمینی برندارند

                                           
البته نپندارید که شهیدانِ راه خدا مردند بلکه زنده بـه حیـات ابـدي شـدند و در نـزد خـدا متـنعم            «. 169/ عمران  آل -1

 .»خواهند بود
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ساز اسالم بر تمام جهان گـسترده شـود و بیـرق       به امید روزي که مکتب جهانی و انسان        
 .جمهوري اسالمی بر شرق و غرب جهان به اهتزاز درآید

 .ی ایران، امام خمینیدرود به رهبر و بنیانگذار جمهوري اسالم 
 

 ابوالفضل جعفریان
1/9/60 

 سوسنگرد
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 هاي کلیدي عبارت
I دهم بار ترجیح می من مرگ با عزت را به زندگی ذلت. 
I زندگی یک کالس درس بیش نیست. 
I همیشه یاور امام عزیز باشید. 
I هاي جنگ را فراموش نکنید جبهه. 
I  دهندة راه آنها باشید ادامهاسلحه زمین افتاده شهیدان را بردارید و. 
I گونه پیام شهیدان راه خدا را به گوش جهانیان برسانید زینب. 
I خواهران عزیزم حجابتان را حفظ کنید. 

 

 علی :نام
 پور جعفري :خانوادگی  نام

 امامقلی :پدر نام 
  خدیجه:نام مادر

 1331 یکم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد
 در حد خواندن و نوشتن :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 چهاردهم اسفند :تاریخ شهادت
  تنگه چزابه:محل شهادت
 انفجار نارنجک :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 555پور، علی       جعفري¹استان سمنان 

 

 پور علی جعفري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
به درستی کـه خداونـد       «1»ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص          «

 .»جنگند در راه او با صفی منظم استوار را که میدوست دارد کسانی 
، 1029، داراي شـماره شناسـنامۀ       1331پور، فرزند امامقلی، متولـد        اینجانب علی جعفري   

 با شهادت دادن به وحدانیت و یگانگی خداوند بزرگ جهان عالم و پیامبري              2[...]صادره از   
تقاد داشـتن بـه والیـت        و چهارده معصوم پاك و اع      )6(بزرگ اسالم محمدبن مصطفی   

نامـۀ خـود را     وصـیت 11/4/65فقیه عـادل و بـا صـحت سـالمتی کامـل عقـل در مورخـه                 
 . نویسم می

 شـــهادت ســـرآغاز پاینـــدگی اســـت   
 

 نترسم ز مرگی که خـود زنـدگی اسـت          
کـنم کـه      دهـم و خـدا را شـکر مـی           بار تـرجیح مـی      من مرگ با عزت را به زندگی ذلت         

اهللا   اهللا دیگري است که پیـرو یـوم         اکنون یوم . اهللا قرار داد    دن یوم هاي عمرم را تا فرا رسی       سال
صد سال اندي سال پـیش از ایـن           سی] و[اهللا الهی که هزار       همان یوم . باشد   می )7(حسین
اینـک  .  را سر داد3»هل من ناصر ینصرنی« در حال شهادت و در آن روز نداي    )7(حسین
 داغ و خونین کسی به فریادت نرسید و نداي          گوییم که حسین جان، اگر در آن فضاي         ما می 

زمـین دسـت مردانگـی مـشت          تو را لبیک نگفت، ما پیروانت در فضاي گرم و خونین ایران           
حسین جان لبیک، اي قرآن خدا لبیـک،        . گوییم  کرده و به نداي غریبی و تنهایی تو لبیک می         

ي پیشتاز و اي رهبر     اي پیروان حسین لبیک، اي مهدي قائم لبیک، اي وارث حسین لبیک، ا            
انقالب لبیک، اللهم لبیک، براي اسالم و براي غربتت لبیک و براي استحکام بخشیدن اسالم               

 . و قرآن لبیک

                                           
 . ذکر شده است3در اصل وصیت شمارة آیه . 4/ صف -1
 .خوانا نیست -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
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اي از بهترین جوانان ما کـشته         توانستم مشاهده کنم که هر روز عده        پدر جان، چگونه می    
از دسـت دادن مـن      دانم کـه      می. باشم  شوند و من به کارهاي روزمرة خویش مشغول می          می

 سـنگین نبـود،     )3( بـراي زینـب    )7(شاید سنگین باشد، ولی غم از دست دادن حسین        
مگر آنها نبودند که کشته شدند تا دین اسالم بر جا بماند؟ من هم بـه نوبـۀ خـودم از آقـا و            

مـن آمـوختم کـه      .  درس مبارزه و جهاد و درس شهادت را یاد گرفتم          )7(سرورم حسین 
نباید منتظر باشیم که مرگ ما را فرا گیرد، بلکه ما باید به سراغ              . ر است با  زندگی مادي نکبت  

میرد، پس چه بهتر که آن یک دفعـه هـم  در راه             مگر انسان یک دفعه بیشتر می     . مرگ برویم 
 . خدا باشد

. همسرم، امیدوارم که در طول این چند سال زندگی در مواردي تندي کـردم را ببخـشی                 
.  که من از تو راضی هستم، انشاءاهللا خداوند هم از تو راضی باشـد              داند  همسرم، خداوند می  

همسرم، زندگی یک کالس درس بیش نیست که انسان باید دیر یا زود امتحان پس بدهد و                 
. اگرچه داوطلب به جبهه براي حق و اسالم عازم شدم، شاید موقع امتحانم فرا رسیده باشـد                

 امیدوارم که مرا ببخشی، چـون مـا   1]و[ تنها گذاشتم به هر حال از اینکه تو را و فرزندانم را         
دانـیم، پـس نگـران         ما خدا و خداست و چون خدا را قادر مطلق می           دار  نگهایمان داریم که    

کنم بـرایم گریـه       ها را خوب تربیت کنی و از تو خواهش می           امیدوارم بعد از من بچه    . نباش
طلب، یک لبیک گوي حسین زمانه      نکنی بلکه خوشحال باشی، زیرا تو همسر یک شهید داو         

 . هستی
هـاي جنـگ را فرامـوش نکنیـد و      برادران عزیز، همیشه یاور امام عزیـز باشـید و جبهـه     

خـواهران عزیـزم،   . دهنـدة راه آنهـا باشـید        اسلحه زمین افتـاده شـهیدان را برداریـد و ادامـه           
دهنـدة راه   نـه ادامـه  گو گونه پیام شهیدان راه خدا را به گوش جهانیان برسانید و زینـب      زینب

 .تر از خون سرخ من است حجابتان کوبنده. هایتان را حفظ کنید  و حجاب2شهیدان باشید
 »والسالم«

 علی جعفري
                                           

 .اضافه است -1
 .است که با توجه به سیاق جمله اشتباه بود» ادامه دهید«در اصل وصیت  -2
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 نام خداوند مهربان  به
ن جهـان  و نایب برحق ایشان و امید مستضعفان و محروما) عج(با سالم و درود به امام زمان  

) حقیـر (اینجانـب  . حضرت امام خمینی روحی فداه و با درود به روان پاك شـهداي اسـالم            
حـسین  . نترسم ز مرگی که خود زنـدگی اسـت        . نویسم  نامۀ خود را می     علی جعفري وصیت  

جان، اگر در کربال نبودیم به ندایت لبیک گـوییم، حـسین جـان، اگـر در آن فـضاي داغ و                      
ید و نداي تو را لبیک نگفـت، مـا پیروانـت در فـضاي گـرم و                  خونین کسی به فریادت نرس    

 خمینی بزرگ لبیک گفته، به یاري حـسین   )3(زمین به نداي فرزند پاك زهرا       خونین ایران 
را ) عـج (رویم و با خون خود قلب امام زمـان   شتابیم و به جبهه نور علیه ظلمت می         زمان می 
یک، اي پیروان حسین لبیک، اي مهـدي        اي حسین جان لبیک، اي قرآن خدا لب       . کنیم  شاد می 

قائم لبیک، اي وارث حسین لبیک، اي پیشتاز و اي رهبر انقالب لبیک، اللهـم لبیـک، بـراي                   
پـدر جـان، بـرادر جـان، خـواهران مهربـانم و همـسر        . استحکام بخشیدن اسالم قرآن لبیک   

شـوند    ا کشته می  اي از بهترین جوانان م      توانم مشاهده کنم که هر روز عده        عزیزم، چگونه می  
دانم که از دست دادن من شـاید سـنگین            می. و من به کارهاي روزمره خویش مشغول باشم       

 سـنگین نبـود؟ مگـر    )3( براي حضرت زینـب    )7(باشد ولی غم از دست دادن حسین      
شـود، اي شمـشیرها بـشتابید          نگفت اگر با کشته شدن من اسالم زنده می         )7(امام حسین 
پس همسر عزیزم،   . ل ما در مقابل اسالم بزرگ چه ارزشی دارد        پس این جان ناقاب   . طرف من 

پس اي خواهران مهربـانم،  . این چند سال که با تو زندگی کردم اگر تندي کردم، مرا ببخشید  
پـدرم،  . گونـه بـه جهانیـان برسـانید      امیدوارم که بعد از من پیام خون شهداي اسالم را زینب    

انشاءاهللا خدا بـه    . امم، سالح به زمین افتاده مرا بردارید      برادر گر . انشاءاهللا از ما راضی هستید    
خواهم که فرزندانم محمد و خدیجـه را   در خاتمه همسرم، از شما می     . شما صبر عنایت کند   

محمدم را بفرستید براي پاسـداري، خدیجـه را بـراي بـسیج اسـم او را                 . خوب تربیت کنید  
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 ،اگر دختر بـود   .  کنید 1گذاري  الدین نام   فرزندم که در راه است اگر پسر بود، شمس        . بنویسید
 . رقیه

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 

 .دار، انشاءاهللا  خدایا خدایا تا انقالب مهدي، حتی کنار مهدي، خمینی را نگه 
 

ــا ایمــان بمیــرم   چــه خــوش باشــد کــه ب
 

 بــــه زیــــر ســــایه یــــزدان بمیــــرم 
 خــواد کــه در پایــان عمــرم    دلــم مــی  

 
ــهادت در   ــرمشـــ ــزدان بمیـــ  راه یـــ

 غریــــق رحمــــت یــــزدان بمیــــرم    
 

  
 

 علی جعفري

                                           
 .»گزاري نام«در اصل وصیت  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I  ها گوش ندهید که هر روز سعی بـه توطئـه در میـان                هاي این از خانه و کاشانه فراري        به حرف

 .صفوف شما دارند
I از امام عزیز رهنمود بگیرید. 
I امام را تنها نگذارید. 

 احمد :نام
 جاللی :خانوادگی  نام

 عبدالرحیم :پدر نام 
  خدیجه:نام مادر

 1335 پنجم دي:تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 پایان دوره متوسطه :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1365ونهم اردیبهشت   بیست:تتاریخ شهاد
  مهران:محل شهادت
  ترکش اصابت:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 احمد جاللی
 

 الرحمن الرحیمبسم اهللا 
لمـوت قبـل    لداد  ع االسـت   و د الی دار الخلـو    بۀناالاللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور و ا       «

خدایا توفیق روي گردانیدن از سراي فریبنـدة دنیـا و روي آوردن بـه دیـار       « 1»حلول الفوت 
 .»ام فرما باقی آخرت و آماده شدن براي مرگ قبل از رسیدن اجل روزي

 منجی عالم بشریت امام زمان علیه السالم و نایب برحقش امـام امـت        با سالم و درود به     
شکن و با سالم و درود به روان پاك شهیدان راه حـق و حقیقـت و بـا سـالم و                       خمینی بت 

با کسب اجـازه از محـضر امـام         . درود به شما امت شهیدپرور و ایثارگر و همیشه در صحنه          
اینجانب احمد جاللـی،  . کنم د را معرفی میعلیه السالم و نایب برحقش امام امت خو        مهدي

دهم بـه وحـدانیت خـداي تبـارك و             شهادت می  237فرزند عبدالرحیم، به شماره شناسنامه      
 و » عبـده و رسـوله    اًاشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شـریک لـه و اشـهد ان محمـد                 «تعالی  

ـ  اشـهد ان  « بنده و فرستاده و رسول اوست و         )6(دهم که محمد    شهادت می  ا ولـی   علی
کنم که در کنار شـما مـردم بـزرگ          ولی و حجت خداست خدایا شکر می       )7(و علی » اهللا

 . شده و در دامان پدر و مادري تربیت شدم که به من این راه را آموختند
خاطر   به همین خاطر به خود افتخار کرده که طوري زندگی کردم که مردم و این ملت به                 

از شـما مـردم سپاسـگزارم و از همـه حاللیـت             . کننـد   ین نمی  بودن به من لعن و نفر      2منافق
هـاي ایـن از خانـه و کاشـانه            خواهم که آگاه باشـید و بـه حـرف           از شما مردم می   . طلبم  می

از امـام عزیـز     .  گوش ندهید که هر روز سعی به توطئه در میان صفوف شما دارند             ،ها  فراري
تـشکر  ] م[در اینجا از پدر و مـادر خـوب        الزم است   . رهنمود بگیرید و امام را تنها نگذارید      

خواهم که مرا ببخشند چرا که نتوانـستم برایـشان کـاري انجـام دهـم جـز                    کنم و از آنها می    
کنم که شاید این حقی کـه بـه گـردنم        بوسم و برایتان دعا می      نافرمانی از اینجا دستتان را می     

ن کسی کـه در تمـام مراحـل          آ ؛رسانم  ام سالم می    خدمت همسر گرامی  . مانده بتوانم ادا کنم   
                                           

 .خواندند  ماه رمضان مکرر می27آن را در شب ) 7( دعایی که حضرت امام سجاد-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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خواهم که تو و فرزندانم را در کنار هـم موفـق            از خدا می  . زندگی با من ساختی و دم نزدي      
را خـوب   ] م[خواهم که فرزنـدان      از تو می   .بدارد که در راهی که در پیش دارید موفق باشید         
بـه  . لم کنید امیدوارم که مرا ببخشید و حال     . تربیت کنی و مردانی استوار تحویل اسالم دهید       

تر از آنم که برایتان پیامی داشته باشم          من کوچک . رسانم  دوستان و آشنایان و فامیل سالم می      
 : فرماید ولی چه پیامی بهتر از کالم حق که خداي تبارك و تعالی می

 لجنـۀ  لهـم ا موالهم بأنّأنفسهم و أان اهللا اشتري من المؤمنین     . اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم    «
ن و مـن  آ و االنجیل و القـر یۀاهللا فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التور ون فی سبیل  یقاتل

  1.»اوفی بعهده من اهللا فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم
خـدا جـان و مـال اهـل ایمـان را بـه بهـاي بهـشت                  «: فرمایـد   خداي تبارك و تعالی می     

کنند که دشمنان دین را به قتل رسـانند و یـا خـود            دا جهاد می  خریداري کرده آنها در راه خ     
کشته شوند این وعدة قطعی است بر خدا و عهدي است که در سه دفتر آسـمانی تـورات و          
انجیل و قرآن یاد فرموده و از خدا باوفاتر به عهد کیست؟ اي اهل ایمان شـما بـه خـود در                      

 . »ه حقیقت سعادت و فیروزي بزرگی استاین معامله بشارت دهید که این معاهده با خدا ب
هاي مـرا بگیریـد    خواهم که اگر بعد از ماه مبارك رمضان آمدم، روزه در آخر، از شما می    

 روز برایم نماز وحشت بخوانید و مرا در کنار پیکر پاك بـرادرم حمیـد دفـن            30و به مدت    
 . کنید

 :تقدیم به پدر و مادر و همسر گرامی 
ــرخ   ــورة سـ ــان سـ ــا قاریـ ــهادتیممـ  شـ

 
ــادتیم     ــن عبـ ــۀ امـ ــان کعبـ ــا راهیـ  مـ

 مـــا عاکفـــان ســـنگر پیکـــار بـــا ســـتم 
 

ــعادتیم     ــعر س ــد ش ــار قاص ــشم انتظ  چ
 *** 

ــسته   ــونین نش ــنگر خ ــار س ــا کن ــم اینج  ای
 

 ایــم از هــر چــه غیــر خــدا دیــده بــسته 
ــده   ــن را بری ــذت ت ــد ل ــد و بن ــا قی ــم م  ای

 
 ایـم   جام هوس به شیشۀ ایمـان شکـسته        

  ***  

                                           
 .111/ توبه -1
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ــش  ــد ع ــرد  در معب ــد ک ــدا بای ــان ف  ق ج
 

ــرد      ــد ک ــدا بای ــسین اقت ــه ح ــی ب  یعن
 بــی ســر بــه لقــاي یــار بایــد رفــتن       

 
 1گونـه ادا بایـد کـرد        دینی است که ایـن     

  

 »السالم علی عباداهللا الصالحین«
 التماس دعا
 عبدالعاصی، احمد جاللی

 مقر حمیدیه 19/2/65
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ام و ایشان     هی دارم که در محل کار خود خدمت برادر عزیزم آقاي جامی گذاشته            مقداري بد 

باشد، حتماً رسیدگی شود و به مدت دو سه ماهی هم قسط بانک بدهکارم که                 در جریان می  
خـدا از سـر تقـصیرات مـا         . خیلی ممنـون و متـشکرم التمـاس دعـا         . ام بدهد   همسر گرامی 

 تومـان بـه بـرادر       500در ضمن   . رست کن و بده   همسر عزیزم، حساب سال مرا د     . درگذرد
 حـاج آقـاي صـابر بدهیـد بـه           2[...] تومان به عکاسـی      500حبیب جامعی بدهکار هستم و      

 التماس دعا. خدا به همۀ شما اجر دهد. خیلی ممنون. اردشیر صابر
 دوستدار همگی شما

 احمد 
26/2/65 

                                           
 . رباعی از رمضانعلی گلدون شاعر معاصر است-1
 .خوانا نیست -2
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 هاي کلیدي عبارت
I جاي بیاورید لهی، که امام و اسالم عزیز است، بههاي ا شکر این نعمت. 
I                      اسلحۀ خونی مرا بردارید و بر علیه دشمنان اسالم بجنگید تـا اسـالم در سراسـر گیتـی مـستقر

 .شود
I در سر دعا و نماز خود دعا به جان امام و رزمندگان اسالم یادتان نرود.  
I از یاري کردن به امام دوري نورزید. 
I  را ترك نکنیداي مردم دعاهاي توسل. 
I ها و جماعت شرکت کنید اي مردم در نماز جمعه. 
I اي مردم ایران شما فقط ادامه دهندة راه شهیدان باشید. 
 
 

 اسماعیل :نام
 جاللی :خانوادگی  نام

 جمعه  علی :پدر نام 
  فاطمه زهرا: مادرنام

 1345 پانزدهم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
 پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

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

 گلزار شهداي روستاي چهـارده      :مـزار 
 زادگاهش
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 اسماعیل جاللی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
 و به نستعین

گمـان مبریـد     «2»مواتا بل احیاء عند ربهم یرزقـون      أ فی سبیل اهللا     1و ال تحسبن الذین قتلوا    «
اند بلکه زنـده هـستند و در نـزد خـدا روزي      انی که در راه خدا کشته شدند مرده آنچنان کس 

  .»خورند می
داران راه بـشري، برگزیـدگان درگـاه الهـی       بر سفیران الهی، مـشعل 3درود] و[اوالً سالم   

 بـر  6و سالم و درود. 5 به درجه اعلی العلیین  4السافلین    ها از درجۀ اسفل     براي راهنمایی انسان  
 الـی   )7(ابـن ابیطالـب     یافتگان مکتـب حیـات اسـالمی از علـی           ء، پیامبران، پرورش  اوصیا
که بعد از پیامبر براي استمرار و تداوم آن مکتـب           ) عج(ابن الحسن العسگري امام زمان      حجۀ

پویـان راه و سـبیل پیـامبر گرامـی             بـر راه   7سـالم و درود   . انـد   از طرف خدا برگزیـده شـده      
 سال بعد از آنها مکتبشان را نسل بـه نـسل            1400ا گذشت    و ائمه اطهار که ب     )6(اسالم

اهللا العظمی امام خمینی، رهبـر کبیـر انقـالب           سپارند و خصوصاً حضرت آیت      بر یکدیگر می  
در [بخش اسالمی که با قیام خونین خود بار دیگـر جهـان               دار مکتب حیات    اسالمی و پرچم  

سوي اسالم جلـب کـرد و همـان     هخرگوشی فرو رفته را بیدار کرد و توجهشان را ب      ] خواب
او یعنـی امـام     .  را در سرزمین حبشه سر داد      8»الوا ال اله اال اهللا تفلحو     وق«فریاد پیامبر گرامی    

                                           
 .»قتلو« در اصل وصیت -1
 .169/ ل عمرانآ -2
 .»دورود«در اصل وصیت  -3
 .»االلسافلین«دراصل وصیت  -4
 .»العلین«در اصل وصیت  -5
 .»دورد«در اصل وصیت  -6
 .همان -7
 .»قلوا ال اله اال اهللا تفلحون«: در اصل وصیت. الفصاحه از سخنان پیامبر اکرم است، نهج -8
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 عزیـز در    2]ي[ داد و امروز که اسالمــ      1]در[خیز ایران سر      امت این فریاد را در سرزمین الله      
ي آن دار نگـه هـت حفـظ و     خطر کفر جهانی قرار گرفت، به تمامی مسلمانان است که در ج           

 . بکوشند و جهاد مقدس را با جان مال شروع کنند
دانـستم کـه در ایـن     عنوان عضو کوچک این جامعه اسالمی وظیفۀ خـود مـی          بنده هم به   

جهاد، که تمام اسالم در مقابل تمام کفر ایستاده است، شرکت کنم و تـا بتـوانم ایـن وظیفـۀ      
قاتلوهم حتـی ال تکـون      « :فرماید  جهاد را قرآن که می    الهی را انجام داده باشم و این دستور         

 و ائمه اطهـار کـه همیـشه در جنـگ و جهـاد بـا               )6(دهد و سنت پاك پیامبر       می 3»فتنه
 ]. د[دشمنانشان بودن

ان الـدین   «پیامم به ملت دلیر ایران این است که در جهت حفظ ایـن نـور الهـی یعنـی                     
هاي الهی، که امـام        باشند و شکر این نعمت     دار نگه باشد با تمام وجودشان      4»عنداهللا االسالم 

 . 5»مکن شکرتم الزیدنّئل«جاي بیاورید که  و اسالم عزیز است، را به
اي پدر و مادر عزیـز و مهربـانم، اگـر ایـن فرزنـد            . از پدر و مادرم نهایت تشکر را دارم        

ادري کوچک شما نتوانست وظیفۀ خود را انجام دهد و شما براي من بسیار خوب پدر و مـ                 
اي . ي باشـم بـراي آخرتتـان      ]ا  ه[امیدوارم با شهادتم بتوانم ذخیر    . نتوانستم] ه[کردي ولی بند  

برادران عزیز، اگر بنده شهید شدم، اسلحۀ خونی مـرا برداریـد و بـر علیـه دشـمنان اسـالم                     
و اي خواهران عزیزم، سـنگرتان را فرامـوش          .بجنگید تا اسالم در سراسر گیتی مستقر شود       

ی عفت و حفظ حجاب اسالمی که شرف و ارزش شما در آن است و اي فـامیالن    نکنید یعن 
همگـی  ] ه[کـنم و اگـر از بنـد          شما طلب آمرزش و مغفرت می       و دوستان و آشنایان از همۀ     

 . مرا ببخشید تا خداوند بزرگ ما را ببخشد. اید بدي دیده

                                           
 .اضافه است -1
 .اضافه است -2
 .»و با کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روي زمین برطرف شود«. سورة بقره 193بخشی از آیه  -3
 .»همانا دین پسندیده نزد خدا اسالم است«عمران،   سوره آل19 بخشی از آیه -4
در اصل وصـیت  . »افزاییم جاي آرید به نعمت شما می اگر شما بندگان شکر نعمت به  « سورة ابراهیم،    7 بخشی از آیه     -5

 .است» ...کرتم ألن ش«
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ـ        زرگ مـسئلت  در خاتمه، از براي همگی خیر و سعادت دنیـا و آخـرت را از خداونـد ب
 . دارم

 »ديهتبع السالم علی من ا]ـال[و«
 

در ضمن در سر دعا و نماز خود دعا به جان امام و رزمندگان اسـالم یادتـان نـرود و از             
 . یاري کردن به امام دوري نورزید که همانا با دشمنان خواهید بود

 به امید زیارت کربال. دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
20/11/64 
Asmailجاللی  

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  1.رسد شهادت ارثی است که از اولیاء به ما می
  2»ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص«
کننـد چـون      کسانی را که در راه او جهاد کنند با دشمن مقاتلـه مـی             ] دارد[خداوند دوست   «

 .»ین و استوار در صف واحدسدي آهن
 عنـداهللا و     جـۀ عظـم در  أنفـسهم   أموالهم و   أاهللا ب    و هاجروا و جاهدوا فی سبیل      3منواآالذین  «

  4»اولئک هم الفائزون
درستی که آنان که ایمان آوردند و هجرت گزیدند و در راه خدا جهـاد کردنـد واالتـرین             به«

 .مقام را دارند در پیش خدا آنها هستند رستگاران
آفـرین و بـا درود        نام خداوند جهان    بخش و به    نام خداوند هستی    نام خداوند مهربان، به     به 

و درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی و سالم بـر شـهیدان ایـن               ) عج(بر مهدي صاحب زمان   
                                           

شهید جاللی ایـن عبـارت را بـه پیـامبر اکـرم             . )341، ص 9، ج امام  صحیفه(. این جمله از حضرت امام خمینی است       -1
 )).6(اهللا  قال رسول(نسبت داده و قبل از این جمله نوشته است 

 .4/ صف -2
 .»آمنو« در اصل وصیت -3
 .است» الذین«شروع آیه با در صورتی که » ان الذین آمنو«در اصل وصیت . 20/  توبه-4
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انقالب و شهیدان جنگ و شهیدان کربال و شهیدانی که با نثار خون خود درخـت اسـالم را                   
م بر پـدران و مـادران شـهید و درود بـر مجـروحین جنـگ و انقـالب                    آبیاري کردند و سال   

اي اعـزام      یک خانواده  از،  1345اینجانب اسماعیل جاللی، فرزند علی جمعه، متولد        . اسالمی
و ال تحسبن الذین قتلوا فی سـبیل اهللا امواتـا           «من چند صحبت دارم و پیام       . ام  به جبهه شده  

اند بلکه    شوند مرده   برید آنهایی که در راه خدا کشته می       گمان م  «1»بل احیا عند ربهم یرزقون    
 اي ملت شهیدپرور ایران، گمان نکنیـد        .»خورند  اند و در نزد خداي خود روزي می         آنها زنده 

شود یک نفر از میان شما کم شده است، نه بلکه این کم نـشده و اینهـا     که یک نفر شهید می    
کنند و اسـالم را در تمـام جهـان گـسترش      میهم با نثار خون خود درخت اسالم را آبیاري    

توانـد از تجـاوز بـه         قدر است که مـی      فهمانند که قدرت اسالم آن      دهند و به مزدوران می      می
شوند، رسـالت شـما        جنازه می  2کشور اسالم جلوگیري کند و هر یک از شهیدانی که تشییع          

هـر یـک شـهیدي    . دشود و شما مسئول هستید که این رسالت الهی را گسترش دهی    زیاد می 
توانیـد مـشت    آورند و با شرکت کردن شما مردم در تشییع جنازة آن مـی            که در آن محل می    

 4 بزند و شما اي مردم ایران از رفتن به جبهـه دریـغ نورزیـد      3محکمی بر دهان تمام منافقین    
شهید شـد، تفنـگ از دسـت او افتـاد، دیگـر             ] یا[یعنی اینکه اگر یک نفر شهید و یا زخمی          

 نباشد آن را بگیرد، نه بلکه باید هزاران نفر باشد که تفنـگ او را بگیرنـد و بـه جبهـه                       کسی
وقتی که من شهید شدم، شما ناراحتی مکن بلکه         : این پیام من به پدرم و پدران شهید       . بروند

شما به جبهه بیایید و به جاي یک شهید بجنگید و چنان مشتی بر دهان این امپریالیسم بـزن                   
مادر من، اگر من شهید شدم      :  پیام براي مادرم و مادران شهید      5این. اند بلند شود  که دیگر نتو  

کنـی و بـا گریـه       مگر اینکه ناراحت باشی و گریه کنی، اگر گریه کنی دشـمنان را شـاد مـی                
این پیام براي برادران خودم و براي برادران شـهید دارم و            . شود  نکردن تو دشمن روسیاه می    

                                           
 .169/ آل عمران -1
 .»تشیع«در اصل وصیت  -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .»نرورزید«در اصل وصیت  -4
 .»اي«در اصل وصیت  -5
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دهندة راه من باشید و به جبهـه برویـد و ایـن     ن شهید شدم، شما ادامه  تو اي برادر من اگر م     
باید بروید و یک    . نکند اینکه بگویی برادر ما شهید شد، دیگر نروم        . رزمندگان را یاري کنید   

وظیفۀ شرعی است و تو اي خواهر من و خـواهران شـهید، شـما در اول حجـاب خـود را                      
 )3(هاي ایـن زمـان هـستید و ماننـد زینـب             رعایت کنید و بعد از شهادت من شما زینب        

. من انتظار گریـه از کـسی نـدارم        . رسالت شهدا را گسترش دهید و گریه هم براي من نکن          
. دهندة راه این شهیدان باشـید        کنند و شما اي دوستان من ادامه       )7(گریه براي امام حسین   

هـا و جماعـت       جمعـه ها را ترك نکنید و در نمـاز           اي مردم، دعاهاي توسل   : آخرین پیام من  
شما با سـیاهی چـادر خـود و بـا رعایـت کـردن       : شرکت کنید و شما این خواهران شهیدان    

شـما  : توانید مشت محکمی بر دهان منافقین بزنید و شـما اي مـردم ایـران                حجاب خود می  
 . دهندة راه شهیدان باشید فقط ادامه

 . یادتان نرودهم) عج(دعا به جان امام یادتان نرود و دعاي فرج امام زمان
 .دار نگه خمینی را )عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي
 . دار نگه خمینی را )عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي
 . دار نگه خمینی را )عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي

  جهانی1به امید پیروزي لشگریان اسالم بر کفر استکبار
 ) عج(و به امید ظهور حضرت مهدي

 ح کردن کربال و آزاد کردن قدسو به امید فت
 

 » اهللا و برکاتهحمۀو ر] م[والسالم علیکـ«
 امضاء اینجانب اسماعیل جاللی

21/11 [...]2 
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 هاي کلیدي عبارت
I  ها نیازمند است به خون فرد فرد ما جوان] احتیاج[اسالم عزیز. 
I در سوگ شهید گریه و زاري نکنید . 
I م را نگذارید که بر زمین بیفتدبرادرانم، تفنگ. 
I کفاران و منافقین را بر سر جاي خود بنشانید که دیگر فکر بلند شدن نکنند. 
I فرزندانم راه مرا انتخاب کنند. 
I امام و یاران باوفاي امام را تنها نگذارید. 
I جبهه را خالی نکنید. 

 الیاس :نام
 جاللی :خانوادگی  نام

 جمعه علی :پدر نام 
 زهرا  فاطمه:نام مادر

 1337 پانزدهم مرداد :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365 چهارم دي :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  ترکش اصابت:نحوة شهادت

  چهارده زادگاهش گلزار شهداي روستاي:مزار
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 الیاس جاللی
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 و با سالم به رهبر کبیر انقالب اسـالمی و بـا درود بـه تمـام                  به نام خداوند بخشندة مهربان    
اینجانب الیـاس جاللـی، فرزنـد       . کنم  نامۀ خود را آغاز می      شهیدان راه حق و آزادي، وصیت     

، صـادره از دامغـان، سـاکن قریـه قلعـه            1337، سـال    24جمعه، داراي شناسنامه شماره       علی
ودوم رمضان، که     خراش امام که در بیست      من احساس مسئولیت نمودم و با پیام دل       . چهارده
. باشد، از رادیو شنیدم و خود را آماده براي جبهه حق علیه باطل نمودم                می 23/4/61برابر با   

باشد که ما هم یک قطره خونی که داریم در راه اسالم عزیز نثـار بنمـاییم کـه اسـالم عزیـز           
رویم به جنگ که بـه فرمایـشات          میما  . ها نیازمند است     به خون فرد فرد ما جوان      1]احتیاج[

در .  اگر مؤمن بکشد پیروز و اگر هم کشته شود پیروز خواهد بـود     )7(موالي متقیان علی  
کـنم کـه بـراي مـن گریـه و زاري نکننـد و                 درگاه الهی و به پدر و مادر این سفارش را می          

و .  باشـید همیشه دعا کنند که من شهید بشوم که از شهادت من شما هم اجر شهید را داشته               
کنم که همچون برادر شهید شما راهم را ادامه داده تا پیـروزي کامـل                  می 2به برادرانم توصیه  

گونـه رفتـار     تمام کفار جهانیان و به خواهرانم این پیام را دارم کـه همیـشه زینـب      3اسالم بر 
کنم که مثل حضرت رقیه رفتار کنید و بـه همـسرم ایـن                نمایند و به دختر خود سفارش می      

گونـه رفتـار نمایـد و بـراي بـزرگ کـردن فرزنـد خردسـالم          دهم که او هم زینب  یام را می  پ
دیگر عرضی ندارم به جز پیروزي اسالم بر کفر جهانی و در آخـر،              . کوشش نهایی را بنماید   

احترامـی   کنم که در امور محوله اگر تندي یا بی از تمام برادران و خواهران چهارده تقاضا می   
نامه را در تشییع جنازة من بـراي عمـوم           این وصیت . بخشند و مرا عفو نمایند    از من دیدند، ب   

 . شهر و روستا بخوانید
 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«

 25/4/61 الیاس جاللی
                                           

 .با سیاق جمله سازگار نیست. اضافه است -1
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

ـ    24جمعه، شماره شناسـنامه       اینجانب الیاس جاللی، فرزند علی     ، سـاکن   1337د  ، تـاریخ تول
هاي نبرد حق علیه باطل اعزام شدم و این           روستاي چهارده قلعه بنا به وظیفۀ شرعی به جبهه        

ام را    پدرم، بعـد از مـن شـما سرپرسـتی خـانواده           . نویسم  عنوان یادداشت می    چند کلمه را به   
ی دارد داشته باشـد و هـر مـوقع       دست بگیر و تا آن موقعی که همسرم فرزندانم را نگه می             به

باشد و حق فرزندانم را ضایع نکنید و بدهکاري مـن    خواست شوهر بکند، بالمانع می      که می 
 :باشد به شرح زیر می

ــان 20000الحــسنه وحــدت،   بانــک قــرض-1 ــان ( توم ــزار توم ــست ه  صــندوق -2). بی
که مقـداري از قـسط   ) شانزده هزار تومان( تومان   16000الحسنه ذوب آهن دو روجا،        قرض

شش ( تومان   6500و به پدرم،    ) هشت هزار تومان  ( تومان   8000م و به اسماعیل،     ا  آن را داده  
تومـان  ) ده هـزار   (10000تومان و دیگر به کسی بـدهکاري نـدارم و مبلـغ             ) هزار و پانصد  

اگر ایشان نرفت، وصی من هر کـس        . جاي من برود    جهت سوریه واریز است که همسرم به      
باشد که به حساب فرزنـدانم واریـز           چند دفترچه می   را الزم دانست برود و مقداري پول در       

اهللا، فرزنـدم، سـاختمان    نمایید و زمینی در دامغان دارم، جهت ساختمان آن را هم براي روح        
پـنج هـزار    ( تومان   5000 1]ي[درست کنید و دو سال نماز و روزه براي من بگیرید و مقدار            

ول براي من حساب سال باز نماییـد و  ا. ام رد مظالم بدهید و حساب سال هم نداشته    ) تومان
ها آن را هم ابوي خـودش درسـت    در رابطه با زندگی مشترك از ماشین و ساختمان و دکان       

 .به امید دیدار در کربالي معال. دیگر عرضی ندارم. نماید که حق فرزندانم ضایع نشود
 
 الیاس جاللی

7/7/65 
 : باشد  میالحسنه به شرح زیر انداز قرض و در ضمن دفترچه پس 

                                           
 .اضافه است -1
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 بانـک  -3الحسنه الجواد ذوب آهن، دو عدد دفترچـه،      قرض -2الحسنه محل کار،       قرض -1
الحسنه وحـدت چهـارده و از بابـت            بانک استان دامغان، صندوق قرض     -4تجارت دامغان،   

خدا یـار   . خودتان تقسیم کنید  ] بین[ماشین چون که امتیاز ماشین از من است، آن را عادالنه            
 .ان بادتدار نگهو 

 الیاس جاللی
29/9/65 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

اینجانب الیـاس جاللـی، فرزنـد       . کنم  نامۀ خود را آغاز می      به نام اهللا و به نام رسوالن وصیت       
جمعه، ساکن روستاي چهارده قلعه بنا به وظیفۀ شرعی و تکلیف الهی که اعـالم اعـزام                   علی

هـاي نبـرد حـق         با کاروان از چهارده به مقصد جبهـه        29/6/65ورخه  به جبهه شده بود در م     
باشد که این دفعه راه کـربال بـاز گـردد کـه           .  حضرت قائم اعزام شدم    12علیه باطل به تیپ     

 بـا  1بتوانم در راه اسالم و اهداف انقالب اسالمی و براي باز شدن راه کـربال و بعـداً قـدس                   
باشد و کسانی کـه   یی نیست بلکه یک اندیشه می     کافران بعثی بجنگم و این جنگ کشورگشا      

 این آیـه شـریف بقـره        2[...]شوند کشته مپندارید که       کنند و شهید می     در این راه هجرت می    
و آن کـسی   «»شعرونتموات بل احیاء و لکن ال أاهللا  قتل فی سبیلیو ال تقولوا لمن     « 3)154(

ابـدي اسـت ولـیکن همـۀ شـما ایـن           که در راه خدا کشته شد مرده مپندارید بلکه او زنـده             
  .»حقیقت را درك نخواهید داشت

. پدر و مادرم شما باید افتخار کنید که فرزند شما یک رزمنده و آخر بـه شـهادت رسـید           
رسند    آخر هم به آن درجه نهایی نمی       70 الی   60باشد که علما در سن        این شهادت راهی می   

ام رسـیدم و در سـوگ    ودي کـه داشـته  و اگر در این جنگ شهید شدم، به آن هدف و مقـص      
برادرانم، مرا ببخشید و تفـنگم را نگذاریـد کـه بـر زمـین بیفتـد،       . شهید گریه و زاري نکنید  

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
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.  را بر سر جاي خود بنشانید که دیگر فکـر بلنـد شـدن نکننـد                1بردارید و کفاران و منافقین    
همسرم، بـا فرزنـدانم     . دگونه رفتار کنید که دل دشمنان به درد بیای          خواهرانم، شما هم زینب   

رویی رفتار کنید که دلشان براي بابا تنگ نشود و فرزندانم راه مرا انتخاب کنند و با                  با خوش 
خـواهم کـه اگـر در محـیط زنـدگی           منافقین و کفاران بجنگید و از کلیه همشهریان عذر می         

ز همـه عفـو و   ام، من روسیاه را ببخشید و ا خداي نکرده بدي یا تندي و رفتار خوبی نداشته 
. شـوند   خواهم و در مرگ من گریه و زاري نکنید چون که منافقین خوشحال می               بخشش می 

شما با خوشحالی و الحمد و شکر گفتنتان عزایی باشـد بـراي منافقـان و در مجـالس خـتم                    
اي . کننـدة ایـن جنـگ هـستند     افرادي را دعـوت کنیـد کـه راه اسـالم را دارنـد و حمایـت              

هـا را   ران باوفاي امام را تنها نگذارید و جبهه را خالی نکنید و دانـشگاه           همشهریان، امام و یا   
هـا را خـالی کننـد، منـافقین کرسـی        اهللا صـحنه    اهللا پر کنند که اگـر حـزب         هاي حزب   از بچه 
اهللا طـوري بـسیج بـشوید     هاي حـزب    بچه. گیرند و باید زیر چتر آنها باشند        ها را می    دانشگاه

دیگـر  . ها که منافقین از بـسیج شـدن شـما حـسرت ببرنـد                جبهه ها و   براي رفتن به دانشگاه   
 .ریان اسالم بر کفر جهانیکبه امید پیروزي لش. عرضی ندارم

 .دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را  
 الیاس جاللی

7/7/65 

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 588

 
 



 589 جاللی، الیاس     ¹استان سمنان 

 
 



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 590

 
 



 591 جاللی، الیاس     ¹استان سمنان 

 
 



 

 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I ها قلب امام را ناراحت کنند کهمه راه امام امت را ادامه داده و نگذارید این گروه. 
I کاري نکنید که خون این شهیدان پایمال شود. بکوشید نهال انقالب را به ثمر برسانید. 
I هرگاه در سر نماز هستید امام را دعا کنید. 
I پشتیبان امام امت باشید. 

 رضا :نام
 جاللی :خانوادگی  نام

 قنبر :پدر نام 
  زهرا:نام مادر

 1342 دوم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 دوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 دوم فروردین :تاریخ شهادت
  شوش:محل شهادت
  ترکش اصابت:نحوة شهادت

 شهداي زادگاهش گلزار :مزار
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 رضا جاللی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 )امام خمینی (1اهللا کند به وجه شهید نظر می

  2»هللا و انا الیه راجعونانا «
و آن کس را که در      « 3»کن ال تشعرون   احیاء ول  اهللا اموات بل     لمن یقتل فی سبیل    و ال تقولوا  «

راه خدا کشته شد مرده نپندارید بلکه او زنده ابدي است ولکن همۀ شما این حقیقـت را در            
  .»نخواهید یافت

سـالم بـر تمـامی شـهیدان و     . دپرورسالم به رهبر کبیر انقالب، امام خمینی و امت شهی   « 
 .هاي حق علیه باطل و سالم بر پدر و مادرم، سالم رزمندگان در جبهه

کـنم کـه شـما همـه راه امـام امـت را ادامـه داده و          خدمت همشهریان محترم عرض می     
بـرادران،  . ها قلب امام را ناراحت کنند و شما پشتیبان امام امت باشـید              نگذارید این گروهک  

کـاري نکنیـد کـه      . فتیم اما شماها که هستید بکوشید نهال انقالب را به ثمر برسـانید            ما که ر  
مادر و پدر، من که براي شما فرزنـد خـوبی نبـودم، امـا مـرا      . خون این شهیدان پایمال شود 

مادر و پدر هر وقت که بنده به شهادت رسیدم، نگذارید کسی که امام و والیت                . حالل کنید 
جنازة مرا به دوش بگیرد، نگذارید کسی که روحانیت را قبول ندارد زیـر  فقیه را قبول ندارد   

 .گیرم ام را بگیرد، چون من در آخرت جلوي شما را می جنازه
 .ها را مادر و پدرم، هرگاه در سر نماز هستید امام را دعا کنید و رزمندگان جبهه 
زیـرا مـن    » شهید ناکام «مادر و پدرم، موقعی که من شهید شدم، بر سر مزار من ننویسید               

این راه ماننـد کـشتی      . این راهی است که باید رفت و براي آن کوشید         . ام  به کام خود رسیده   
و وسایل یدك آن جمجمه، مغز و استخوان و گوشـت           . ماند که سوخت آن خون ماست       می

وا ان و قاتلوا فی سبیل اهللا الذین یقاتلونکم و ال تعتـد «: ماست پس بیا تو هم این آیه را بگو      

                                           
 .513، ص 13، ج امام صحیفه -1
 .»سوي او رجوع خواهیم کرد ایم و باز به ما به فرمان خدا آمده«. 156/ سوره بقره -2
 .154/ بقره -3



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 594

 

 در راه خدا با آنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهـاد کنیـد                 1.»اهللا ال یحب المعتدین   
مادرم، موقعی کـه مـن بـه       . دارد  ولی ستمکار نباشید چون خداوند ستمکاران را دوست نمی        

اللهم وفقنا لمـا تحـب و      «شهادت رسیدم، براي عزا نگیرید و بعد از شهادتم با خودت بگو             
 .»داري و رضاي تو در آن است موفقمان بدار چه که دوست می ایا مرا بدان خد2»ترضی

 

 »والسالم علی من اتبع الهدي«
 رضا جاللی

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

ام از اوست و      ام از اوست، وجودم از اوست، دارایی        به نام خداوند بخشندة مهربان که هستی      
کـنم و امیـدوارم کـه         ادرم سید علی ضیائی سالم عـرض مـی        خدمت بر . جانم هم از اوست   

 براي این برادرتان دعا کنی که خداوند بر من فـشار قبـر را               3ما. حالت هم خوب بوده باشد    
 .زیاد نکند

بـرادرم، سـید،    . وگـو دارم    اي براي آخرین بار با تو گفت        برادر ما که رفتیم اما چند کلمه       
سید وصـیتی برایـت دارم کـه        . مرا ببخشی و مرا حالل کنی      4[...]دانم که از من ناراحتی        می

 .کنم برایت عرض می
که اوالً راه امام را ادامه دهی و تا آخرین قطرات خونت با دشمنان اسالم و مـسلمین در                    

طور که مرا آگاه کردي، دیگران را هم آگاه کـن و نگـذار در روي زمـین       ستیز باشی و همان   
 .  باشد ناآگاه5[...]آنهایی که از 

گـویم، چـون مـن        دانی براي چه اینها را مـی         می 6[...]هنگامی که من به شهادت رسیدم        

                                           
 .190/ بقره -1
 .میاز ادعیۀ اسال -2
 .بوده است» امیدوارم«احتماالً منظور شهید . باشد با توجه به ساختار جمله، این کلمه صحیح نمی -3
 .خوانا نیست -4
 .چند کلمه خوانا نیست -5
 .چند کلمه خوانا نیست -6
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من براي ایـن بـه تـو چنـین     . گذارم که گویی پدر و مادرم بودند      قدر به سیدها احترام می      آن
. شـویم  خاطر خودت هست، چون ما براي رسیدن بـه آن شـهید مـی    کنم که به وصیتی را می  

 . ز تو کسی در مرحلۀ اول روي مرا برهنه کند و مرا ببیندخواهم که ج نمی
خواهم که پدر و مادرم را دلداري دهی و آنها را روشن به مسئله کنی کـه             سید، از تو می    

بـرادرم، وقتـی مـن بـه شـهادت رسـیدم،       . رود رضا براي چه شـهید شـد و بـراي چـه مـی         
 آن آتـشی   1[...]ه از چـشم تـو       اي کـ    خواهم تو برایم گریه و زاري کنی چون هر قطـره            نمی

اگـر  . کند  سوزاند و جگر مرا سوراخ می       شود و مرا می     هست که دارد به قلب من نزدیک می       
سید تو نگذار که بر سـر قبـر         .  برایم گریه کن   2[...]هم نتوانستی خود را نگاه داري از روي         

تو هـم کـه   . شتمنوشتند تو پاك کن، چون من لیاقت شهادت را ندا         . من بنویسند شهید ناکام   
دانی و تازه ناکام کسی بود که نتواند راه خود را انتخاب کند، اما مـن توانـستم راه            خوب می 

دانم که رفیق خـوبی    می3[...]اما کج رفتم و تو از خدا بخواه که من را            . خود را انتخاب کنم   
 سـیدها   ۀجا از دست من در تنگنا بودي، اما مرا بـبخش چـون تـو بقیـ        براي تو نبودم و همه    

 :  مرا4[...]آید تو مرا ببخش و  من یادم نمی. شود سیدهاي واقعی دعاهایشان مستجاب می
خواسـتند ببرنـد، بگـو     سید، وصیت دیگر دارم که این است هنگامی که جنـازة مـرا مـی         

 .  جنازة مرا حمل کنند5خواهم کسانی که به این والیت فقیه معتقد نیستند نمی
را براي این کارها نبخـشی، بـه خـدا سـوگند کـه تـو را نخـواهم                خواهی م   سید، اگر می   

 6[...]هر چه که دوستی داشتیم از تو راضی نیستم . بخشید
خوانی به برادران هم بگو که رضا گفته است جنـازة مـرا              سید هنگامی که این نامه را می       

با شـما آمـدم   خواستید بروید جنازة مرا هم با خود ببرید، چون من     بگذارید هر وقت که می    

                                           
 .خوانا نیست -1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
 .»خواهد نمی«در اصول وصیت  -5
 .لمه خوانا نیستچند ک -6
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) عـج ( امام زمان  1و با شما خواهم رفت و در روز جمعه مرا به خاك بسپارید، چون آقایمان              
خواهم همـان وقتـی کـه         می. آید  زند به قبرستان هم می      در روز جمعه به مردگان هم سر می       

را انـد، مـ   به برادران بگو که اگر بدي از من دیده. جا باشم آید من هم همان   آقام امام زمان می   
 بگو که برایم 4[...] محمدحسین 3[...] و در شب دعاي کمیل این فریضۀ   2[...]ببخشند چون   

 5[...]فکر کردم که ایـن نامـه را         [...] ام با آیات قرآن شروع نکردم         بخوانند از اینکه اول نامه    
 .از تمامی شماها التماس دعا داریم

 » اهللا و برکاتهحمۀالسالم علیکم و ر«
 21/12/1360 رضا جاللی

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

مادرم و پدرم، هنگامی که من به شهادت رسیدم، بر سر مزارم اشک نریزید و ننویسید شهید                 
کامی رسیده بوده که راه خودم را انتخاب کنم و آن هم راه امام امت          ] به[ناکام، چون که من     

  .خمینی کبیر که راه اسالم اصیل است بودم
خوانید، امـام را دعـا کنیـد؛          ها که نماز می     خوانید و صبح    ها که نماز می     مادر و پدر، شب    

 کنیـد،   6خواسـتید تـشییع     مادر و پدرم، وقتی که جنـازة مـرا مـی          . این قلب امت را دعا کنید     
نگذارید که کسی که به این انقالب و امام و والیت فقیه معتقد نیست زیر جنازة مرا بگیرنـد       

، شما اي مردم غیور شهیدپرور، شما اي مردمانی که پشتیبان           7[...]ما مردم مسلمان    و حال ش  
ها قلب امامتان را      ها و منافق    امام امت خمینی کبیر هستید، نگذارید که این جوجه کمونیست         

                                           
 .»آقامون«در اصول وصیت  -1
 .چند کلمه خوانا نیست -2
 .چند کلمه خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
 .خوانا نیست -5
 .»تشریح«در اصل وصیت  -6
 .خوانا نیست -7



 597 جاللی، رضا     ¹استان سمنان 

 

بریـد،    اید و مرا بـه مـزار مـی           زیر جنازة مرا گرفته    1به درد بیاورند و اي مردمی که شما االن        
 )7(طور که علی    همان. اید   و معلوم است جاي آنها کجاست و حال شما مانده          شهدا رفتند 

 از 3. باید کـاري زینبـی کننـد    2فرماید آنها که رفتند کاري حسینی کردند و آنان که ماندند            می
 فقیه نیـست، همـین االن زیـر جنـازة مـرا         4]و[خواهم که کسی که معتقد به والیت          شما می 

 . خالی کنند
 کسی نباشد که براي شهدا گریه کنند، چون هر اندازه که شما گریـه کنیـد،     از بین شماها   

اید و آن اجـري کـه خداونـد بـه شـما قـول داده اسـت از آن                      مقام آن شهید را پایین آورده     
 . شوید برخوردار نمی

قدر ممانعـت نکنیـد       آن. کنید  شما اي مردم شهیدپرور، آگاه باشید که دارید چه کاري می           
هـا    بگذارید بروند تا امام زمانـشان را در جبهـه         . مان به جبهه برود و شهید شود      از آنکه پسر  

روي براي امام زمـان       اند آقایشان را ببینند، چون هر جا که می          بگذارید تا از بین نرفته    . ببینند
بگذارید بروند تا که قـدرت خداونـد را         . دهند  کنی، آنها جبهه را آدرس می       آدرس طلب می  

گذراند آن     خود را به هوا و هوس می       5[...]د بروند تا که اگر جوانی هست که         بگذاری. ببینند
 امام رادعا کنیـد     6[...]هاي خدایی را ببیند تا شاید مورد رحم و بخشش خداوند قرار               قدرت

به خدا این رزمندگان با دعاهاي شما هستند و قدرت خـدا کـه    ]. را[طور رزمندگان     و همین 
 . آورند ایستند و دشمن را از پاي در می یجلوي توپ و تانک دشمن م

 
 عاشــق چــو شــدي تیــر بــال بایــد خــورد

 
  عسل باید خورد   7زهري که رسد همچو    

 در راه وصــال دوســت بــا چهــرة بــاز     
 

ــورد    ــد خ ــر بای ــون جگ ــا خ ــا دری  دری
 

                                           
 .»العان«در اصل وصیت  -1
 .»مانند«در اصول وصیت  -2
 .نسبت داده است) 7( به امام علیاین جمله از دکتر علی شریعتی است که شهید آن را -3
 .اضافه است -4
 .خوانا نیست -5
 .چند کلمه خوانا نیست -6
 .»همچون« دراصل وصیت -7
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 مرا ببخشید، چون برادر خوبی نبـودم بـراي شـما و             1[...]و برادران و خواهرانم، من که        
. قـرآن بخوانیـد   . تی که دارم به شـما ایـن اسـت کـه از نمازهایتـان غافـل نـشوید                  تنها وصی 
خودي هدر ندهید، چون وقتتان خیلی بـاارزش اسـت، نگذاریـد              تان را بی    هاي بیکاري   وقت

 . از آنها به نحو احسن استفاده کنید. تلف شود
طلب مغفـرت   براي من   . مادر و پدر، مرا ببخشید چون من براي شما فرزند خوبی نبودم            

 خـدایا بـه     »ا تحـب و ترضـی     ماللهم وفقنا ل  « با خودت بگو     2[...]ناراحت مباشید که    . کنید
 .ام گردان آنچه رضاي تو در آن است موافقم گردان و راضی

 

 »اهللا و برکاتهحمۀ والسالم علیکم و ر«
 رضا جاللی

                                           
 .خوانا نیست -1
 .خوانا نیست -2
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 هاي کلیدي عبارت
I     صـحیح و سـالم و   ) عـج (ی، را تـا ظهـور حـضرت مهـدي    خداوندا، رهبر کبیرمان، امـام خمینـ

 .دار نگهتندرست 
I ما بایستی با خونمان این درخت انقالب را آبیاري کنیم تا سر پا بماند. 
I  استفاده نکنند هشیار باشید که از انقالب سوء. 

 علیرضا :نام
 جاللی :خانوادگی  نام

 محمدرضا :پدر نام 
  زهرا:نام مادر

 1342 دوازدهم خرداد :تاریخ تولد
  استان شاهرود:محل تولد
 اول متوسطه :تحصیالت
  جهاد سازندگی:کننده ارگان اعزام

 1361پنجم اردیبهشت  و  بیست:تاریخ شهادت
  اهواز:محل شهادت
  ترکشصابت ا:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 علیرضا جاللی
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  1»القوم الکافرینربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی «
 .المستغیثین و اي حبیب قلوب الطالبین العالمین، اي غیاث بارپروردگارا، اي رب

تو را شکر که شربت شهادت، این یگانه راه رسیدن انسان به خود، را به من بنـدة حقیـر         
تو را شکر که این نعمت خداپسند خودت را بر ایـن  . و حقیر و گناهکار خود ارزانی داشتی   

شهادت در راهت یـافتم و چـه        ] را[ ذلیل عطا فرمودي و من تنها راه سعادت خویش           انسان
هـا را   تـرین وسـیلۀ خـود اعالتـرین و ارزشـمندترین ارزش      زیباست که من با زمان کوچک   

خداونـدا، رهبـر    . اش   بـه بنـده    2]نیـست [گرفتم و این نیست مگر لطف و عنایت پروردگار          
. دار  نگـه صحیح و سـالم و تندرسـت        ) عج(ضرت مهدي کبیرمان، امام خمینی، را تا ظهور ح      

پدر و مادرم، مگر نه اینکه شما همیشه آرزو داشتید کـه مـن              : سخنی کوتاه با والدین عزیزم    
صـبر داشـته   . شـما هـم خوشـحال باشـید       . ام  خوشبخت شوم، حاال به آن خوشبختی رسیده      

پـدر، مـادر و     . ا سر پا بماند   ما بایستی با خونمان این درخت انقالب را آبیاري کنیم ت          . باشید
البته من  : وطنان عزیزم   در آخر، سخنی با هم    . یادتان نرود . خواهران عزیز، براي امام دعا کنید     

عنوان یک فـردي کـه در راه    تر از آنم که براي شما امت شهیدپرور پیام بدهم ولی به     کوچک
هران عزیز، امام بزرگـوار   برادران و خوا  : اسالم و انقالب جان خود را فدا نموده سخنی دارم         

خواهران عزیز، حجاب شـما  . استفاده نکنند هشیار باشید که از انقالب سوء     . را تنها نگذارید  
هـا بـسازید کـه       حجابتان را حفظ کنید و دیگر اینکه با کمبودها و نارسایی          . بسیار مهم است  

 .باشد و بس  میدار نگهاین انقالب و این آب و خاك را فقط خدا 
 20/2/61 برادر کوچک شما، علیرضا جاللی »موالسال«

ــت     مــا زنــده بــه آنــیم کــه آرام نگیــریم      ــدم ماس ــا ع ــودگی م ــه آس ــوجیم ک  3م

                                           
قدم دار و مـا را بـر شکـست     بار پروردگارا به ما صبر و استواري بخش و ما را ثابت       «.  سورة بقره  250بخشی از آیه     -1

 .»رماکافران یاري ف
 .اضافه است -2
 . شعر منسوب به عالمه اقبال الهوري و نیز محتشم کاشانی است-3
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 هاي کلیدي عبارت
I     8( و ائمه معـصومین )7(طلبد که در مکتب ابا عبداهللا الحسین   این کاروان عاشقانی را می( 

 .درس عشق را شاگردي کرده باشند
I   ها و مبارزات ما نیز این است کـه حکومـت اهللا و مکتـب اسـالم در سـطح                      ادتهدف تمام شه

 .جهان برقرار گردد
I آگاه باشید که امروز روز آزمایش است. 
I         هرگونه انحراف از خط والیت فقیه بیرون شدن از صراط مستقیم الهی و افتادن در راه ضـاللت

 .و گمراهی
I والیت ستون و استوانۀ دین است. 
I  روحانیت متعهد در خط امام حرکت کنیدهمیشه پشت سر. 
I باشید... در پشت جبهه نیز پشتیبان استواري براي امام و روحانیت و. 

 منصور :نام
 جاللی :خانوادگی  نام

 اسماعیل :پدر نام 
  فاطمه:نام مادر

 1335وپنجم دي   بیست:تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 پایان دوره متوسطه :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

 1363پنجم اسفند  و  بیست:تاریخ شهادت
  شرق رود دجله عراق:محل شهادت
  گلوله تانک اصابت:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 منصور جاللی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و     لجنۀان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم ا          «

  1.» علیه حقاًیقتلون وعداً
ــا  ــاده  م ــر بنه ــشق س ــاي ع ــه پ ــم ب  ای

 
ــاده    ــو آمـ ــشاق کـ ــسلخ عـ ــم مـ  ایـ

ــست    ــرد نی ــد م ــردن بترس ــه از م  آن ک
 

 آن که با مردان در افتد کیست کیـست      
ــد اي ددان   ــر ببریـــ ــا را ســـ  آه مـــ

 
ــدان   ــرگ عابـ ــین مـ ــود آیـ ــن بـ  ایـ

 ی یـــا ثقـــات ناقتلـــو فـــی اقتلـــو   
 

ــات     ــی الحی ــات ف ــی حی ــی قتل  ان ف
 هر کـه وقـت    ،یا علی : فرمایند که    می )7(لمؤمنین به امیرا  )6(رسول گرامی اسالم    

 .مروت او نقصانی وجود دارد و به شفاعت نائل نشود  در،مرگ خوب و کامل وصیت نکند
و با توجه به این کالم رسول خداست که قلم را برداشته تا نکـاتی چنـد را کـه الزم بـه               

 . تذکر است یادآوري نمایم
هـا و     کران خداوند یکتا و قادر متعال را که سرچشمۀ تمـامی رحمـت              حمد و سپاس بی    

هاست و اوست که به ما جان را عطا کرد و طریـق جـان بـاختن را نیـز آموختمـان و         برکت
سـالم و درود بـه پیـشگاه    . خود نیز مشتري آن شد و بهایش را جوار رحمت حق قـرار داد        

 که کالم هدایت خـدا را       )7(ختمی مرتبت و ائمه هدي    الشأن اسالم، حضرت      پیامبر عظیم 
مـان   سوي نور بیرون کشیدند و تزکیه ها به ها و تاریکی برایمان تکرار کردند و ما را از ظلمت  

، که دسـت  )عج( اهللا االعظم ولی عصر  بقیۀو سالم بر منجی عالم بشریت، حضرت        . فرمودند
 ائمه معصومین یعنی امـام خمینـی بیـرون          مردي از تبار پیامبران و      پرقدرتش از آستین بزرگ   

باره مـا را از   اش در کالبد مردة جامعۀ ما روحی خدایی دمید و به یک    آمد و انفاس مسیحائی   
کران به روان پـاك شـهدایی         عمق ظلمت به سرزمین الیتناهی نور هدایت فرمود و درود بی          

                                           
هایشان را خرید تا بهـشت از آنـان باشـد؛ آنـان در راه خـدا                   ها و مال    خدا از مؤمنان جان   «. 111بخشی از آیه    / توبه -1

 .»کنند چه بکشند چه کشته شوند وعدة خدا حق است جنگ می
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ی شوند و اکنون ما هـر       سوي منبع عظیم نور اله      که همچون شمع سوختند تا هدایت گرما به       
چه داریم در درجۀ اول از الطاف الهی است که ما را براي زنده کردن دوبارة اسالم برگزیـد                   
و در درجۀ دوم رهبري امام و ایثار و از خود گذشتگی شهدایی که خون خویش را در پـاي    

بـه   است کـه اسـالم را تـا          )7(هاست و خون ابا عبداهللا      نهال اسالم ریختند و همین خون     
قدر باید خون جوانـان و پیـران و کودکـان و زن و مـرد                  امروز زنده نگه داشته و باز هم آن       

بیایـد و  ) عـج (اهللا  بقیـۀ امت اسالمی ما بریزد تا آنکه پرچمدار اصلی والیت یعنـی حـضرت              
طلبـد   دست گیرد و تازه آنجا هم اول راه است و این راه طوالنی عاشقانی را مـی           پرچم را به  
 بر کف گیرند و تا رسیدن به هدف از هیچ مانعی نترسند زیرا که که جان را 

ــد    ــر ترس ــه از س ــد آن ک ــوریده نباش  ش
 

ــد    ــر ترس ــه ز خنج ــود آن ک ــق نب  عاش
 و ائمــه )7(طلبـد کــه در مکتـب ابـا عبــداهللا الحـسین     ایـن کـاروان عاشــقانی را مـی     

ان کـان  «ه خوبی آموخته باشند کـ     درس عشق را شاگردي کرده باشند و به        )7(معصومین
 یعنی همه ما باید فـداي اسـالم شـویم و    1»دین محمد لم یستقم اال بقتلی فیا سیوف خذینی      

ها و مبارزات ما نیز این است که حکومت اهللا و مکتب اسـالم در سـطح              هدف تمام شهادت  
پس اي کسانی که تعهد اسالمی دارید و خویش را مسلمان و پیرو خـط      . جهان برقرار گردد  

ید، آگاه باشید که امروز روز آزمایش است همانند صحنه و روز عاشورا، آنها کـه                دان  امام می 
 ماندند و یکایک تا آخرین نفس       )7(در این ادعاها صادق بودند در روز عاشورا با حسین         

جنگیدند و تا آخرین نفر به شهادت رسیدند و این شهادت نه اینکه بـراي آنـان تلـخ باشـد                
 ما نیز باید صداقت خویش را در تکرار دیرینۀ این کالممان که         تر بود و    بلکه از عسل شیرین   

 :گفتیم می
 به اثبات برسانیم و بدانید که امروز نیز به گفتۀ امام            2»فوز فوزا عظیما  أیا لیتنی کنت معکم ف    «

 صحنه، عاشوراست و نبرد نیز بین حسینیان از یـک سـو و یزیـدیان از سـوي                   )7(صادق

                                           
این عبارت بیتی از قصیدة شاعري بـه نـام   . باشد تردید وجود دارد) 7(ن از حضرت امام حسیندر اینکه این سخ  -1

 .تعلیقات. ك.ر. است» شیخ محسن ابوالحب حویزي«
در ) 7(زیـارت امـام حـسین    . آمده و بعد وارد ادعیه شده است75/  عبارتی که در اصل در قرآن کریم سورة نساء   -2

 .نیمۀ ماه رجب
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سین زمان، پیر جماران، امام خمینی در صـحنه بمانـد؛ چـه بـه     باشد که به همراه ح دیگر می 
 دارد و بازماندگان صحنۀ     )7(پیروزي رسد و یا شهید شود جایگاهی همانند یاران حسین         

رسان خون شهیدان کربال باشند وگرنه اگر جز ایـن بـود، در صـف دشـمنان                   کربال باید پیام  
گویم که تنهـا و تنهـا جهـاد و کوشـشی            خدا و قرآن و ائمه معصومین هستند و این را نیز ب           

مقبول درگاه خداست که تحت والیت امام عادل یا ولی فقیهی باشد و در این زمان والیـت                  
الزم است که تمامی حرکاتمان را دقیقـاً مطـابق بـا            . امام خمینی بر همگان محرز شده است      

اي باشـیم کـه       الهاصطالح مسلمان رسـ     فتاوي و احکام و رهنمودهاي ایشان انجام دهیم و به         
هرگونه انحراف از خط والیت فقیه بیرون شـدن از صـراط مـستقیم الهـی و افتـادن در راه                     

باشد و بدانید کـه شـهیدان     هاي شرق و غرب است، می       ضاللت و گمراهی، که راه ابرقدرت     
پـس بـرادر و خـواهر،       . در زیر پرچم والیت زیستند و به فرمان والیت به لقاء یار شـتافتند             

 .  که از تحت امر والیت خارج شوي که والیت ستون و استوانۀ دین استمبادا
] را[ جبهه و جنـگ  1]از[است اینکه برادران و خواهران،  اي که الزم به تذکر   دیگر مسئله  

هاتـان و اي    نحو ممکن آن را کمک کنید، چه با مالتان و چه با جان    2فراموش نکنید و به هر    
 خـدا و    3خواهیـد   دن به جبهه نصیبتان نشده اسـت، اگـر مـی          آن کسانی که تاکنون توفیق آم     

خواهیـد   را ببینید، بیایید جبهه و اگـر مـی     ) عج( و امام زمان   )8(پیامبران و ائمه معصومین   
. معنی انسانیت انسان را دریابید و لذت واقعی زندگی را بفهمید، همۀ اینها در جبهـه اسـت                 

هـاي   ها، افتراها، حرص و جـوش  ها، تهمت ینهدر اینجا از ک   . دنیا در جبهه رنگ دیگري دارد     
و مشاهدة برگزیدگان   ) عج(اش یاد خدا و دیدار امام زمان        همه. مورد دنیایی خبري نیست     بی

زمینش به رنگ خون شـهیدان و هـوایش نیـز بـه طعـم خـون شـهیدان اسـت و                      . خداست
ه و یـاد ائمـه و       هاي از خود رست     لحظاتش همراه با ریزش الطاف بیکران الهی بر پیکر انسان         

زیستند و هـر   شهداست و منظرگاهش یادآور خاطرات شهیدانی است که روزگاري با تو می           
دهند که کیست که بعد از غروب خورشید کـار او را ادامـه                لحظه از عالم غیب تو را ندا می       

                                           
 .اضافه است -1
 .»بحر«در اصل وصیت  -2
 .»خواهد می«در اصل وصیت  -3
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ها برهاند و بدانید که امروز انسانیت انسان در گـرو پیـروزي ایـن          دهد و جهان را از ظلمت     
گ است و پیروزي در این جنگ به معناي مرگ دشمنان اسالم و قرآن است و این را نیز                 جن

و بعد از آن نیز ادامه دارد و در پشت جبهـه نیـز              ) عج(بدانید که جنگ ما تا ظهور امام زمان       
پشتیبان استواري براي امام و روحانیت و نهادهاي انقالب و مجلس و دولت و خدمتگزاران               

د و همیشه پشت سر روحانیت متعهد در خط امام حرکت کنیـد و هرگـز                واقعی اسالم باشی  
از آنها جدا نشوید و یاد خدا و معنویت را در خود زنده کنید و بـا ایـن سـالح بـه دشـمن                       

 .بتازید
پـدر و مـادر و خـانوادة        : در اینجا الزم است که چند کالمی نیز با خانوادة عزیزم بگویم            

 فرمـوده اسـت بـراي تحمـل     )7(بـن علـی   الیمان حسینام، خود را همچنان که مو     گرامی
ها آماده سازید و دل قـوي داریـد کـه قـادر یکتـا                 ها و ناراحتی    ها و ناکامی    ها و مصیبت    رنج

بخـشد   پشتیبان و نگهبان اسالم و شماست و تنها اوست که شما را از شر دشمنان نجات می           
 . گرداند و عاقبت شما را به خیر می

هـا   فـشانی  ها زودگذر و تمام شدنی است ولی به پاداش این جان ختیها و س    این مصیبت  
پایان خداوندي خواهید رسید و بـر سـریر کرامـت و              هاي ابدي و بی     ها به نعمت    و فداکاري 

خواهید در مقام و عظمت شما نزد خداونـد متعـال             پس اگر می  . بزرگواري تکیه خواهید زد   
گشایید و آنچه را که از قدر و منزلت الهی شـما  گاه زبان به شکایت ن      خللی وارد نشود، هیچ   

جا آورید و نمـاز شـکر بخوانیـد کـه      کاهد هرگز به زبان نیاورید و تنها شکر خداي را به   می
بـرادرم، علیرضـا، را سـفارش بـه شـناختن معـارف             . چنین توفیقی را خدا نصیبتان فرمـوده      

مبـادا بعـد    .  از خط سرخ شهدا    اسالمی و عمل هرچه بیشتر به آنها و پیروي کامل و آگاهانه           
از من بگذارد که این اسلحه، که از دیگر شهیدان به ما ارث رسیده بـود، بـه زمـین بمانـد و              

  . و اهل بیتش)7(بداند که همۀ ما باید فداي اسالم شویم همانند حسین
 .نمایم و خواهرانم را در پیام رسانی خون شهیدان سفارش اکید می 
هاي زیادي متحمل شدند و در مقابل همـۀ   زیزم که براي من رنجاز حضور پدر و مادر ع    

خواهم و امیـدوارم مـرا عفـو کننـد و از      اینها جز ناسپاسی از من چیز دیگر ندیدند، عذر می   
امیدوارم خداونـد شـما را در قیامـت در          . اینکه نتوانستم براي آنها کاري کنم شرمنده هستم       

 خواهشی که از شما دارم این است که چـون           فقط. جوار رحمت حق با شهدا محشور سازد      
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 ماه روزه و هر چقدر هم کـه مقـدور           6مقدار زیادي روزه و نماز قضا دارم، بگویید حداقل          
جا آورید و اگر پولی از من باقی ماند، آنچه را که کـسی اگـر از                   است نماز قضا براي من به     

فروشی امـام را هـم بـا نظـر            بمن طلب دارد بپردازید و بقیه را هم بدهید براي جبهه و کتا            
ها و دعاهایتـان بـراي        اش را حل کنید و در نماز شب         برادر عزیزم شیخ محمد تهرانی مسئله     

خداوند انشاءاهللا طاعات مخلصانۀ تمامی بندگان خالـصش        . ما طلب مغفرت و آمرزش کنید     
 امیـد  به امید پیروزي جبهۀ حـق بـر تمـامی کفـر و نفـاق و بـه           . را مقبول درگاهش بفرماید   

 ).عج( اهللابقیۀبرقراري حکومت جهانی حضرت 
 »اهللا توفیق و من«

 به امید زیارت کربال و نجف و عتبات مبارکه
 دار نگه خمینی را )عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي

17/11/61 
 ، به همراهی گردان کربال، منصور جاللی1عملیات والفجر

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
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 هاي کلیدي عبارت
I  گ بود که عزت و شرف و عظمت و مجد فراموش شـدة اسـالم را دوبـاره بـه مـا بـاز                        این جن

 . گرداند
I      کوب اسالم را به ابرقلدرها و جنایتکاران شـرق و غـرب نـشان               این جنگ بود که قدرت دشمن

 .داد
I عد نظامی است تر و حساس سنگر عقیده و ایدئولوژي بسیار مهم تر از سنگر مبارزه در ب. 
I والیت فقیه باشیدهمواره پشتیبان . 
I اطاعت از رهبري را فراموش نکنید. 

 اسماعیل :نام
 جمال :خانوادگی  نام

 حسن :پدر نام 
  عذرا:نام مادر

 1343 یکم آذر :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
 پایان دوره کاردانی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 اسماعیل جمال
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
نفسکم فی سبیل اهللا ذلکم خیـر لکـم ان کنـتم            أموالکم و   أانفروا خفافا و ثقاال و جاهدوا ب      «

  1»تعلمون
اد کنیـد  بار و مجهز بیرون شوید و در راه خدا به مال و جان جه         براي جنگ با کافران سبک    «

  .»این کار شما را بسی بهتر خواهد بود اگر مردمی با فکر و دانش باشد
 ]فاذا قتل فی سـبیل اهللا      [حتی یقتل فی سبیل اهللا     بر فوق کل ذي بر    «:)6(قال رسول اهللا  
باالي هـر خـوبی نیکـویی و خـوبی دیگـري            «:  فرمود )6( رسول خدا  2.»فلیس فوقه بر  
ر راه خدا کشته شود، دیگر فوق این، پاداش و ثوابی نتوان            جز جبهه، تا اینکه د      هست، اما به  
 .»تصور کرد

ترین درجات یقین برسـان    ترین مراتب ایمان و یقینم را به عالی         خدایا، ایمان مرا به کامل     
 .ها و عمل مرا به بهترین اعمال تبدیل کن و نیتم را به بهترین نیت

عنوان اینکه    عنوان وصیت و به     ه را به  اینجانب اسماعیل جمال، فرزند حسن این چند کلم        
 .نویسم یک فریضه است می

  محمـد رسـول اهللا و علـی        ،اهللا اکبر و ال اله اال اهللا      «: دهم که   قبل از هر چیز شهادت می      
 آخرین ستارة والیت و امامت در غیب کبري بـوده و             ابن الحسن العسکري   حجۀو   »اهللا ولی

جهـنم و   . باشد  ه العالی نایب برحق آن ولی خدا می       ظلّمۀ  اهللا العظمی خمینی دا     حضرت آیت 
 . باشد  حق است و از جانب خداوند تبارك و تعالی می3[...]بهشت و 

                                           
به جنگ بروید، خواه بر شما آسان باشد خواه دشـوار و بـا مـال و             «: ترجمه صحیح آیه به این شرح است      . 41/ توبه -1

 شـده   ذکـر 40در اصل وصیت شـمارة آیـه   . »جان خویش در راه خدا جهاد کنید اگر بدانید خیر شما در این است      
 .است

 .)60، ص74بحاراالنوار، ج(). 6(سخنی از پیامبر اکرم -2
 .خوانا نیست -3
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امتیاز انسان نسبت به موجودات دیگـر ایـن         . انسان یکی از مخلوقات خالق هستی است       
توانـد    است که انسان داراي نیروي شناخت خوب و بد اسـت و بـه کمـک ایـن نیـرو مـی                     

اگر انسان چنین است، آیا حق این نیست کـه از           . نتخاب کند و این از امتیازات انسان است       ا
نعمت مخصوص خود بهره برگیرد؟ جواب؟ آري، به همین دلیل با آگاهی کامل و ایمـان و                 

هـاي    تر انتخاب این راه را فرض دانستم و عازم جبهـه            تر و سهل    اعتقاد براي یافتن راه کوتاه    
امید است خداوند تبارك و تعالی این عمل ناچیز را قبول درگـاه             . ه کفر شدم  نبرد اسالم علی  
 .خویش نماید

اما بعد، اکنون که در آستانۀ هشتمین سالگرد پیروزي خون بر شمشیر هستیم، الزم است                
در طول این مدت خداوند بزرگ بـر مـا منـت            .  سال انقالب داشته باشیم    7نگاهی کوتاه به    

هاي زیادي را به ما ارزانی فرموده است و طبق قـرآن              قالب اسالمی نعمت  نهاده و در پرتو ان    
 پس  .1»کمزیدنّلئن شکرتم أل  «: گردد، شکر نعمت است     ها می   کریم آنچه باعث زیادي نعمت    

ها شکرگذاري نمـوده   بر ما و شماست که براي حفظ و بقاء و پایداري انقالب از این نعمت             
نیم و اگر خداي نکـرده در قبـال ایـن نعمـات کفـران               و خداوند منّان را سپاس و ستایش ک       

لـئن  «. ورزیده و ناسپاسی کنیم، طبق قرآن مجید عذابی سـخت در انتظارمـان خواهـد بـود                
هاي بیکران خداوندي نعمت جنگ اسـت کـه           یکی از این نعمت   . 2» عذابی لشدید  کفرتم انّ 

 و شرف و عظمـت و مجـد         این جنگ بود که عزت    . اند  امام عزیزمان بارها از آن یاد فرموده      
کـوب اسـالم    این جنگ بود که قدرت دشمن. فراموش شدة اسالم را دوباره به ما باز گرداند  

این جنگ بود که باعث شـد دشـمنان         . را به ابرقلدرها و جنایتکاران شرق و غرب نشان داد         
براي حفظ و بقاي حکومت خود با هم اختالفاتی کـه داشـتند در سـنگري واحـد دور هـم             

. گـري نماینـد   ریزي و توطئـه  شوند و متحد و متفق علیه اسالم و انقالب اسالمی نقشهجمع  
کردنـد،   عنوان یک قوم وحشی یـاد مـی   این جنگ بود که ایران اسالمی، که تمام دنیا از او به        

این جنگ بـود کـه   . در تمام جهان زبانزد عام و خاص و گوشزد دوست و دشمن قرار گیرد 

                                           
 .»افزاییم اگر مرا سپاس گویید، بر نعمت شما می«.  سورة ابراهیم7بخشی از آیه  -1
 .»اگر مرا کفران کنید، بدانید که عذاب من سخت است«.  سورة ابراهیم7بخشی از آیه  -2
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 را به لرزه درآورد و حتـی سـردمداران کفـر در کـاخ               3کاخ کرملین  و   2 واشنگتن 1کاخ سفید 
 . شخصی خود ایمن از هجوم انقالب نبودند

تنها عاملی که باعث شد نتیجۀ جنگ حق علیه باطـل، پـس از پـنج سـال و انـدي نبـرد                    
 .بوداهللا  تر شما امت حزب امان با دشمن بعثی، به اینجا برسد، حضور هرچه بیشتر و فشرده بی

رود و سالم و خداوند بـر اولیـاء و بزرگـان درگـاهش، بـر شـما ملـت مستـضعف و                       د 
از جـان و مـال و   ] ي[خاطر خدا و براي رضاي خداونـد  ستمدیده که براي حفظ اسالم و به  

بـرادر و خـواهر مـسلمان،    . ایـد   فرزندان خود دریغ نورزیده و به جهاد در راه خدا پرداختـه           
دست من و شما رسیده اسـت،         طور امانت به     قرن به  14اکنون پس از گذشت       اسالمی که هم  

 )6(دانید که چگونه رسیده است؟ براي حفـظ ایـن مکتـب الهـی دنـدان پیـامبر                   آیا می 
 )3(پـاره شـد، پهلـوي فاطمـه زهـرا           شکست، جگر حمزه سیدالشهدا، عموي پیامبر، پاره      

م       )7( شکافته شـد، جگـر امـام حـسن         )7(شکسته شد، فرق حضرت علی     بـر اثـر سـ 
ها رفت و بدن مطهر   در کربالي نینوا بر سر نیزه   )7(پاره شد و بالخره سر امام حسین        ارهپ

م اسب     اسیر یزیدیان شـدند     )7(ها لگدمال شد و زینب و فرزندان حسین         شهدا در زیر س 
) عج( در راه اسالم و قرآن شهید شدند و داریم روایتی که امام زمان             )7(و بقیه ائمه اطهار   

رسـیم   گردند و با این گفتار به این نتیجه مـی     به فیض عظمی شهادت نائل می     نیز در این راه     
که بر ما الزم و واجب است که حراست و حفاظت این امانت الهی را به نحو احسن انجـام                    

جنگیم بلکه بـراي اداي تکلیـف و    ما فقط براي پیروزي نمی : دهیم و طبق فرمایش امام امت     
 راه کشته شویم و یا پیروز شویم کـه در هـر دو صـورت     جنگیم چه در این     انجام وظیفه می  

پیروزي نهایی با ماست و در نتیجه به هـدف اصـلی خـود کـه خداگونـه شـدن و متکامـل                       
  4.گردیدن و در نهایت رسیدن به لقاي خداوندي است خواهیم رسید

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
ما تا آخر با آنها جنگ خواهیم کرد و انـشاءاهللا تعـالی پیـروز خـواهیم                 «: جمله حضرت امام خمینی این چنین است       -4

تکلیف ما این است که از اسالم صیانت کنـیم و  . براي اینکه ما هدفمان این است که تکلیفمان را عمل بکنیم          ... شد
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 مسئله اصلی تا رفع فتنـه در عـالم جنـگ      «اهللا، طبق فرمایش امام عزیزمان        اي امت حزب   
 و در   2»بهشت تنها زیر سـایۀ شمـشیرهاست      « )7( و طبق حدیثی از حضرت علی      1»است

صورت ترك جهاد و جنگ لباس عزت و شرف خـود را از دسـت خـواهیم داد و ذلـت و                      
ولـی بدانیـد مـا همگـی در مکتـب سـاالر شـهیدان               . خواري را براي خود خـواهیم خریـد       

ایم و شـعار      ایمردي را آموخته   درس شهادت و شهامت و مردانگی و پ        )7(بن علی   حسین
 را هرگز فراموش نخواهیم کرد و حاضریم تا آخـرین نفـر و تـا آخـرین                  3»هیهات منا الذله  «

 . فشانی و فداکاري نماییم قطرة خون در حفظ قرآن و پیام قرآن جان
کفن انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی کـه بـا       درود و تحیت خداوندي بر شهداي گلگون       

ی آفریدند و چهرة تاریک و ظلمانی شب را با سرخی خونشان براي مـا               شهادت خود روشن  
 . روشن ساختند و با تقدیم جانشان هدف را براي ما روشن نمودند

و اما نعمت دومی که خداوند نصیب امت مـا فرمـوده اسـت، نعمـت انقـالب فرهنگـی           
فـر قـرار   شود که ملت و قومی تحت سـلطه و اسـتعمار سـردمداران ک        آنچه باعث می  . است

عـد فقـر فرهنگـی بـوده و        گیرد و تنها و بهترین راهی که می   توان ملتی را اسـتعمار نمـود، ب
عـد نظـامی اسـت          تر و حساس    سنگر عقیده و ایدئولوژي بسیار مهم      تر از سنگر مبـارزه در ب .

دهـد کـه همیـشه اسـتعمارگران          بررسی تاریخ اسالم و امت اسالم از آغاز تاکنون نشان مـی           
اند تا فرزندان این مملکت از علـم و شـناخت و              اند و تالش نموده     ب سعی کرده  شرق و غر  

 اقتـصادي   -عقیده به دور بمانند و نسبت به مسائل عقیدتی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی              
اطالع باشند و در مقابل فرهنگ و عقیدة الحـادي و غیرخـدایی خـود را بـا                    جهان اسالم بی  

ستفاده از بیشترین امکانات تبلیغی در دنیا در مغز و فکر جوانان            انواع و اقسام تبلیغات و با ا      
پرسیدي که از فرهنگ اسـالم   طوري که اگر از جوان مسلمان ایرانی می     اند، به   جایگزین کرده 

                                                                                                       
، 13، جامام  صحیفه(» ایم  ایم، بکشیم هم تکلیف را عمل کرده        کشته بشویم تکلیف را عمل کرده     . حفظ کنیم اسالم را   

  .)251ص
، 19صحیفه امـام، جـم   (» جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم« .شهید دو عبارت از سخنان امام را یکجا جمع کرده است   -1

 .)148، ص19صحیفه امام، ج(» ترین مسئله کشور است امروز جنگ اصلی«و . )113ص 
 .)1322، حدیث 196الفصاحه، ص نهج(، »الجنۀ تحت ظل السیوف«است ) 6( حدیث از رسول اکرم-2
 ).504فرهنگ عاشورا، جواد محدثی، ص. (خطاب به یزید است) 7( قسمتی از سخنان امام حسین-3
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و قرآن تا چه اندازه اطالع داریـد، ممکـن بـود حتـی از مـسائل روبنـایی اسـالم نیـز هـیچ                   
 .که از مسائل زیربنایی و اصول دیناطالعاتی نداشته باشد، چه رسد به این

اند که اگر جـوان مـسلمان داراي عقیـدة اسـالمی              دشمنان اسالم به این حقیقت پی برده       
. آویز خود قرار دهند و هرطور که آنها گفتند عمل کند            توانند او را بخرند و دست       باشد، نمی 

الـسابق    و کمـا فـی    کـرد همچنـان       لذا بعد از پیروزي انقالب اسالمی ایران دشمن سعی مـی          
هاي ما از فرهنگ غنی اسالمی به دور باشند و جوان مـسلمان ایرانـی                 ها و دبیرستان    دانشگاه

هـا بـه سـنگرهاي نظـامی        از مسائل اسالم اطالع نداشته باشد تـا آنجـا کـه سـنگر دانـشگاه               
دادند که بـرادران و خـواهران دانـشجوي           هاي چپ و راست قرار گرفت و اجازه نمی          گروه
ها اظهار عقیده نمایند و در پیرامون مسائل عقیدتی بحث و اظهار              ان بتوانند در دانشگاه   مسلم

نظر نمایند و در دنبالۀ این جریانات سیاسی بود کـه امـام دسـتور انقـالب فرهنگـی را صـادر                      
 تحویـل اجتمـاع دهـد       2 و بختیارهـا   1هـا   نمودند و گفتند دانشگاهی کـه از آن شـریف امـامی           

لذا توصیه مـن    .  بیرون آیند  4ها  ، مفتح 3ها  خواهیم که از آن مطهري      نشگاهی می خواهیم ما دا    نمی
آموز و دانشجو این است که در ضمن حـضور در سـنگرهاي    به شما برادران و خواهران دانش 

پاي مبـارزه     هاي حق علیه باطل سنگر دانشگاه و مدرسه را به یاد فراموشی نسپارید و هم                جبهه
ال بردن سطح فرهنگ و عقیدة اسالمی خود باشید که اگـر بتوانیـد بـا                با دشمن بعثی در فکر با     

پـاي ثـواب    اي از چرخ اقتصادي این مملکت را بچرخانید، ثوابی هم   کسب علم و دانش گوشه    
شهدا نصیبتان خواهد شد به شرطی که کارتان براي رضاي خداوندي و خدمت به ایـن مـردم                  

 مـداد العلمـاء     مـۀ یوزن یوم القیا  «: فرماید   می )6(رسول خدا : محروم و رنجدیده باشد که    
 .»شود  سنجیده میدر روز قیامت مداد عالمان با خون شهدا با هم «5»بدماء الشهداء

 : امت قهرمان و شجاع ایران

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
 .3/2067لحکمه، میزان ا -5
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ها آماده سازید و دل قـوي داریـد    ها و ناروایی ها و ناکامی ها و مصیبت    خود را براي رنج    
ن شماست و تنها اوست که شما را از شر دشمنان نجـات             که خداوند متعال پشتیبان و نگهبا     

هـا   هـا و شکـست   دشمنان شما را به انواع عذاب   . گرداند  بخشد و عاقبت ما را به خیر می         می
ها زودگذر و تمام شدنی است ولی به پاداش این            ها و سختی     این مصیبت  1.گردانند  دچار می 

پایـان خداونـدي خواهیـد رسـید و بـر             یهاي ابدي و ب     ها به نعمت    ها و فداکاري    فشانی  جان
 شما خللی وارد    2[...]خواهید در مقام و       اگر می . سریر کرامت و بزرگواري تکیه خواهید زد      

کاهـد،     شما مـی   3[...]گاه زبان شکایت نگشایید و آنچه را که از قدرت و منزلت               نشود، هیچ 
از رهبري را فرامـوش نکنیـد     بر زبان نیاورید و همواره پشتیبان والیت فقیه باشید و اطاعت            

 و اطاعـت از رسـول خـدا    )6(که اطاعت از رهبر و نایب امام اطاعـت از رسـول خـدا    
اطاعت از خداوند متعال است که در این صورت خداوند شما را یاري خواهد کرد و با هـم    

 خـداي   متحد و متفق باشید تا دشمنان نتوانند بین شما رسوخ کنند و از این تفرقه استفاده کرده و                 
 . بسنکرده شما را از دین خدا دور کنند و این تنها به این است که در خط امام باشید و

درود و سالم بیکران بر شما پـدر و مـادر بزرگـوارم    :  اما سخنی هم با پدر و مادرم      4[...] 
 و مشقات فراوان فرزند خود را بـا تعلـیم و تربیـت اسـالمی، کـه اسـالم                    5[...]که با تحمل    

اده است، بزرگ کردید و با تالش فراوان توانستید فرزندي تحویل جامعه دهید کـه               دستور د 
 .توانستم در راه نصرت دین خدا حرکت کنم

 را آزمایش کند، به او     )7(خداوند متعال وقتی خواست پیامبر خودش حضرت ابراهیم        
ی و چـون   یگانه فرزنـد خـود یعنـی اسـماعیل را در راه خـدا قربـانی کنـ            6[...]نداد داد که    

بـدون هـیچ عـذري    .  داشت و مطیع امـر خـدا بـود   7[...]حضرت ابراهیم به خداي خودش  

                                           
 .»گرداند می«در اصول وصیت  -1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
 .خوانا نیست -5
 .خوانا نیست -6
 .خوانا نیست -7
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تو از آزمـایش سـرفراز   .  که اي ابراهیم  1[...]دستور خداوند را اجرا کرد و خدا هم به او ندا            
خواهد ما را امتحان کند بایـد جـان و مـال و فرزنـدان         درآمدي و ما هم اآلن که خداوند می       

همچنـان کـه از زمـان    .  راه رضاي او و در راه یاري کردن دیـن خـدا فـدا کنـیم             خود را در  
 بـراي حفـظ دیـن خـدا در روي زمـین             2])7(حـضرت ابـراهیم    [)7(حضرت ابراهیم 

 )6( و از زمـان رسـول اکـرم    )6(ها ریخته شده تا زمان حضرت رسول اکـرم          خون
ه گفتار خود جامۀ عمـل بپوشـانیم   اند، ما هم باید ب  اسالم کرده3[...]ها در     فشانی  تاکنون جان 

 .و در راه اسالم خود را فدا کنیم
ایـم فـیض      پدر و مادر عزیزم، اگر چنانچه خداوند متعال در این راهی که قـدم برداشـته                

عظمی شهادت را نصیب ما کرد، من امیدوارم که همچون دیگر پدر و مادران شهدا صـبر و                  
 و خدا را شکر و سپاس گویید که خداوند ایـن    شکیبایی را پیش گیرید و هیچ نگران نباشید       

اید و از خـدا بخواهیـد         نعمتی را که به شما داده بود، دوباره این نعمت را به او تحویل داده              
که این هدیه شما را قبول کند و امیدوارم که مرا عفو نمایید و همچنان که تـاکنون در خـط                     

به بعد نیز از طرفداران سرسـخت اسـالم و     امام و رهبر و پشتیبان والیت فقیه بودید، از این           
 . دین خدا و انقالب و پیرو و مطیع امر رهبر باشید که راه شهیدان جز این نبوده است

اید، اگـر خطـایی از مـن سـر زده، از              و من امیدوارم که در این مدت که مرا بزرگ کرده           
شش و رضایت   روي جهل و نادانی بوده است که از شما معذرت خواهم و طلب عفو و بخ               

 . کنم که اگر شما مرا ببخشید خداوند هم مرا انشاءاهللا خواهد بخشید از شما می
خواهم که اگر حقی بر گردنم هست، مرا ببخشند       اهللا نیز می    از ملت قهرمان و امت حزب      

 . و مورد عفو خود قرار دهند
 دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 30/10/64 بندة حقیر خدا، اسماعیل جمال

                                           
 .خوانا نیست -1
 .اضافه است -2
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 نامه مالی وصیت
-نامـۀ سیاسـی     وصـیت . نامـه را در حـضور دیگـران و در جمـع نخوانیـد               این قطعه وصیت  

 . باشد اجتماعی در تعاون سپاه سمنان می
، 1343، متولـد    115رنـدة شـماره شناسـنامه       اینجانب اسماعیل جمال، فرزنـد حـسن، دا        

دارم که وصی خودم را پدر بزرگـوارم قـرار داده و در               اموالی که دارم به شرح زیر اعالم می       
نـژاد   اجراي آن با حضور و نظر حاج شیخ حسن اختري یا حاج شـیخ غالمحـسین مهـدوي      

 . باشد دایی و امام جمعه سرخه می
باشد کـه اگـر       ام و در اختیار پدرم می       ي کرده  که آن را خریدار    3*4یک تخته قالی     -1

 . خواستند، استفاده نمایند
انـداز داشـتم کـه آن را      ریال در بانک سپه شعبه ژاندارمري مشهد پـس         2000مبلغ   -2

 ریال، چـون  5000ام به بانک سپه شعبه چهارراه مازندران سمنان، ضمناً          انتقال داده 
 .ام الحسنه بوده است، برنده شده انداز قرض پس

مقداري کتاب در کتابخانۀ شخصی خود دارم که هرچـه احتیـاج خـانواده و پـسر                  -3
اي که دایی و امام       ها، محمد و حسینعلی، بود بردارند و بقیه را به هر کتابخانه             دایی

 . جمعه سرخه تشخیص دادند اهدا نمایند
یـز  انداز دارم که دفترچۀ آن ن       الحسنه سرخه پس     ریال در بانک قرض    370000مبلغ   -4

 .باشد در همان بانک می
 . ام که آن را نیز بگیرید  ریال به محمد آقا، داماد عزیزمان، قرض داده200000مبلغ  -5
ام کـه خودشـان       قـرض داده  ) یکی از دوسـتانم   ( ریال به علی چتري      50000 مبلغ   -6

 .دهند، الزم به گفتن نیست پس می
ون را به دایی شـیخ      باشد که پول تلویزی     ضبط صوت و تلویزیون نیز مال خودم می        -7

 . باشد ام و این دو نیز در اختیار پدرم می حسن نداده
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 عـدد نـوار ویـدئو و مقـداري بـاطري در             1 عدد نـوار ضـبط صـوت و          10مقدار   -8
باشد که متعلق به جنگ است و در این مورد آقاي حسنعلی              ام می   کتابخانه شخصی 

به ایشان بدهید تـا     رمضانی و محمد احسانی یا جعفر سبحانی در جریان هستند و            
 .در جاي خودش استفاده نمایند

 .انداز دارم  ریال در بانک ملی شعبۀ مرکزي سمنان نیز پس9000مبلغ  -9
 .شود ام که ماهیانه از حقوق من کم می  ریال از بانک ملی وام گرفته200000 مبلغ  -10
 . ریال به پسر عمه عباس بدهکارم که امیدوارم آن را بپردازید1800 مقدار  -11
 .  روز36ام، جمعاً   را نگرفته66 روز روزه سال 21 و 65 روز روزه سال 15  -12
 .گیرد، بپردازید اگر تعلق می.  کلیه این اموالی که در اختیارم بوده، خمس ندادم -13
ها از     ریال جهت کمک به جبهه     50000 شهدا و    1 ریال جهت حسینیه   50000 مبلغ   -14

 .پول من بپردازید
هللا و دوسـتان و همـسایگان و وابـستگان دور و نزدیـک             ا  در آخر، از کلیـه امـت حـزب         

 .امیدوارم که اگر از من بدي و یا نافرمانی دیدند، مرا عفو نمایند. طلبم حاللیت می
 

 بندة حقیر خدا
 اسماعیل جمال

23/8/66 
 

 

                                           
 .»حسینه«در اصل وصیت  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I م پایداري شما کاسته گرددها زبان شکایت باز کنید تا از مقا مبادا از ناراحتی. 
I       و امـام خمینـی باشـیم و بعـد از آن سـخنان                )عج(در تمام اعمالمان تسلیم دستورات امام زمان 

 . والیت فقیه و روحانیت اصیل را کامالً گوش کنید
I    خواهیم که جبهه اسالم را در هر جا که هست بروند و پر کنند تا به اسـالم                    از ملت مسلمان می

 .نندنتوانند ضربه بز
I    ها شـرکت   خواهیم که در پشت جبهه همیشه در نماز جماعت و نماز جمعه            از ملت مسلمان می

 .ها غافل نشوید کند و از این عبادت
I از اسالم به هر صورت ممکن پشتیبانی کنید. 
I در نهادهاي انقالبی جهاد و نهضت سوادآموزي شرکت کنید. 
I در راه آزادي و آبادي کشور اسالمی خود بکوشید. 

  محمدباقر :نام
 جمال :خانوادگی  نام

 غالمرضا :پدر نام 
  فاطمه:نام مادر

 1338 یکم اسفند :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
 دوم راهنمایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364وهشتم بهمن   بیست:ریخ شهادتتا
 الرصاص عراق  ام:محل شهادت
 ترکش اصابت :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 1محمدباقر جمال
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
با سـالم و درود فـراوان بـه رهبـر     . نامه محمدباقر جمال، فرزند غالمرضا جمال     متن وصیت 

درود فـراوان بـه   ] و[کبیر انقالب اسالمی ایران و درود فراوان به روحانیت اصـیل و سـالم             
 .کنم صیتم را آغاز میرزمندگان و سالم بر شهیدان راه حق و حقیقت کربالهاي ایران و

هرگز تابع حکومت ننگین یزیـدها و       .  مسلمان از ذلت به دور است      2.»هیهات من الذله  « 
هـل مـن    «من با میل و رغبت شخصی خود به جبهه آمدم تـا بـه نـداي                 . شود  ها نمی   معاویه

ن ها بود که آرزو داشتم به جبهه بیـایم و اکنـو          مدت.  امام امتمان لبیک گویم    3»ناصر ینصرنی 
. که خدا دوباره این توفیق را نصیب من سـاخت از خـداي مهربـان و بخـشنده سپاسـگزارم       

باشـم و امیـدوارم کـه    ) عـج (آمدم تا شاید انشاءاهللا من هم یکی از سربازان واقعی امام زمان          
خدا هم از سر تقصیرات من درگذرد و بتوانم به اسالم و مسلمین کمک کرده باشـم و اگـر                    

من . سوي خود بخواند و در جمع شهدا انشاءاهللا قرار بدهد            مرا هم به   خدا از من راضی شد،    
 )7(خواهم بعد از زیارت آقا امـام حـسین           را دارم و می    )7(آرزوي زیارت امام حسین   

اگر خدا خواست شهید شوم که شهادت و جانبازي در راه           . بجنگم) عج(در رکاب امام زمان   
میرد؟ چه بهتر که این       کند و چند دفعه می      یمگر آدمی چند بار زندگی م     . خدا پیروزي است  

چـرا انـسان چـون پیرزنـان در         . زندگی شرافتمندانه و این مرگ با شهامت و شجاعت باشد         
آنها که از مبارزه در راه دیـن خـدا          . بستر بمیرد و یا مرگ با خفت و خواري را انتخاب کند           

ازه ارزش قائل نیستند که در آن ترسند، آیا براي عقیده و آرمان خود آن اند          از جان و مال می    
اند؟ پس ما، بایـد   اي ندارند و یا اگر دارند به چگونگی آن پی نبرده جهاد کنند یا اصالً عقیده    

ام و اي مـادر و اي برادرهـا،           اي خانواده . پی ببریم و به عزت و بزرگواري تکیه خواهیم زد         
تا از مقام پایـداري شـما کاسـته         ها زبان شکایت باز کنید        اي خواهر، خوب مبادا از ناراحتی     

                                           
 .نامۀ محمد جمال وصیت: در باالي وصیت آمده است -1
 .تی از سخنان امام حسین خطاب به یزید است قسم-2
 .تعلیقات. ك.ر -3



 641 جمال، محمدباقر     ¹استان سمنان 

 

آري، در  . فشارد، خاموشـی گزینیـد      گردد و در هر زمان و هر مقام که اندوه سینۀ شما را می             
اگر زندگی دنیا ارزشی داشته باشد، زنـدگی    .  باشید انشاءاهللا  1مشکالت پافشاري و ثابت قدم    

از ایـن جهـان     هـا بـراي مـردن و گذشـتن            اگر این بـدن   . جاودان آخرت برتر و نیکو است     
وجود آمده و سرانجام همه مرگ است، پس کشته شدن مرد با شمشیر در راه خدا بهتـر و          به

ها و ارزاق ثابت و معین است، چه بهتر که آدمی کمتر حـرص و   اگر روزي . تر است   باارزش
ورزنـد، راه    را دوست دارند و به او عشق می    )7(آز داشته باشد و چه بهتر آنها که حسین        

 داشـته باشـند؛ قهرمانانـه بـه اسـتقبال           )7(اي چـون حـسین      انتخاب کنند و روحیـه    او را   
 نهراسند مرگ و زندگی هم که دست خـدا اسـت؛ چـه              2[...]خطرات بروند و از مشکالت      
دانم که بـراي شـما        مادر مهربان و صبورم، می    . ها عادت دهند    بهتر که خویشتن را به سختی     

امیدوارم به بزرگی خود مرا ببخشید     . کردم  ا ناراحت می  ام و همیشه شما ر      فرزند خوبی نبوده  
و . و حاللم کنید و اي برادر مهربانم و عباس، من هیچ خدمتی به تـو نکـردم، مـرا ببخـشید             

برادر حسن، براي شما هم هیچ کاري نکردم، انشاءاهللا مرا ببخـشید و مـن بـه شـما توصـیه                     
 اسـالم خـدمت کنـی و اي خـواهر و اي     کنم که درس را ادامه بدهید که بیشتر بتوانی به       می

طلبم که نتوانستم خدمتی به شما کـنم و همیـشه مایـه         همسر مهربانم، من از شما پوزش می      
امیدوارم که مرا حالل کنید و از همۀ شما التماس دعا دارم کـه مـن         . سرشکستگی شما بودم  

ستان و آشنایان    و دو  3ها  همۀ فامیل ] من از [از طرف   . گناهکارم و عذاب خدا سخت دردناك     
حاللیت بطلبید و در آخر، وصیتم اول به خانوادم و بعـد بـه تمـام مردمـی کـه بـه وصـیتم                       

 .  گوش کنند شش جمله حرف من براي خدا کوشش کنند و عمل نمایند4خواهند می
 و امام خمینی باشیم و بعد از آن          )عج(در تمام اعمالمان تسلیم دستورات امام زمان       -1

 .  روحانیت اصیل را کامالً گوش کنیدسخنان والیت فقیه و

                                           
 .»ثبات قدم«در اصل وصیت  -1
 . خوانا نیست-2
 .»فامیالن«در اصل وصیت  -3
 .»خواهد می«در اصل وصیت  -4
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خواهیم که جبهه اسالم را در هر جا که هست بروند و پر کنند             از ملت مسلمان می    -2
 .تا به اسالم نتوانند ضربه بزنند

خواهیم که در پشت جبهه همیـشه در نمـاز جماعـت و نمـاز                 از ملت مسلمان می    -3
 .ها غافل نشوید ها شرکت کند و از این عبادت جمعه

] بـه [اد مفسد و منافق را به حکومت اسالمی معرفی کنیـد کـه ایـن عمـل امـر                   افر -4
 . معروف است

باید از گناه و تخلف به هر صورت ممکن است جلوگیري کنیـد کـه ایـن نهـی از       -5
 .منکر است

از اسالم به هر صورت ممکن پشتیبانی کنید که در دنیا و آخرت به خیر و صـالح                  -6
 کنید و در نهادهـاي انقالبـی جهـاد و نهـضت     شما خواهد بود و مجروحین را یاد   

 .سوادآموزي شرکت کنید و در راه آزادي و آبادي کشور اسالمی خود بکوشید
و در آخر، اي دوستان خوب و همسرم، وقتی که شهادت نصیب من شد و شهید شـدم،                 

 خـاك  شنبه یا جمعه مـرا بـه   اگر در بین هفته بود، مرا در سردخانه بگذارید باشد تا روز پنج 
 .التماس دعا دارم. سپارند

 دیدار دیگر در دنیاي دیگر 
 محمدباقر جمال
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 هاي کلیدي عبارت
I حجاب اسالمی را رعایت کنید. 
I دهندة خون شهیدان اسالم باشید ادامه. 
I اسالم و رزمندگان را دعا کنید. 
I همیشه امام و رزمندگان را دعا کنید. 
I همیشه پشت امام باشید. 
I کـه جـان را فـداي ملـک     -دهندة خون شهیدان بسیاري انم را طوري تربیت کنید که ادامه      فرزند 

 . و پیرو امام عزیز باشند-اسالمی کردند

 جعفر :نام
 جمشیدي کمرودي :خانوادگی  نام

 حسین :پدر نام 
 نسا  صبح:نام مادر

 1343وششم شهریور   بیست:تاریخ تولد
  شهرستان سمنان: تولدمحل

 پایان دوره متوسطه :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1373وششم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  بیمارستان ساسان تهران:محل شهادت
 عوارض ناشی از مجروحیت :نحوة شهادت

  گلزار شهداي امامزاده یحیاي شهرستان زادگاهش:مزار
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 جعفر جمشیدي کمرودي
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 بسم رب الشهداء

 و 1بقیه باید برونـد . میراند ،پس او ماندنی است آورد و خود می     وجود می   به نام آنکه خود به    
پس اي بازماندگان من، شما و سایر مردم بایـد بـه فکـر مـرگ     . مسافري بیش به دنیا نیستند    

خواهید در دنیا  باشید که هم رفتنی هستیم و هم باید همه چیز را بگذاریم و برویم و اگر می       
 ).)7(حضرت علی. (دانی عمل کن ترین بنده باشی، به آنچه می با سعادت

د کلمه وصیت به خانواده و مردم دارم که بعد از مـن چـه             اینجانب جعفر جمشیدي، چن    
کـنم حجـاب اسـالمی را رعایـت کنیـد و از همـسرم                 اول از شـما خـواهش مـی       . کار کنند 

خوبی تربیت کند و آنها را به نماز خواندن و یاد خدا آشنا کند و با                  خواهم فرزندانم را به     می
خواهم که در تربیت فرزنـدان   ما میدرس خواندن ایشان خون شهیدان را حفظ کرده و از ش     

خواهم کـه اسـالم     دهندة خون شهیدان اسالم باشید و از شما می          کوشش فراوان کنید و ادامه    
و رزمندگان را دعا کنید و در این ماه مبارك رمضان به دعاي خیر شما احتیاج دارند و شـما         

 .در این ماه دعا را فراموش نکنید
ي و در تربیت آنها کوشا باشید که بعـد از           دار  نگهبت و   همسرم، از فرزندانم خوب مواظ     

من ادامه دهندة راه هزاران شهید باشند و بعد از شهادتم به آنها بگویید کـه پـدرتان در چـه                     
راهی به شهادت رسیده است و خون شهیدان را حفظ کنند و همیـشه امـام و رزمنـدگان را                    

کنم فرزنـدانم را      راي چندمین بار تکرار می    دعا کنید و همیشه پشت امام باشید و در پایان، ب          
دهندة خون شهیدان بسیاري، کـه جـان را فـداي ملـک اسـالمی         طوري تربیت کنید که ادامه    

 .کردند، و پیرو امام عزیز باشند
 2)جمشیدي(جعفر کمرودي » والسالم«

                                           
 .»رفت«در اصل وصیت  -1
 .»جمشیدي کمرودي« در اعالم نام خانوادگی چنین است -2
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 هاي کلیدي عبارت
I شوند یقراري کنی زیرا که منافقین خوشحال م مادرم، مبادا بی. 
I         ،3(کنم در روز محشر حضرت زهـرا        با خود می  ] اما[مادر جان داغ فرزند بسیار گران است (

 .زند بر تو لبخند می

 حمیدرضا :نام
 جمعه :خانوادگی  نام

 یداهللا :پدر نام 
  مرضیه:نام مادر

 1344 نوزدهم دي :تاریخ تولد
  شهرستان جاجرم:محل تولد
 چهارم متوسطه  :تحصیالت
  بسیج:کننده زامارگان اع

 1364چهارم آذر  و  بیست:تاریخ شهادت
  خندق عراق:محل شهادت
  ترکشاصابت :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 1حمیدرضا جمعه
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
شـکن    و نایب برحق او بـت     ) عج(عصر امام زمان  ]ال[ با سالم بر منجی بشریت حضرت ولی      

 ].ن[هدا و اسیران و سالم بر جانبازا بر تمامی ش2درود. زمان، پیر جماران
سالم بـر شـما     ! سالم بر شما چشمه پرفیض    ! سالم بر تو اي پدرم    ! سالم بر تو اي مادرم     

در هر کجاي ایـن دیـار       . امیدوارم سالمم را پذیرا باشید    . ترید  که از خورشید براي من تابنده     
چگونـه  .  و باشـکوه   3زرگیـد خونین که هستید؛ در اهواز، تهران، شاهرود یا جعفرآباد، شما ب          

. چگونه شـهامت شـما را شـرح دهـم         . بزرگی و صالبت شما را بر لوح سفید دفترم بنگارم         
زبـانم نیـز    . شـود    بنـد نمـی    4افکـارم بـه جـایی     . لرزد  قلم در دستم می   . توانم  دانم که نمی    می
نویس   کیست که بتواند کماالت شما را بیان کند؟ کدام مقاله         . تواند وصفت را شرح دهد      نمی
 اي بنویسید؟ دست است که شما را درك کند و سپس در مدح شما شعر یا مقاله چیره

ولی مادر، من امام    . من هم تو را دوست دارم     . دانم خیلی مرا دوست داري      مادر جان، می   
آري . روم در قربانگاه عشق تا بوسه به رخسار محبوب زنم           زمان را بیشتر دوست دارم و می      

مـادر جـان،   . حسین زمان لبیک گـویم  5»هل من ناصر ینصرنی «تا به نداي  روم    مادر، من می  
دانم تو را چه بگویم؟ تو شـوري و صـفایی، تـو در کـدام مکتـب درس آمـوختی کـه                         نمی
شکسته صحراي کربال     تو از مادران دل   . گونه درس شهادت طلبی را به فرزندت آموختی         این

مادرم، . بگویمت؟ تو ستارة آسمان تاریک منی     مادرم، چه   . و صدر اسالمی، تو از تبار زینبی      
دانم داغ فرزنـد بـسیار گـران          چه بگویم که خداي را خوش آید؟ مادر جان، می         . تو باوفایی 

مـادرم،  . زنـد    بر تو لبخند مـی     )3(در روز محشر حضرت زهرا    کنم    با خود فکر می   . است

                                           
 .نامۀ شهید حمیدرضا جمعه وصیت: ه استدر باالي وصیت به خط شهید آمد -1
 .»دورود«در اصل وصیت  -2
 .»بزرگیید«در اصل وصیت  -3
 .»جاي«در اصل وصیت  -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
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 1ادر، زیرا که منـافقین    مبادا مروارید چشمایت صورتت را خراش دهد م       . قراري کنی   مبادا بی 
 نیز بـاش کـه      3 و قاسم  2اکبر  اگر بر سر قبر من اشک ریختی، به یاد علی         . شوند  خوشحال می 

. پاره شد    اسبان لگدمال و پاره    4 در زیر سم   )7(روز عاشورا شهید شدند و بدن امام حسین       
ت  اسـتقام )3(چنـان کـه زینـب      کنم، آن   وار توصیه می    پس تو را به صبر و شکیبایی زینب       

شـوم و   دانم که شـهید مـی    مادرم، می . تو نیز انشاءاهللا که هستی    . داشت و مقاوم و بردبار بود     
اهللا کـشته شـد و خـونش زمـین را             سـبیل   باید قاطعانه بگویم تو مادر شهیدي هستی که فـی         

اگر خطایی از من سـر      . در پایان، از کلیه برادران و خواهران تقاضاي عفو دارم         . رنگین نمود 
 . دوارم مرا ببخشیدزده، امی

 »والسالم«
 حمیدرضا جمعه، فرزند کوچک شما

 »و اجرکم عنداهللا«
2/7/64  

 .در رگ ماست، خمینی رهبر ماست] تا خون[، 5شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه 

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .»ثم«در اصل وصیت  -4
 . تعبیر ترجمه آیه قرآن است-5
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 هاي کلیدي عبارت
I هیچ موقع امام را تنها نگذارید. 
I همیشه امام را دعا کنید . 
I ها به هر طریقی که هست یاریشان کنید ا در جبههجهادگران، رزمندگانتان ر. 

 اهللا قدرت :نام
 اي جمعه :خانوادگی  نام

 اهللا سیف :پدر نام 
  ربابه:نام مادر

 1342 بیستم آبان :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 سوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 دوم مرداد :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  ترکشاصابت :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 اي اهللا جمعه قدرت
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 صدیقین]الـ[شهدا و ] الـ[بسم رب 

 1»نهم بنیان مرصوص کاان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا«
سـت و   د  به راستی که خداوند مؤمنانی را که در صف جهاد با کافران مانند سدي آهنین هم               «

 .»دارد پایدارند بسیار دوست می
  3» بل احیاء عند ربهم یرزقوناً فی سبیل اهللا اموات2او ال تحسبن الذین قتلو«
اند مردگانند بلکـه آنهازنـده هـستند و نـزد      گمان مبرید کسانی را که در راه خدا کشته شده     «

 .»خورند خدایشان روزي می
فرماید بهشت ارزش افراد جهادکننـده را      میاي که خداوند در قرآن        بله، همان جهادکننده   

بینیم که خداوند چه ارزش واالیی را براي افراد جهادکننده قائل شده که بهـشت                 ندارد و می  
با این عظمتی، بهشتی که انسان از بیان ذکر آن عاجز است، بهشتی را که انـسان از شـرح و                     

 . توضیح آن عاجز است، براي جهادکننده ارزش ندارد
اول پیامم به  . کنم  طور خالصه بیان می      را از کجا شروع کنم؟ به کجا ختم کنم؟ به          وصیتم 

تر از آنـم کـه بـه شـما پیـامی       وطنان، من کوچک هم: ملت مسلمان آگاه و همیشه در صحنه     
هـیچ موقـع امـام را تنهـا     . عنوان یک برادر حقیر شرمسار سفارشـم را بپذیریـد          دهم، ولی به  

ها به هـر طریقـی کـه          جهادگران، رزمندگانتان را در جبهه    . دعا کنید همیشه امام را    . نگذارید
ما که رفتیم از این زندان ولی برادران و خواهران شما که هستید سعی              . هست یاریشان کنید  

قدر یاران امـام    . کار زینبی کنید  . کنید رسالت انبیاء که بر دوشتان نهاده شده به پایان برسانید          
بـرادر و خـواهري کـه بـر قبـر مـن             . او را همیشه دعا کنید    . ها نگذارید  را تن  4. [...]را بدانید 

                                           
 .4/ صف -1
 .»قتلو« در اصل وصیت -2
 .آمده است» یورزقون«، »یرزقون«در اصل وصیت امالي . 169/ آل عمران -3
 .خوانا نیست -4
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هـا و     هـا، رجـایی     ها، باهنرها، دسـتغیب     ها، رجایی   خوانی پیامت را حسین بهشتی       می 1فاتحه
 2.ها خواهم رسانید مطهري

.  کنید3پدرم و مادرم، عزاي مرا سعی کنید شب جمعه ضمن خواندن دعاي کمیل برگزار             
. 4سپاسـگزارم ] د[برایم کشیدید، تشکر محبتـی کـه مـرا بـه جبهـه فرسـتادي          از زحماتی که    

ولـی یـک   . انشاءاهللا که خداوند چنین پدران و مادران را روز قیامت سرافراز و سربلند نماید   
دانیـد از گـردنم       دارم و می  ] که[با پولی   . روز نماز روزة غذا دارم    ) پانزده (15خواهش دارم   

 . نمایید5وا
تر خواهـد شـد،       بعد از من بار مسئولیت دوش تو سنگین       : تو بردارم دارم  یک وصیت به     

هاي جمعه و از یاري نمودن رزمندگان و محبت پـدر و مـادر را هرگـز            از دعاي کمیل شب   
 .فراموش مکن

حرمتی به خون شـهیدان اسـت،         خواهرم، از حجاب خود غفلت نورزي که غفلت تو بی          
 . غفلت تو به خون برادرت است

 : ام کالسی  همبرادر
 وفـا عـروس     دل بر جهان مبند که این بـی       

 
  سر نکـرد   6 به کس شبی به محبت     با هیچ  

 . در نظر بگیرید نه دنیا را] را[برادر جان، توبه کنید و ذلت و عزت و لذت قیامت   
در آخر، برادر و خواهر، اگر تا قبل از شهادتم راه کربال باز شد که با هم بـه یـاري امـام          

اگر باز نشد، برادر و خواهر تو سعی کـن تـا پیـروزي و راه    . رویم رمان به زیارت می  بزرگوا
این را بدان هر موقع راه کربال باز شود، شهیدان از شـما      . کربال را باز نکردي، از پاي منشین      

هـاي شـهدا و    بنابراین سعی کن هنگام زیارت کربال خـانواده   . کشند  جلوتر انتظار شما را می    

                                           
 .»فاتح«در اصل وصیت  -1
 .احتماالً یکی دو واژه کم دارد. جمله نامفهوم است -2
 .»برگذار«در اصل وصیت  -3
 .»سپاسگذارم«در اصل وصیت  -4
 .»او«در اصل وصیت  -5
 . نداردوجود» به« در اصل وصیت -6
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به امید  . به امید آن روز   . پیش رو قرار دهید   . ساالر قرار دهید    ها را قافله     در جبهه  رزمندگانتان
 .دیدار روز قیامت

 آن کس که عاشق شهادت بود و به کام خود رسید، 
 اي اهللا جمعه برادر حقیرتان، قدرت
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 هاي کلیدي عبارت
I را ادامه بدهیمفرد فرد ما مسئول هستیم و باید راه امامانمان و رهبرانمان . 
I  دشمنان جمهوري اسالمی باید جنگیدبا. 

 محمدرضا :نام
 دوست جمعه :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
  منیر:نام مادر

 1338 یکم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان بجنورد:محل تولد

 دوره ابتدایی :یالتتحص
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365 شانزدهم تیر :تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  ترکشاصابت :نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان شاهرود:مزار



 661محمدرضا      دوست،  جمعه¹استان سمنان 

 

 دوست محمدرضا جمعه
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 چون رهبر و امام مـا خمینـی از اول ابتـدا راه جـدش امـام        .» االول و االخر   ]علی[بسم اهللا   «

 را پیش گرفته بوده و گرفته است و ما هـم از اول عمرمـان در پـاي منبرهـاي        )7(حسین
 و ما یاد گـرفتیم از امامانمـان و          1 بزرگ شدیم و روحانیون براي ما گفتند       )7( حسین امام

ما در این زمان براي ادامۀ زنـدگی چـه دنیـوي و             . رهبرانمان که باید راه آنها را ادامه بدهیم       
چه اخروي دو راه بیشتر نداریم، یا باید به کـشاورزي رجـوع کنـیم بـراي حـل مـشکالت                     

ت و ما هم مـسلمان و شـیعه هـستیم، بایـد یکـی از ایـن دو راه را                     مملکتمان، چون اسالمی  
فرد فرد ما مسئول هستیم و یـک راه دیگـر هـم    . توان بود  بدون مسئولیت نمی  . انتخاب کنیم 

 تحمـل  2ها است که با دشمنان جمهوري اسالمی باید جنگید چون آنهـا تـاب     آمدن به جبهه  
 . ام ما چند کلمه براي خانوادها. عدل و عدالت حکم و قانون اسالم را ندارند

خواهم به همۀ شما صبر جلیل عطا بفرمایـد و مـن از همـۀ شـماها یـک                     از خداوند می   
خـواهم کـه آنهـا را بـه امـام       در حـق پـدر و مـادرم از خداونـد مـی        . یکتان راضـی هـستم    

شناسـند    شناسم و آنها من را می        ببخشاید و هر دوست و آشنایی را که من می          )7(حسین
همـسر عزیـزم، تـو را هـم      . مـان را    ام و مرا ببخشایند و خدا هـم ببخـشاید همگـی             دهبخشی

خواهم از تو راضی باشد بـه شـرط اینکـه نمـاز و                از خدا می  . بخشیده و از تو راضی هستم     
اهمیت نمازت را زیادتر کنی و از همـۀ دوسـتان و آشـنایان، پـدرم، مـادرم، همـه و همـه،                       

و موتور سیکلت و چرخ چاه و وسایل دیگر مثـل      . دههمسرم حاللیت بطلب به هر شکل ش      
اگـر کـم آمـد،    .  سال نماز قضایی 3 و کلنگ و ریسمان را براي سه ماه روزه قضایی و             3[...]

و خانـه و زمـین و اسـامی خانـه را            . کمی هم پول از مال بردار و خرج کن براي این کارها           

                                           
 .»گفتن«در اصل وصیت  -1
 .»طاب«در اصل وصیت  -2
 .خوانا نیست -3



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 662

 

 هزار تومان مهریۀ خـودت     10 و   1 هزار تومان حق مظالم    2الحسنه و     تقسیم کن بر وام قرض    
. دیگر عرضی نیـست   . اش مال فرزندانم    بقیه.  پنج هزار تومان بس هست     2و براي خرجم هم   

 .تاندار نگهخدا 
 دوست محمدرضا جمعه

                                           
 .»مذالم«در اصل وصیت  -1
 .»خرجمم«در اصل وصیت  -2
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 هاي کلیدي عبارت
I به یاد خدا باشید و هرگز غم و اندوه به خود راه ندهید. 
I عمل کنیدهاي امام گوش بدهند و به دستوراتش به حرف . 
I آید وجود می سنگرها را حفظ کنید و در مسجد است که قوة اتحاد به. 
I شود که دشمن از ما بترسد متحد بودن باعث می. 

 حسین :نام
 جنداهللا :خانوادگی  نام

 علی :پدر نام 
  طاووس:نام مادر

 1345 نهم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
 سوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362وششم شهریور   بیست:تاریخ شهادت
  سردشت:محل شهادت
  ترکش اصابت:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 665حسین       جنداهللا،¹استان سمنان 

 

 حسین جنداهللا
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
مپنداریـد آنـان کـه در راه خـدا کـشته             «1»صـالحا  ه فلیعمل عمال   یرجوا لقاء رب   ]کان [فمن«

 2.»دنگیر اند و نزد خدا روزي می  آنان زندهاند مردگانند بلکه شده
 و سالم بر تو اي پدر و سالم بر تـو اي             3سالم بر تو اي رهبر بزرگ و ناجی مستضعفین         

اید و امانت     در دامن پاك خود پرورانده    ] را[گونه فرزندان خویش      سالم بر شما که این    . مادر
 4.خود را به خدا برگرداندید

ان گرامی، به یاد خدا باشید و هرگز غـم و انـدوه بـه خـود راه                  خانوادة عزیز و بازماندگ    
 :فرماید طور که خدا در قرآن می ندهید، چون مرگ براي همگان وجود دارد همان

 5.هاي محکم باشید هر کجا باشید مرگ شما را فرا رسد، اگرچه در کاخ«
ساس نـاراحتی   مادر عزیز و پدر گرامی، در بین مردم خود را مغرور ندانید و هرگـز احـ                 

 .اید  داده)7(نکنید و افتخار کنید که فرزندي را در راه اسالم و امام و در نهایت حسین
بـه آنهـا    .  را سفارش کنید   6[...]پدر و مادر عزیز و برادرهاي خوبم و دوستان و آشنایان             

هاي امام گوش بدهند و به دستوراتش عمل کنیـد کـه باعـث پیـروزي                که به حرف   7بگویید
طوري که او گفته است مسجد سنگر         اهللا بر تمامی کفار و منافقین است و همان           حزب شما و 

آید و متحد بـودن       وجود می    و در مسجد است که قوة اتحاد به        8است، سنگرها را حفظ کنید    

                                           
 ».بندد، باید کرداري شایسته داشته باشد هر کس دیدار پروردگار خویش را امید می«.  سورة کهف110بخشی از آیه  -1
 .»التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقونو «. عمران  سورة آل169ترجمه آیه  -2
 .»مستظعفین«در اصل وصیت  -3
 .»برگردانید«در اصل وصیت  -4
 .»ینما تکونوا یدرککم الموت و لو کنتم فی بروج مشیدها«.  سورة نساء78ترجمۀ بخشی از آیه  -5
 .خوانا نیست -6
 .»بگوید«در اصل وصیت  -7
اینهـا  . محراب محـل حـرب اسـت   . این مساجد سنگرهاي اسالم است«: ن حضرت امام خمینی این چنین است  سخ -8

 .)14، ص15، جامام صحیفه(» .حفظ کنید. سنگرند براي اسالم
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پـدر و مـادر     . هراسـند   اهللا مـی     و از همین اتحاد حزب     1شود که دشمن از ما بترسد       باعث می 
دستتان رسید، که هر جا که میل شما باشـد دفـنم کنیـد، ولـی بهتـر                  عزیز، اگر جنازة من به      

دسـت شـما      است که شما من را در جمع دیگر شهدا به خاك بسپارید و اگر جنازة من بـه                   
 کـه   2پدر و مادر عزیز و این جمله از قرآن را به یـاد بیاوریـد              . نرسید، خیلی ناراحت نباشید   

 .3»انا هللا و انا الیه راجعون«
من براي شـما پـسر خـوبی        . م پدر و مادر و برادرهاي عزیزم از من راضی باشید          امیدوار 

هـا اذیـت      نبودم، ولی خواهش من از شما این است که از اینکه مـن شـما را بعـضی وقـت                   
دیگـر  . خالصه، من یک ماه نماز قضا دارم در این مورد اقدام نمایید           . کردم دلخور نباشید    می

 . عرضی ندارم
 حسین جنداهللا

 

                                           
 .»ترسد می«در اصل وصیت  -1
 .»بیاورد«در اصل وصیت  -2
 .»او رجوع خواهیم کردسوي  ایم و باز به ما به فرمان خدا آمده«.  سورة بقره156بخشی از آیه  -3
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 هاي کلیدي عبارت
I متجاوزین جنگ را بر علیه ما شروع کردند تا دوباره به منافع خودشان دست یابند. 
I امروز پابرجا بودن انقالب ما، زنده ماندن قرآن، آبرو و حیثیت ما در گروه همین جنگ است. 
I خورداي بخوریم، اسالم ضربۀ بسیار بزرگی خواهد  ترین ضربه ما از ناحیۀ جنگ کوچک. 
I گذرد پس دل بر این دنیاي فانی نبندید که دنیا خیلی زود می . 
I نگذارید که اسلحه شهدا به زمین بماند. 

 علی :نام
 جنداللهی :خانوادگی  نام

 محمدحسین :پدر نام 
  زهرا:نام مادر

 1346 دهم شهریور :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت

  سپاه:کننده اعزامارگان 
 1366 هجدهم اسفند :تاریخ شهادت
  ماووت عراق:محل شهادت
 ترکش اصابت :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 670

 

 علی جنداللهی
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 1» و مـنهم مـن ینتظـر       نحبه ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی         صدقوامن المؤمنین رجال    «
اند به ایـن      ند که با عهد و پیمانی که با خدا بسته         گروهی از مؤمنین آن دسته از مردانی هست       «

رسند و گروهی دیگر در راستاي این عهد        کنند تا اینکه به فوز عظیم شهادت می         عهد وفا می  
 .»برند سر می درانتظار شهادت به

 2»هئ اولیاۀصلخا فتحه اهللا لجنۀ الجهاد باب من ابواب اانّف «:)7(قال علی
درستی که جهاد دري از درهاي بهشت است کـه خداونـد              به«:  فرمودند )7(حضرت علی 

 .»کند آن را به روي بندگان خاص خودش باز می
کنم خدا را که به ما عقل و جـان و   شکر می. هاي بیکرانش کنم بر نعمت    خدا را شکر می    

 قبـول کـنم و      3[...]عنوان بهترین دیـن بـراي         روح داد و به ما توفیق داد که دین اسالم را به           
 . ی خدا را شکر که به این بندة کوچک توفیق داد تا در جنگ شرکت کنمخیل

و اما جنگ و جهاد چیزي نیست که تازه رونق گرفته باشد بلکه از همـان صـدر اسـالم                     
اند و امروز هم که در این مملکت نوپا احکـام و        دشمنان زیادي بر علیه دین خدا قیام نموده       

است، متجاوزین جنگ را بر علیه ما شـروع          دوباره زنده شده     )6(سنت حضرت رسول  
 .کردند تا دوباره به منافع خودشان دست یابند

امروز پابرجا بودن انقالب ما، زنده ماندن قرآن، آبرو و حیثیت ما در گروه همین جنـگ                  
اي بخـوریم، اسـالم ضـربۀ بـسیار بزرگـی             ترین ضـربه    اگر ما از ناحیۀ جنگ کوچک     . است

 . خواهد خورد
 نگذاریـد  4[...]مرگ همـه  . گذرد  این دنیاي فانی نبندید که دنیا خیلی زود می   پس دل بر   

 .که اسلحه شهدا به زمین بماند
                                           

 .در انتهاي آیه، در اصل وصیت نیامده است» و ما بدلوا تبدیال«. 23/ احزاب -1
 .البالغه، ترجمه سیدجعفر شهیدي نهج ،27، ص27 خطبه -2
 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4



 671 جنداللهی، علی     ¹استان سمنان 

 

 و کوردالن بگویم که فکر نکنند کورکورانه به میدان جنگ           1و این نکته را هم به منافقین       
ند تا موقعی   خیلی با چشم و دل باز این راه را انتخاب کردم و منافقین هم بدان              . قدم گذاشتم 

که در ایران نیروي بسیجی و پاسدار و سرباز وجود دارد، نخواهند گذاشت به انقـالب و جنـگ                   
  که هاي خیاالتی و فکرهاي بیهوده را از سر خود بیرون کنند اي بخورد، این خواب ضربه

ــا   ــه برن ــردیم چ ــرد نب ــا م ــر  وم ــه پی   چ
 

 در مکتب مـا مـرگ حقیـر اسـت حقیـر       
 به رزمنـدة شـیر     است   )7(پیغام حسین  

 
ــر    ــه بمی ــه مردان ــا ک ــگ، ی ــه بجن  2مردان

 )7(آري، ما درس شـهادت و شـهادت طلبـی و جـوانمردي را از موالیمـان حـسین                    
 . ایم آموخته

 جامعه اسـالمی    )6(عنوان یادگار واقعی پیامبر     امام امت، خورشید جماران، امروز به      
 امـام  3» ناصـر ینـصرنی  هـل مـن   «نـداي   . کنـد   سوي مسیر اصلی خودش رهبـري مـی         را به 
دسـت گرفتـه و ثقلـین         عـصاي موسـی را بـه      .  از حلقوم مبارکش بلنـد اسـت       )7(حسین
حـرفش را   . خواهد اسالم واقعی را به جهانیان معرفی کند          کرده و می   4 را بیان  )6(پیامبر

به قول یکـی از بزرگـان در خمینـی ذوب شـوید کـه او در            . گوش کنید که حرف خداست    
 .اسالم ذوب شده است

 الهـــی قـــسمتم کـــن در جمـــاران
 

ــه   ــنم لحظ ــاهش  ببی ــن روي م  اي م
 الهــی جــان بــه قربــان نگــاهش     

 
 فــداي رهــروان رســم و راهــش    

که ایشان تنهـا کـسی      .  را کامالً گوش کنید    5اهللا منتظري   سفارشات قائم مقام رهبري آیت      
ر راه خـدا    اگر توفیـق شـهادت د     . است در همه ابعاد جاي پاي امام امت را پا گذاشته است           

 .طلبم نصیبم شد، از همگی طلب حاللیت می
 علی جنداللهی

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
که مردانه به جنـگ یـا کـه مردانـه     « است  در اصل وصیت مصرع چهارم چنین آمده   -نژاد   شعر از محمدرضا سهرابی    -2

 .»بمیر
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .»بیا«در اصل وصیت  -4
 .تعلیقات. ك.ر -5



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 672

 



 673 جنداللهی، علی     ¹استان سمنان 

 
 



 

 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I ام فقط براي انجام تکلیف الهی و امانتی که خداوند بر دوش ما نهاده به جبهه آمده. 
I قدم بوده خواهم که در این راه الهی ثابت از شما برادران عزیزم می. 
I بند و عقیدة راسخ داشته دیداً پايهاي الهی در قرآن ش به وعده. 
I اي تنها باشد اهللا را یاري نمایید و نگذارید در هیچ لحظه روح. 
I خواهم کمال غیرت را در دین و مذهب در برابر دشمنان داشته باشند از همگی می. 

 اصغر سیدعلی :نام
 جوادي آملی :خانوادگی  نام

 سیداسماعیل :پدر نام 
  گوهر:نام مادر

 1333 سوم بهمن :تاریخ تولد
 سمنان شهرستان :محل تولد
 در حد دوره ابتدایی :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي امامزاده یحیاي زادگاهش:مزار



 675اصغر       جوادي آملی، سید علی¹استان سمنان 

 

 اصغر جوادي آملی سید علی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
له و آله الطاهرین و المعصومین اشهد ان ال الـه  اهللا علی رسو    الحمدهللا رب العالمین و صلی    «
  » اهللابقیۀ ا ولی اهللا و اشهد ان مهدیاً رسول اهللا و اشهد ان علیاًاهللا و اشهد ان محمد اال
با درود بیکران بر خدمتگزاران و بندگان الهی از صدر تاریخ اسالم و ماقبـل از تـاریخ و                 

 و کلیه   1اهللا منتظري   رگ و قائم مقام رهبري آیت     با درود بر خمینی بز    . مابعد از تاریخ تاکنون   
هاي شهدا، مفقودین، اسرا، معلولین و غیره و با سالم بر شـما سـروران عزیـزي کـه           خانواده
 .شنوید خوانید و یا می نامۀ حقیر را می وصیت

بینم که خداوند بزرگ و کـریم لیاقـت شـهادت را بـه                سروران عزیز، حقیر در خود نمی      
هـر   «3» المـوت  ئقـۀ کل نفـس ذا   « طبق آیه قرآن     2خویش عنایت بفرماید ولکن   بندة گنهکار   

شدم تا وظیفـۀ خـویش را در ایـن مـورد ادا             ] بر آن [بنابراین  » چشد  نفسی طعم مرگ را می    
 .نمایم

همگی بدانید حقیر فقط براي انجام تکلیف الهی و امانتی که خداوند بر دوش مـا نهـاده                   
طرة خـونم در راه اسـالم و قـرآن و دیـن و مـذهبم و کـشور                   ام و تا آخرین ق      به جبهه آمده  

و بـا دلـی پـر شـوق و          . طور احسن به منـزل برسـانم        جنگم تا این امانت را به       ام می   اسالمی
 به رزم مشغول و امید زیارت کربالي حسینی و قدس           )6(محبت به محمد و آل محمد     

) عـج ( االعظـم امـام زمـان     اهللا  بقیـۀ عصر حـضرت      عزیز را دارم و هر لحظه منتظر ظهور ولی        
هـاي    قدم بوده و به وعده      خواهم که در این راه الهی ثابت        ام و از شما برادران عزیزم می        بوده

اهللا را یـاري نماییـد و نگذاریـد در      بند و عقیدة راسخ داشته و روح        الهی در قرآن شدیداً پاي    
 . اي تنها باشد و امیدوارم وصیت زیر را عمل نمایید هیچ لحظه

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .»والکن«در اصل وصیت  -2
 . سورة عنکبوت57بخشی از آیه  -3



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 676

 

باشـد    ام تا نرسیدن فرزندانم به سن قانونی در اختیار خودشـان مـی              تیار خانواده اخ -1
 )همسرم(

خـواهم در تحـصیل      هایم، به امید خدا، همگی را به خدا سپرده و از آنهـا مـی                بچه -2
 . علم و دین و مذهبی کمال فعالیت و کوشش را داشته باشند

 مـاه   6 الـی    5و تعـداد روزه      سـال    5تعداد نمازهایی که برایم خوانده شود تقریبـاً          -3
 .گرفته شود

در صـورت داشـتن و      . خواهم   هزار تومان می   12از برادر سید علی موسوي تقریباً        -4
 )بابت موتور(اش بگیرید  خوب بودن وضع مالی

 .الحسنه جهادیه و بنیاد مسکن ادا شود  حقیر در قرض1هاي قسط -5
 .هم هزار تومان هم به مادرم بدهکارم که بایستی به او بد3 -6

 .ام همگی شما را به خدا سپرده
در آخــر، صــبر و مقاومــت در برابــر مــصائب از خــانواده و پــدر و مــادر و بــرادرانم و  

خـواهم کمـال غیـرت را در دیـن و مـذهب در برابـر                  خواهرانم خواستارم و از همگی مـی      
 .از همگی ما خشنود باشد) عج( داشته باشند تا انشاءاهللا امام زمان2]را[دشمنان 

 .در دعاها به یاد حقیر باشید 
 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«

17/11/1364 
 اصغر جوادي آملی سید علی

                                           
 .»قصدهایی«در اصل وصیت  -1
 .اضافه است -2



 677اصغر       جوادي آملی، سید علی¹استان سمنان 

 



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 678

 
 



 

 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I گونه پیام مرا به مردم برسانید زینب. 
I خواهرم، حجابت را حفظ کن. 
I  دست از مال دنیا بردار، به دنیا دل نبندبرادر. 
I  بیاییدشما را به خدا به جبهه. 
I امام را دعا کنید. 
I راهم را ادامه دهید. 

 سهراب :نام
 جوادیان :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
  حوري:نام مادر

 1346مهر  دوم :تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد
 اول متوسطه :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362ونهم آبان   بیست:تاریخ شهادت
  پنجوین عراق:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 680

 

 سهراب جوادیان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان  به

  2.»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون  فی سبیل1و ال تحسبن الذین قتلوا«
سـالم بـر   ] و[د و بـا درو ) عـج (عـصر امـام زمـان     حضور ولی3درود فراوان] و[با سالم   

درود حـضور امـت شـهیدپرور ایـران و بـا            ] و[با سالم   . حضور نایب برحق او امام خمینی     
 4باري، برادران، آنان که در راه خـدا کـشته شـدند   . درود بر شهیدان به خون خفته    ] و[سالم  

باري، برادر و خواهران، مـن      . 5خورند   روزي می  مرده مپندارید بلکه آنها زنده و در نزد خدا        
 نداي لبیک یا خمینی را لبیک گفته        6]به[براساس اینکه جواب خون شهیدان را داده باشم و          

 فـی   ة توفیق شـهاد   7زقناراللهم ال «باري، برادرها   . باشم و با اینکه خداوند از من راضی باشد        
، تـو را  ]ا[ونـد ا، توفیق شهادت در راه خودت را نصیب من گردان و خد   ]ا[خداوند ،»سبیلک

سوي   ، تو را شکر که مرا به      ]ا[خداوند.  نجات دادي  8 که مرا از این دنیاي فانی      شکر و سپاس  
سـوي    بـردي، مـرا بـه      )7(سـوي حـسین     خداوندا، تو را شکر که مرا بـه       . خودت آوردي 

خداونـدا، تـو را   .  بـردي )3(سوي فاطمه زهـرا   مرا به، بردي )7( و علی  )6(محمد
 گریه مکن که اگر گریه کنـی، راضـی          شکر و حال پدر و مادر عزیز و گرامی، در سوگ من           

 گریـه   )7(بـراي علـی   .  گریه کن که پهلوي او را شکستند       )3(براي فاطمه زهرا  . نیستم

                                           
 .»قتلو«در اصل وصیت  -1
ه نپندارید که شهیدان راه خدا مردند بلکه زنده بـه حیـات ابـدي شـدند و در نـزد خـدا متـنعم            البت«. 169/ عمران  آل -2

 .»خواهند بود
 .»فروان«در اصل وصیت  -3
 .»شدن«در اصل وصیت  -4
 .ترجمه کرده است» نزد خدایند«شهید عبارت آخر آیه را . 169/ عمران سوره آل -5
 .اضافه است -6
 .»الزقنا«در اصل وصیت  -7
 .»فا«در اصل وصیت  -8



 681دیان، سهراب     جوا¹استان سمنان 

 

بـراي  .  گریه کن کـه دل او خـون بـود         )6(براي محمد . گفت  با چاه سخن می   ] که[کن  
براي ائمه گریه کن که براي بیداري من و تو          .  گریه کن که مظلومانه شهید شد      )7(حسین

مادر، به دوسـتم سـالم   . 1گونه پیام مرا به مردم برسانی       نبمادر، تو باید زی   . ها کشیدند   ختیس
 تـا   2[...]پدر، خوشحال باش که خداوند تـو را دوسـت           . برسان و بگو که راه مرا ادامه دهد       

 موقعی  3[...]مادر تو   . جانم قسم گریه نکن     مادر، تو را به جسم بی     . فرزند تو را از تو گرفت     
. شـوم  کردي ناراحت بودم؛ حـال اگـر گریـه کنـی، ناراحـت مـی          ن زنده بودم گریه می    که م 

قـسم دسـت   ) عج(برادر، شما به مهدي . خواهرم، حجابت را حفظ کن و گول زنان را نخور         
فرزندانتان . شما را به خدا به جبهه بیایید      . از مال دنیا بردار، به دنیا دل نبند، به زمین نچسبید          

روي   مادر در خرج مـن زیـاده      . ید و اسم یکی از آنها را مهدي قرار بده         خوب تربیت کن  ] را[
دیگر عرضی نیست جز اینکه اگر بخواهید روح مـن از           . سعی کن به جبهه کمک کنی     . نکن
.  مادرم را اذیـت نکنیـد  5 شاد باشد، امام را دعا کنید و راهم را ادامه دهید و اي منافقان              4[...]

، الاقل مادرم را اذیت نکنید کـه خداونـد          7ارید به جبهه بیایند   گذ   که فرزندان را نمی    6شمایی
ها هی نگویید که خمینی همـه را کـشت،    8منافق. عذاب دنیوي و اخروي به شما خواهد داد    

ست جز عمـل کـردن بـه نـصیحت     یدیگر عرضی ن. نه ما رفتیم و در راه خداوند جان دادیم 
 .خداحافظ. من

 مهدي جوادیان 
 ر دقیقه بعدازظه20/4

21/1/62 

                                           
 .»برسانید«در اصل وصیت  -1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
 .»شما اي«در اصل وصیت  -6
 .»بیایید«در اصل وصیت  -7
 .تعلیقات. ك.ر -8



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 682

 



 683دیان، سهراب     جوا¹استان سمنان 

 
 



 

 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I خدایا، مرا قربانی راه امام خمینی بفرما. 
I همیشه خدا را در نظر داشته باشید. 
I حق را بگویید . 
I براي شهیدان دعا کنید. 
I نماز را سر وقت بخوانید. 
I به خودسازي روح پرداخته و از هواي نفس دوري کنید. 

  اهللا ذبیح :نام
 پور جوادي :خانوادگی  نام

 ماشااهللا :پدر نام 
  تاج خانم:نام مادر

 1338وپنجم مهر   بیست:اریخ تولدت
  شهرستان سمنان:محل تولد
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1360هفتم بهمن  و  بیست:تاریخ شهادت
  دشت عباس:محل شهادت
  ترکشاصابت :نحوة شهادت

  گلزار شهداي امامزاده یحیاي زادگاهش:مزار



 685اهللا       جوادي پور، ذبیح¹استان سمنان 

 

 پور اهللا جوادي ذبیح
 

 1ن الرحیمبسم اهللا الرحم
من مسئولیت شرعی و وظیفۀ دینی خود دانـستم کـه در راه شـهادت گـام بـردارم و شـکر                      

این زندگی دنیا زودگذر است     . خداي را که به من سعادت جنگیدن در راهش را عطا فرمود           
من با عقـل و بیـنش صـحیح و    . ارزش شود خاطر آن زندگی آخرت بی و ارزش ندارد که به   

هـاي حـق علیـه باطـل رفـتم تـا بـه               توار و با خلوص نیت به جبهـه       ارادة راسخ و عزمی اس    
با تمـام وجـود فریـاد    . خواست خداوند تبارك و تعالی از حریم حکومت قرآنی دفاع نمایم         

دانم که قابل نیستم، اما خـدایا تـو را بـه              می.  خدایا، مرا قربانی راه امام خمینی بفرما       :زنم  می
ام بـه مـن عطـا         ودتر این قابلیت را با همۀ ناقابلی      دهم که هر چه ز      ذات مقدست سوگند می   

 .فرما
اهللا است، اگر قربانی راه خدا شدم، تقاضاي من           پدر و مادر عزیزم، همچون که نامم ذبیح        

همیشه خـدا را در نظـر   .  باشید و براي من گریه نکنید)7(این است که به یاد امام حسین     
 . کنید و نماز را سر وقت بخوانیدبراي شهیدان دعا. حق را بگویید. داشته باشید

بـه  . اي مردم، تقوا را پیشه کنید از خدا بترسید به مال دنیا ارزش و اعتبـار قائـل نـشوید                 
 .خودسازي روح پرداخته و از هواي نفس دوري کنید

اي دلسوزان اسالم و قرآن که درد اسالم را دارید، چـشم و گـوش خـود را بـاز کنیـد،                        
هـاي مـا را از راه راسـت و راه     خواهنـد جـوان   ید زیرا دشمنان می   اطراف خود را خوب ببین    

در پایان، تقاضاي عفو و بخـشش را        .  است، خارج کنند   )7(امام، که همان راه امام حسین     
 .از همه مخصوصاً پدر و مادرم دارم

 »والسالم«
 پور اهللا جوادي ذبیح

                                           
 .»پور اهللا جوادي نامۀ شهید ذبیح متن وصیت«: در باالي وصیت آمده است -1



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 686

 
 



 

 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I  اطاعت از رهبرم امام امت من دانم  واجب و فوق هر تکلیف می،راهدف. 
I  چیزي که قلب امام را برنجاند نکنندامیدوارم وارثین. 
I این دنیا بر اولیاء و ائمه معصومین و انبیاء وفا نکرد. 

 حسین :نام
 نهجودا :خانوادگی  نام

 عباسعلی :پدر نام 
  معصومه:نام مادر

 1332 نهم بهمن :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 در حد خواندن و نوشتن :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362 شانزدهم آبان :تاریخ شهادت
  پنجوین عراق:محل شهادت
 ترکش اصابت :نحوة شهادت

  پیکرش در همان منطقه برجا ماند:مزار



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 688

 

 حسین جودانه
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
اینجانب حسین جودانه فرزند عباسـعلی، از بـاب         . با درود بر رهبر کبیر انقالب امام خمینی       

باشـد، در غـروب روز         مـی  1اهللا علـیهم    اینکه وصیت توصیه انبیاء و ائمـۀ معـصومین سـالم          
باشـد کـه رضـاي خـدا را     . نویـسم  اي که به یاد دارم به شرح ذیـل مـی            چند کلمه  15/5/62
 .دست آورم به
خـواهم از    من، و یک سـاعت و نـیم آب دارد، کـه مـی            5حیاط دو عدد و باغ تقریباً       . 1 

.  طبق دستور خداوند تبارك و تعالی انجام گیرد و بین وارثین تقسیم گردد           حکام شرع اسالم  
 از اول   3 از برادرم محمد جودانه بگیر هستم، کـه قـرار          2 تومان هشت هزار تومان    8000مبلغ  

اگر دادند باید سند بـاغ را بـه ایـشان    . سی هزار تومان بوده و اکنون مبلغ فوق بدهکار است     
  4.تحویل دهند

شـود طبـق روال       کفن و احکام دیگري که براي من خـرج مـی          ] و[ که دفن    خوهم  و می  
 . طور متوسط باشد و از اموالم خرج گردد عمومی به

 آن کس که تو را شناخت جان را چه کنـد       
 

 خانمـان را چـه کنـد    ] و[فرزند و عیـال      
ــشی     ــانش بخ ــر دو جه ــی ه ــه کن  دیوان

 
 5دیوانــه تــو هــر دو جهــان را چــه کنــد 

اي امت شهیدپرور این دنیـا بـر اولیـاء و ائمـه معـصومین و انبیـاء                  : م اینکه چند کلمه ه    
گاه  اسرائیل هر صبح  شود و بنی     زکریا با اره بریده می     6طور که سر یحیی     وفاداري نکرد؛ همان  

 و یـارانش بـر      )7(هفتاد پیغمبر را سرهایشان را در بازار به فروش رساندند و سر حسین            

                                           
 .»علیه «در اصل وصیت -1
 .»داده شد«: در اصل وصیت، مبلغ خط خورده و در حاشیه نوشته شده است -2
 .»قرار است«در اصل وصیت  -3
 .»[...]پول فوق داده شد به «: در اصل وصیت، بین خطوط نوشته شده است -4
 .شعر از خواجه عبداهللا انصاري است -5
 .تعلیقات. ك. ر-6



 689     جودانه، حسین¹استان سمنان 

 

 و دیگر چیزهـایی کـه       1خبر به تماشا افتاد     نان از خدا بی   ها در میان مسلما     یارانش بر سر نیزه   
 2چهـار  و عراقـی کـه       )7(سوي کربالي حسین    اکنون وقت آن نیست، چون کاروان به        هم

 .معصوم در آن جایگاه دارند به پیش است
پس فقط آخرین کلمه و سخن من این است که هدف اطاعـت از رهبـرم امـام امـت را                      

انم و امیدوارم که چیزي که قلـب امـام را برنجانـد وارثـین و     د واجب و فوق هر تکلیف می   
 .رسانید نکنند، که هرگز راضی نیستم کسانی که پیام به آنها می

 

 » اهللاحمۀوالسالم علیکم و ر«
  شب یکشنبه 35/8ساعت 

 صد و شصت و دو هزار و سی مطابق با پانزدهم مرداد ماه یک
 حسین جودانه

                                           
 .» تماشا افتادها به بر سر نیزه« در اصل وصیت -1
 .»شش« در اصل وصیت -2
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 695     جودانه، حسین¹استان سمنان 

 
 



 

 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I است ادامه دهید)7(راه مرا که راه اسالم و راه حسین . 
I پشتیبان امام امت خمینی بزرگ رهبر انقالب باشید. 
I است) عج(ها امام زمان اي ملت شهیدپرور ایران، ما فرماندهمان در جبهه. 
I شهادت براي من پیروزي است. 
I ها در کلمات و بیانات امام امت است ها و سفارش زرگترین پیامبهترین و ب. 

 حسینمحمد :نام
 جهانیان :خانوادگی  نام

 غالمحسین :پدر نام 
  عذرا:نام مادر

 1342 دوم تیر :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
 هنماییدوم را :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 697 جهانیان، محمدحسین    ¹استان سمنان 

 

 محمدحسین جهانیان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ام بنا به وظیفه       حاضر شده  1342جانب محمدحسین جهانیان فرزند غالمحسن متولد         این 

نامه به هر فـرد مـسلمانی واجـب     اي بنویسم، چون وصیت نامه شرعی و تکلیف الهی وصیت 
 . دهم و اینجانب مادر خودم را وصی خود قرار می. تاس
اگر . کنم اگر من شهید شدم حتماً انجام بده         اي با تو وصیت می      مادر جان، من چند کلمه     

در ایام هفته شهید شدم خواهشم این است که جنازة مرا در سردخانه بگذاریـد روز جمعـه                  
اگر من شهید شدم جنازة مـرا بـه         . یندبگو» الزمان  یا صاحب «و در تشییع جنازه     . تشییع کنند 

سپاه ببرند و در دامغان تشییع کنند و بعداً جنازه را بیاورند به امیرآباد و مرا در زادگاه خودم                   
 . اگر پولی از من پیش شما هست مقداري از آن را خرج دفن و کفنم کنید. دفن نمایند

مـن  . هـا بدهیـد   زده ا به جنـگ   مادر، من جز مقدار کمی لباس چیز دیگر ندارم، که آنها ر            
یک خواهش عاجزانه از شما دارم که اگر من شهید شـدم گریـه نکنیـد، چـون ضـدانقالب                    

و خدا را شکر کنید و خوشحال باشید؛ که شـهادت بـراي مـن پیـروزي                 . شود  خوشحال می 
 . است

 : مادر پدر و برادر و خواهرانم، تقاضایی که از شما دارم
 است ادامه دهید و جمهوري اسالمی را با پیـروزي           )7(اه حسین راه مرا که راه اسالم و ر      

و مـن پیـام و   . به پایان برسانید و پشتیبان امـام امـت خمینـی بـزرگ رهبـر انقـالب باشـید            
هاي امام خمینـی را خـوب گـوش کنیـد و             فقط حرف . سفارشی براي شما ندارم که بگویم     

 در کلمات و بیانات امام است و امـام          ها  ها و سفارش    انجام دهید که بهترین و بزرگترین پیام      
 .را دعا کنید

 »والسالم«
 محمدحسین جهانیان

 



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 698

 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  3»هم یرزقون رب2 عندء بل احیا فی سبیل اهللا امواتا1ًاذین قتلو الّو ال تحسبنّ«
انـد و در نـزد خـداي     ه آنان زنـده اند نه بلک    اند مرده   مپندارید آنان که در راه خدا کشته شده       «

 .»خورند خود روزي می
پـدر  : اینجانب محمود جهانیان فرزند ماشااهللا جهانیان پیامی که به خانوادة خود دارم ایـن اسـت               

وفا آزاده شوم و به عاشق عـشق خـود یعنـی شـهادت           خواست از این دنیاي بی      جان، خیلی دلم می   
 .خدا را شکر.  به آرزوي دیرینۀ خود رسیدم4مدهللاباري اي یاران، به امید خدا الح. برسم

آلـود مـن روبـرو        مادر جان و همچنین پدر جان، امیدوارم که هنگامی که با جسد خـون              
مادر جان و پدر جـان، شـما خیلـی          .  باشید 5جاي آنکه ناراحت شوید خوشحال      شوید به   می

 . نکنید7زا به تن که من را ببخشید و لباس ع6خواهم از شما می. حق گردن من دارید
اي ملت شهیدپرور ایـران، مـا فرمانـدهمان در          : و پیامی که به ملت ایران دارم این است         

بـه رزمنـدگانی کـه در جبهـه         ) عـج (اي ملت ایران، امام زمان    . است) عج(ها امام زمان    جبهه
 250 مـن را     8ایـد ظهـور     این گفته است که این انقالبی که شما کـرده         ] د[جنگیدن  شوش می 

 10» دار  نگـه خدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را        «و این شعار    . اید  به پیش انداخته  سال  
 .خداحافظ اي مردم.  ندارم9دیگر عرضی. شوم تر می حال مرتبه بگویید که من خوش

 7/1/61 محمود جهانیان

                                           
 .»قطو« در اصل وصیت -1
 .»اند احیی«در اصل وصیت  -2
 .»عمران  سورة آل169آیۀ «در اصل وصیت  -3
 .»الحمداهللا«در اصل وصیت  -4
 .»خوشهال«در اصل وصیت  -5
 .»خاهم می«در اصل وصیت  -6
 .»طن«در اصل وصیت  -7
 .»زهور«در اصل وصیت  -8
 .»عرزي«ل وصیت در اص -9
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 هاي کلیدي عبارت
I پیرو خط سرخ امام خمینی و والیت فقیه باشید. 
I ا کنیدامام را دع. 
I همیشه در صحنه باشید. 
I تر است خواهران عزیز، حجاب شما از خون شهیدان رنگین. 
I ها حفظ کنید حضورتان را در جبهه. 

 ابراهیم :نام
 چتري :خانوادگی  نام

 حسن :پدر نام 
  معصومه:نام مادر

 1320 دوازدهم آبان :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
 سوم ابتدایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361وهشتم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  عین خوش:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

  باقی ماند پیکرش در همان منطقه:مزار



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 702

 

 ابراهیم چتري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  رب شهداء و الصدیقین1بسم

گـاه آنهـا را تنهـا        اهللا، پیرو خط سرخ امام خمینی و والیـت فقیـه باشـید و هـیچ                 امت حزب 
 . 2گذارید و امام را دعا کنید و همیشه در صحنه باشیدن
پس همیشه حجـاب خـود      . تر است   خواهران عزیز، حجاب شما از خون شهیدان رنگین        

 .را حفظ کنید
ها حفظ کنید و گوش به فرمـان رهبـر    برادران عزیز، به فرمان امام حضورتان را در جبهه  

گر ریشۀ دین   .  زدن در خون عبادت ماست     در راه دین مردن سعادت ماست، پرپر      : باشید که 
 .گون سپاریم تا شود الله تشنه گردد ز خون، جان می

خواهم پیرو والیت باشند و فرزندانشان را طوري تربیت کنند کـه عاشـق       از فرزندانم می   
 .برایم دعا کنید که به کربال بروم. اسالم و اهل بیت باشند

 . مۀ آنها شیطان بزرگ آمریکاستمرگ بر دشمنان خدا و رسول، که در رأس ه
 .مرگ بر آمریکا

 ابراهیم چتري

                                           
 .»بسمه«در اصل وصیت  -1
 .»باشند«در اصل وصیت  -2



 703 چتري، ابراهیم    ¹استان سمنان 

 
 



 

 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I اه تو تقدیم کنمخدایا، تو خود شاهدي که جز یک جان ناقابل ندارم که در ر. 
I آید بلکه این یک جوانی است از تبار هابیل بدانید که این مرگ نیست که به طرف من می. 
I  کند سیاهی چادرتان به مانند خاري است که چشم منافق را کور میحجابتان را حفظ کنید که. 
I استتر از سرخی خون من بدانید که سیاهی چادرتان براي دشمن ترسناك . 
I مگر واجب باشد که مدرسه را رها کرده و مانند من خود را به جبهه برسانند.  
I             زنـدگی سـعادت و در       ام کـه در     من کورکورانه به کام مرگ نرسیدم و مرگی را انتخـاب کـرده 

 .مرگم شهادت است
I      ام که پیروز شوم ولـی اگـر در ایـن بـین      ام که شهید شوم بلکه آمده من این فاصله را طی نکرده

 .شهادت نصیبم شد از آن استقبال خواهم کرد

 محمود :نام
 چتري :خانوادگی  نام

 قربانعلی :پدر نام 
  لیال:نام مادر

 1345وسوم آبان   بیست:تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
 پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1363 هفدهم اردیبهشت :تاریخ شهادت
  جزیره مجنون:محل شهادت
 ترکش ابتاص :نحوة شهادت

  گلزار شهداي شهرستان گرمسار:مزار



 705 چتري، محمود    ¹استان سمنان 

 

 محمود چتري
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

لو« العالمین و الص الم علی خیر خلقه محمد و  وةالحمدهللا ربآله الطاهرینالس « 
ش امـام خمینـی   برحقو با درود بیکران خدمت نایب       ) عج(با سالم خدمت آقا امام زمان      

دهندة مظلومان و     آن پیر جماران در هم کوبندة ستمگران و نابودگردانندة مستکبران و نجات           
سالمی به گرمی خون شهیدان ثاراهللا خدمت یکایک شهیدان و سالمی بـه گرمـی خورشـید                

خدایا، تو خـود    . ندگان اسالم و سالمی به عزت دو چشم بر پدر و مادر گرامیم            خدمت رزم 
شاهدي که جز یک جان ناقابل نـدارم کـه در راه تـو تقـدیم کـنم ولـی اگـر هزارهـا جـان           

 . کردم و هر عمر من مساوي با لحظه عمر پربرکت امام داشتم باز هم تقدیم تو می می
پـدرم، مـادرم،   . اول پدر و مـادرم . ند وصیت کنم خواهم چ   روم می   اکنون که به جبهه می     

یـد کـه   یهایم بر من عزیزتر هستید، ولی شما را به خدا اگر من شهید شدم نگو               شما از چشم  
ام و بـا   من این مرگ سرخ را بر زندگی سـیاه تـرجیح داده  . فالنی پسر مرا از دستمان گرفت    

شهدا را از این کـافران بگیـرم و بـه           ام که انتقام خون شهید معینیان و دیگر           خود پیمان بسته  
اکرم المـوت القتـل     «: فرماید  همین منظور این کلمه از رسول اکرم به یادم مانده است که می            

 آیا انسان را مـرگ فـرا        .»ترین مرگ مرگی است که در راه امت باشد          گرامی «1»ۀمافی سبیل   
رم و مـادرم، شـما کـه        پـس پـد   .  مرگ همه را فرا خواهد گرفت      :گوید  گیرد؟ نتیجتاً می    نمی

خواهید در آن دنیا سرفراز و سربلند باشم، آیـا راسـت              معتقد به زندگی آخرت هستید و می      
ترین مرگ مرگی است که در راه         فرماید گرامی   رسول خدا می  ] گویم  می[گویم وقتی که      نمی

 پس این مرگ چه نوع مرگی است؟ آیا این مرگ همان مرگـی اسـت کـه                  ؟امت انجام شود  
هاي سنگین رفتن است یا که مرگـی اسـت کـه در بـستر انـسان را فـرا                      ریلی و ماشین  زیر ت 
 )6(ها مرگی نیست کـه رسـول خـدا          کدام از این مرگ    گیرد؟ و به خدا قسم که هیچ        می

. شـود  او مرگی را که گفته شهادت است؛ شهادتی که در یک هجرت انجام می  . فرموده است 

                                           
بحـار األنـوار،    (» ةاشرف الموت قتل الشهاد   «): 6(رسول اکرم : تواند منظور یکی از دو حدیث زیر بوده باشد          می -1

 ).122نهج البالغه، خطبۀ (» ان اکرم الموت القتل«): 7(؛ حضرت علی)8، ص 67جلد 
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و بدانید که این مـرگ نیـست کـه بـه            . کند   انتخاب می  این همان مرگی است که یک انسان آزاده       
بگوییـد ایـن راه   . 2...]؟ [سـوي    که بـه 1آید بلکه این یک جوانی است از تبار هابیل       طرف من می  

به خواهرانم بگویید که حجابتان را حفظ کنید کـه سـیاهی   . راهی است که تبریک دارد نه تسلیت   
کند و بدانید که سیاهی چادرتـان بـراي            را کور می   3چادرتان به مانند خاري است که چشم منافق       

تر از سـرخی خـون مـن اسـت و حجابتـان لبـاس جنگـی اسـت کـه حـضرت                  دشمن ترسناك 
پس قدر این لباس جنگی را بدانید و مجـانی آن را            . به تن شما خواهران کرده است     ) 3(زینب

ید که نامحرمـان ماننـد   گذر هایی می  به خواهران محصل بگویید شما که از کوچه       . از دست ندهید  
 .خو در کمین شما آهویانند تا شما را بربایند، پس مواظب حرکـت خـود باشـید        هایی زشت   روباه

سنگران محصلم بگویید که سنگر مدرسه را ترك نکنند مگر آنکه واقعاً واجـب باشـد                  به کلیه هم  
امت اسـالمی حفاظـت     که مدرسه را رها کرده و مانند من خود را به جبهه برسانند و از اسالم و                  

 . خواهم براي این حقیر دعا کنند  دعا دارم و میشناسند التماس از کلیه کسانی که مرا می. کنند
در خاتمه، اي مسلمانان اي پدر و اي مادر و اي برادر و خواهرانم و اي کسانی کـه مـرا            

ام کـه در      رده بدانید که من کورکورانه به کام مرگ نرسیدم و مرگی را انتخاب کـ              ،شناسید  می
خواهشمندم مرا در قبرستان شهداي گرمسار دفن       . زندگی سعادت و در مرگم شهادت است      

کنم براي من تشییع جنازه نداشته باشید، زیرا از این همه شـهید کـه بـی     کنید و خواهش می  
اگـر سـعادت نـصیبم شـد و خـدا مـرا       . کـشم  اند خجالت می اي دفن شده  هیچ تشییع جنازه  
. به امید آنکه شما را در کنار قبـر اباعبـداهللا زیـارت کـنم           . یارت خواهم کرد  خواست او را ز   

ام کـه   ام که شهید شوم بلکه آمده ولی این را هم بدانید، من این فاصله را طی نکرده   . انشاءاهللا
 . پیروز شوم ولی اگر در این بین شهادت نصیبم شد از آن استقبال خواهم کرد

 .روم  مـی  در مرگ مـن شـیون مکـن همـراه مهـدي     / روم  خداحافظ که من همراه مهدي می 
 .انشاءاهللا. شود خداحافظ، خداحافظ که راه سرخ بر راه سیاه پیروز می

 محمود چتري » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .اي که با ابتداي صفحۀ دوم آن وصیت ناهمخوان است گونه  پایان صفحه اول دستنویس گسستگی دارد به-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
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 هاي کلیدي عبارت
I سوي نبرد با دشمن متجاوز اشغالگر شتاب گیرید برخیزید، و به . 
I  هـر ذلـت و                     سو  سنگین بهي دشمن مخرامید و شانه از زیر بار نبرد تهی نکنید چرا که بر شـما م

 .خواري خورده خواهد شد
I فقیه بودن شایسته ترین وجه انتخاب است ترین طریق و عاقالنه مطیع اوامر ولی. 
I ام این راه را از روي آگاهی و شناخت انتخاب کرده. 
I تعالی را جلب نمایید کوشش کنید رضایت حق. 

 حسین :نام
 چلویان :خانوادگی  نام

 ابراهیم :پدر نام 
  کلثوم:نام مادر

 1339 هشتم مرداد :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
 پایان دوره متوسطه :تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1365 دوم دي :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت

 ترکش اصابت :وة شهادتنح
  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حسین چلویان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1.زنیـد  عنصرانی که تکاهل ورزیده، تغافل کرده و چـرت مـی        هان با شما هستم، شما سست     

 )قرآن کریم(
که دشمن بر مرزهاي شما یورش آورده و تمامیت ارضی شما را نقـض  ! هان اي شمایان  

ن تهـاجم و یـورش و نقـض         اند، آیا ای    کرده و شهرهاي شما را متصرف شده و اشغال کرده         
سوي نبـرد بـا    برخیزید، خداي شما را رحمت کند، و به. بینید تمامیت ارض و اشغال را نمی     

سوي دشمن مخرامید و شانه از زیر بار نبرد           سنگین به . دشمن متجاوز اشغالگر شتاب گیرید    
 . تهی نکنید چرا که بر شما مهر ذلت و خواري خورده خواهد شد

اي را که به من نعمت جسم و روح داد و در کنارش محفوظ داشت               حمد و ستایش خد    
گـري و   ها و کشیده شدن به وادي کفر و نفاق و عصیان و طغیان          جسم و روحم را از ناپاکی     

 . همه راههاي غیر از صراط حق
در طول تاریخ شاید نتوان یافت که خداوند تبارك و تعالی این چنین به ملتـی عظمـت،                   

کوه و عزّت داده باشد، خداوند متعال این شایـستگی را در ملـت بـزرگ             قدرت ایمانی و ش   
اي دیگر ساخت تا مردم دنیا از این طریقت الهی استفاده نماینـد    ایران دید و الگویی و نمونه     
جاي آورد مگر به صبر و استقامت         نتوان شکر این نعمات را به     . و پیروي حق و عدل نمایند     

تـرین طریـق و       و مطیع اوامر ولی فقیه بودن کـه شایـسته         و در صراط مستقیم حرکت کردن       
 . ترین وجه انتخاب است عاقالنه

این نکته را به عرض     . دهید  عزیزانم، اي آنان که متوجه من هستید و به مطالبم گوش می            
ام و هرگـز جـاي شـک و       شما برسانم که این راه را از روي آگاهی و شناخت انتخاب کرده            

و امیدوارم که ایـن امانـت را بـه نحـو            . اند  گونه  هداي گرانقدر نیز این   ابهام نیست که همۀ ش    
و این نکته را هم به بـرادران متعهـد          . چنان که مورد رضاي اوست به او بازگردانم        احسن آن 

                                           
 .»و انتم سامدون«:  سورة نجم61شاید اشاره باشد به آیۀ  -1
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 به اسالم، اي آنـان کـه مستـضعفان    1ارزکنم که اي عزیزان خدمتگ  اداري و کارمند عرض می    
] مـردم [چـون     برنـد کـه آنـان هـم         رت آن روز را مـی     سوي شما دارند و حس      جهان چشم به  

مسلمان ایران آزاد باشند و عامل به اسالم، کوشش کنید رضایت حق تعالی را جلب نماییـد                 
 . جلب نظر بندگان خدا و رضایت خاطر عبد خدا] به[آید مگر  دست نمی و این به

و انتقام از سـتمگران     دانی که هدف ما در این پیکار جز اعالء کلمۀ حق              خداوندا، تو می   
 ))7(حضرت علی. (چیزي دیگر نیست

 »والسالم«
 حسین چلویان

 دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه

                                           
 .»خدمتگذار« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I               خـاطر اسـالم و عمـق ایـن انقـالب        هدف از آمدن من به جبهه و خون دادن من تنها و تنها بـه

 .باشد می
I       است، همان اسالمی که پیامبر ما گفت و همان اسالمی که جنگ احـد و               آیا واقعاً دین ما اسالم

خاطرش انجام شد یا آن اسـالمی کـه در خـم و راسـت                 به...  و )7(خندق و عاشوراي حسین   
 کنیم؟ شدن خالصه می

I                       همین انقالب باعث شد که مظلومان جامعه نیرویـی بگیرنـد و حرکتـی کننـد و انقـالب مـا را
 .علیه ظالمان به جنگ برخیزندالگوي خود قرار دهند و 

I         هـا و فـداکاران عاشـوراها و          ها و حسین    اگر خداي نکرده به پیروزي نرسیم خون حضرت علی
 .شوند و مسئول این همه خون خواهیم بود هاي انقالب و معلولین همه پایمال می کشته

I             بـیش از حـدي     باشـد، اهمیـت       در مرحلۀ اول باید به ستون اسالم و ستون انقالب، که نماز می
 .قائل باشیم

I شود دوري گزینید دلی ما می هایی که باعث دوري از خدا و باعث سنگ از کارها و حرف. 
I اي به حال خود وانگذارد امیدوارم که خدا ما را ببخشد و ما را لحظه. 

 محمدرضا :نام
 چلویان :خانوادگی  نام

 حسنعلی :پدر نام 
  مریم:نام مادر

 1341 یکم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
 پایان دوره متوسطه :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 شانزدهم آبان :تاریخ شهادت
 خوش  عین:ادتمحل شه

 ترکش اصابت :نحوة شهادت
  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 1محمدرضا چلویان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 عـشقنی و مـن      من احبنی  نی و و من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احب           «

        عشقنی عشقته و من عشقته قتلته ومن قتلته فعلی    کـسی کـه    « 2»تهید  دیته انا   دیته و من علی
شناسد مرا و کسی کـه مـرا شـناخت     کند و کسی که پیدایم بکند می     مرا طلب کند پیدایم می    

هـم  شـود و هـر کـه عاشـقم شـد مـن            دارد و کسی که دوستم بدارد عاشقم مـی          دوستم می 
کـشمش و هـر کـس را مـن بکـشم              شوم و هر که را مـن عاشـقش بـشوم مـی              عاشقش می 

بهایش بـر مـن واجـب شـد خـود مـن               بهایش بر من واجب است و هر کس که خون           خون
 .»بهایش هستم خون

و به خـدمت مـادر گرامـی و         . با درود و سالم بیکران به رهبر انقالب و یاران باوفاي او            
امیدوارم که حـال همـۀ شـما بـسیار          . کنم  هربانم سالم عرض می   برادر عزیزم و دو خواهر م     

گونه کسالتی نداشته باشید و همیشه در زیر سـایۀ خداونـد متعـال                بسیار خوب باشد و هیچ    
 باشید و همیشه با سرافرازي و سـربلندي کامـل زنـدگی             3ارزبراي اسالم و مسلمین خدمتگ    

احوال این حقیر را خواسته باشید، به حمـد  و هرگاه حال و . ادامه دهید] را[آبرومندانۀ خود   
گونـه ماللـی جـز دوري شـما      خداي یکتا در حال حاضر حالم بسیار خـوب اسـت و هـیچ    

 .عزیزان در بین نیست
اي نـدادم   لطفی کـردم و بـراي شـما نامـه     مادر عزیز و برادر دلسوزم، از اینکه به شما کم    

دیگر اینکه زیـاد شـما عزیـزان را اذیـت           و  . بسیار شرمنده هستم و امیدوارم که مرا ببخشید       
ایـد غربـت کنیـد و از خـدا نیـز       به هر حال امیدوارم هر بدي که از مـن حقیـر دیـده      . کردم

دانم کـه چـرا بـراي شـما           مادر عزیزم، اگر راستش را بخواهید نمی      . بخواهید که مرا ببخشد   
خـرین یادگـاري مـن    شاید خواست خدا این بود که آخـرین ارتبـاط و آ       . ام  اي نفرستاده   نامه

                                           
 .اي خطاب به خانوادة خود نوشته است اه نامهنامه را همر آید که وصیت  از محتواي نوشته شهید چلویان چنین برمی-1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .»خدمتگذار« در اصل وصیت -3



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 716

 

اگـر حقیقـتش   . هایی باشد که براي شما نوشتم تا از حال و روز خود شما را آگاه کنم   حرف
را بخواهید و بخواهم پرده از اسرار خود بردارم و خودمانی صحبت کنم، شاید هـدفم ایـن                  

هایی به شـما بکـنم    هایی یا به قول معروف وصیت    باشد که بخواهم در قالب این نامه حرف       
 .  امیدوارم بدان عمل کنیدکه
نور چشمانم، امشب عملیاتی در پیش داریم و این عملیات باعث شد تا من این نامـه را                   

و اآلن در فکر هستم که آیا باید بعد از نوشتن بـراي شـما بفرسـتم و یـا                . براي شما بنویسم  
 اگر به تعاون بـدهم  دانم که اینکه بدهم به تعاون گروهان و آنها برایتان بیاورند؛ و این را می          

موقعی به دست شما خواهد رسید که دیگر محمدرضایی وجـود نـدارد و اگـر پـست کـنم           
امکان آن هست اتفاقی برایم نیفتد و سالم برگردم که در آن صورت شرمنده هستم که چـرا                  

به هر حال، امیدوارم که خدا یاري کند و فکري بـه خـاطرم              . اینقدر شماها را ناراحت کردم    
 . تر باشد  مناسبآید که

چینی کنم و سـر شـما را بـیش از حـد درد آورم          خواهم در این نامه سخن      عزیزانم، نمی  
طـور    همـان . اي بر دوشم هست که مجبور هستم چنین کاري را بکنم            بینم که وظیفه    ولی می 

کردیم گفتم هدف از آمـدن مـن بـه جبهـه و خـون       هایی که می که بارها و بارها در صحبت  
شاید سـؤال کنیـد کـه چـرا       . باشد  خاطر اسالم و عمق این انقالب می        نها و تنها به   دادن من ت  

حق دارید، چون منظور من این انقالبی نیست کـه شـما آن را بـه                . کار بردم   کلمه عمق را به   
بلکه، منظور من این است که اصل انقالب چه بوده و مقصد            . کنید  چشم ظاهري مشاهده می   

چـه  . خواهیم به کجا برسیم     ایم و می    ر من این بود که ما چه بوده       باشد و منظو    آن به کجا می   
کنـده بگـویم هـدف از     خواهیم چه کارهایی بکنـیم؟ رك و پوسـت   کردیم و می کارهایی می 

در آیـیم و بـه        انقالب ما این بود که از زندگی حیوانی کار و درآمد و خوردن و خوابیدن به               
ر کرده و زنـدگی انـسانی کـه بایـد     زندگی انسان برسیم؛ زندگی انسانی که خد    ا براي ما مقرّ

ظاهر انسان را به انسانیت برسانیم و آنها را به فکر واداریم که هـدف از خلقـت                    انسانهاي به 
باشد، نه این زندگی که خداي نکرده که اگر خداي نکرده روزي در سفرة ما یـک                   ما چه می  

 بد و بیـراه بـه انقـالب و خـدا و             نوع غذا بود و یا در غذاي ما گوشت وجود نداشت هزار           
خواسـتیم    اگـر مـا مـی      راستی. پیامبر بگوییم و خودمان را لعنت کنیم که چرا انقالب کردیم          

گانه داشته باشیم پس براي چه انقـالب کـردیم؟    هنوز هم چنین فکرهاي پوچ مادیون و بچه  



 717 چلویان، محمدرضا    ¹استان سمنان 

 

 از خواب بیـدار     مگر زمان شاه از بهترین امکانات برخودار نبودیم؟ مگر مثل حیوانات صبح           
پرداختیم؟ پس چرا این همه کـشته دادیـم؟           شدیم و شب نیز مانند آنها به استراحت می          نمی

تا چه حـد بـراي خـون آن شـهدا      : پرسم  مگر خون آنها برایشان عزیز نبود؟ حال از شما می         
 گذارید؟ قدر به خون آنها احترام می ارزش قائل بودید و هستید و چه

مـا بـراي ایـن      . و خواهر مهربانم، ما براي این چیزها انقـالب کـردیم          بله مادر، برادر و د     
 نـدادیم  1خانمـان  چیزها هزاران هزار کشته و معلول ندادیم و ما براي این چیزها هزاران بـی         

رگ باشیم و مثل کبک فقط سر ما را به درون برف ببریم و خودمـان                  زمینی بی   که مثل سیب  
 آب نیز تکان نخورده و هنوز هم بخواهیم بـه زنـدگی   را بنگریم و فکر کنیم که حتی آب از  

هدفم از آمدن به این مکان مقدس و هدیـه کـردن خـون              . بار خود اهمیت قائل باشیم      نکبت
اسالمی را که هزاران سال آن را در بین ما گم کرده بودنـد              : ناقابل خود به اسالم این بود که      

 و  )7(نده شود و یاد واقعی امام حسین      و همۀ ما آن را به فراموشی سپرده بودیم دوباره ز          
ها که فقط گریه کـردن و بـه سـر و          نه مثل آن وقت   . یا هدف نهایی عاشورا در ما زنده شود       

گوییم دین ما اسـالم       ما می . سینه خود زدن به ما آموخته بودند؛ که عاشورا یعنی گریه کردن           
ا اسالم است، همان اسـالمی     آیا واقعاً دین م   . دانم تا چه حد گفتۀ ما درست است         نمی. است

...  و)7( و عاشـوراي حـسین    3 و خندق  2که پیامبر ما گفت و همان اسالمی که جنگ احد         
کنـیم؟ بلـه، مـا        خاطرش انجام شد یا آن اسالمی که در خم و راست شـدن خالصـه مـی                  به
گوییم مسلمانیم؛ مسلمان محمدي یا مـسلمانی کـه در حـال خـم و راسـت شـدن فکـر               می

دانیم   دانم آیا واقعاً آن مسلمانی هستیم که می         هاي خود هستیم؟ نمی      بدهکاري ها و   طلبکاري
منظـور مـن کتـاب قـرآن        (دستورات ما از چه کتـابی هـست ولـی آن را در خانـه نـداریم                  

هدفم این بود که این اسالم کورکورانه در بین ما خفـه شـود و آن             . بله، مادر جان  ). باشد  می
اي با اسالم دارد؟     ممکن است بپرسید که جنگ ما چه رابطه        .اسالم واقعی جایگزین آن شود    
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اي است که شما به دنبالش برویـد          در جواب باید بگویم، البته این جواب نیست بلکه مقدمه         
 . هاي بسیار بسیار کم و ناچیز این باشد و جواب واقعی دریابید، یکی از رابطه

م که در این جهـان مـادي زورگویـان و           بینی  دانیم و می    طور که بارها گفته بودم، می       همان 
ظـاهر   کنند و تا این زمان ظالمـان بـه   هایی که بر ضعیفان جامعه وارد نمی     مستکبران چه ستم  

در . بینـیم  ایـم و مـی   دیـده ... ، شـیلی و 1پیروز بودند و نمونه عینی آن در افغانستان، فلسطین     
ي را خوار و ذلیل کنند؛ که       اي مستضعف با دست خالی دیکتاتور       جهان سابقه ندارد که توده    

ر آن نمی    بود چه رسد به انجام دادن آن، و دیدیم که به یاري خداوند متعـال چـه                   حتی تصو
و همین انقالب باعث شد که مظلومـان جامعـه نیرویـی بگیرنـد و               . بالیی به سرش آوردیم   

ممکـن  . دحرکتی کنند و انقالب ما را الگوي خود قرار دهند و علیه ظالمان به جنگ برخیزن         
یعنـی، انقـالب مـا انقالبـی غیـر از           . است هدف آنها اسالم نباشد ولی هدف ما اسالم است         

عنوان انقالب اسـالمی و جمهـوري اسـالمی بـه             انقالب اسالمی نبود و دنیا انقالب ما را به        
شاید فکر کنید که انقالب ما کیلومترها با اسالم فاصله گرفتـه اسـت،   . رسمیت شناخته است 

به فرض آنکه حقیقت داشـته باشـد در نظـر مـا             . شک اشتباه و خیالی بیش نیست     که بدون   
پـس بایـد سـعی کنـیم جنـگ مـا بـه شکـست                . داند  حقیقت دارد ولیکن جهان این را نمی      

هاي مستضعف جامعـه ناامیـد        نینجامد، زیرا اگر شکست نصیب ما شود در مرحلۀ اول توده          
عنـوان     مرحلۀ دوم انقالبی که در جهان بـه        کشند و در    شوند و دست از مبارزات خود می        می

در ایـن موقـع اسـت کـه اسـالم      . شود کن می انقالب اسالمی شناخته شده است از بن ریشه      
پس باید و باید و باید کوشش کنیم که در جنگ شکست نخوریم و ایـن                . شود  کن می   ریشه

ر خـداي  و ایـن را هـم بگـویم کـه اگـ        . کوشش ما از دو حالت مادي و جانی خارج نیست         
هاي   ها و فداکاران عاشوراها و کشته       ها و حسین    نکرده به پیروزي نرسیم خون حضرت علی      

پـس بایـد    . شوند و مسئول این همه خـون خـواهیم بـود            انقالب و معلولین همه پایمال می     
هـاي نفـوذي انقـالب شناسـایی شـوند و             ساخت و مبارزه کرد تا به امید خدا روزي عامـل          

ود را نشان دهد و در حال حاضر اگر مـا کـوچکترین انحرافـی را از         انقالب چهرة واقعی خ   
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کند، اینها در سـپاه، کمیتـه،         فرق نمی . ها هستند   انقالب مشاهده کنیم عامل آنها همین نفوذي      
اند و احتیـاج   ها رخنه کرده مجلس، ادارات و شوراهاي محلی و خالصه اینکه در تمام ارگان   

 و هشیار باشیم که قبل از شناسایی و قطع ید کـردن آنهـا               پس باید سعی کنیم   . به زمان دارد  
اي نباشند؛ و خالصه اینکه انقالب خونین مـا را در ایـن افـراد خالصـه                   براي انقالب مسئله  

 . نکنیم
 اهمیـت   ،باشـد    که نمـاز مـی     ،و فعالً در مرحلۀ اول باید به ستون اسالم و ستون انقالب            

 پـس از  1.»باشـد  نماز از هر فریادي بـاالتر مـی  «م ما بیش از حدي قائل باشیم، که به قول اما       
انگاري را کنار بگذارید و از خدا توبه کنید که توبـه      کنم که تنبلی و سهل      شماها خواهش می  

طـور کـه انـسان در     همان: و این را هم یادآور بشوم     . سوي هر کسی باز است      در هر زمان به   
کتر مراجعـه کنـد، نمـاز خوانـدن و روزه           زندگی یا باید دکتر باشد یا وقتی مریض شد به د          

پـس بایـد و بایـد       . گرفتن بدون مرجع تقلید مانند مریضی است که بدون دکتر دارو بخورد           
 .انسان در زندگی مرجع تقلید داشته باشد که آن بحثی جداگانه دارد

و شما مادر عزیز و دو خواهر مهربـانم، وظیفـۀ سـنگینی در پیـشبرد انقـالب بـه دوش                      
دوش شماسـت حفـظ       ترین وظیفه و مسئولیتی که به      در مرحلۀ اول و یکی از مهم      . شماست

هیچ وجه حتی یک تار مویتان جـز محرمتـان کـسی آن را                حجاب خود است تا جایی که به      
گوینـد کـه      و به قولی می   . و این مسئله در بین افراد فامیل حتماً باید بیشتر توجه شود           . نبیند

پـس  . تر از خون من است در دل دشمن و در قلـب دشـمن    خواهرم سیاهی چادر تو رنگین    
وار زنـدگی     جا چه در داخل خانه و بیرون از خانه سعی کنیـد کـه فاطمـه                 همیشه و در همه   

دار هستید مبادا خداي نکـرده   مرحلۀ دوم اینکه شما خانه. رسان باشد   کنید و چون زینب پیام    
زیـرا کـشور در محاصـرة اقتـصادي         ،  2در جایی صحبت از کمبود مواد غذایی و گرانی کنید         

ل کرد. زده است است و کشور کشور جنگ  ایـن را هـم بگـویم کـه خـواهی      . پس باید تحم
شـوید و فرزنـدان خـود را چـون            نخواهی به خواست خداي متعال صاحب فرزنـدانی مـی         

 . تربیت کنید تا خدا شما را دوست داشته باشد)3( و زینب)7(حسین
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هایی که     کارها و حرف   1بیایید از . فامیالن و دوستان عرض کنم    اي را دربارة      و چند کلمه   
قـدر فکـر بیکـاري       شود دوري گزینیـد و ایـن        دلی ما می    باعث دوري از خدا و باعث سنگ      

نباشید و کمتر به مسائل مادي اهمیت گذاریـد و بیـشتر بـه اصـل انقـالب فکـر کنیـد؛ کـه                  
هـا و مـشکالت مـا را          بـر سـختی   فرماید خدا ما را آفریده تـا در برا           می )7(حضرت علی 
شود و  و این را هم بگویم که این چند روز عمري خواهی نخواهی سپري می             . 2آزمایش کند 

و به دوست   . اي براي خود نداریم و پشیمانی سودي ندارد         در آن موقع است که دیگر توشه      
رسـانان     پیـام  بگوئید که شاگردان را طوري تربیت کند که هر کدام از آنها           [...] عزیز مهربانم   

انقالب و خون ناچیز شهدا باشند؛ البتـه از نظـر اهـداف اسـالمی خـون ایـن شـهدا بـسیار                       
 .باشد پرارزش می

مادر و برادر عزیزم، مقداري بدهکاري دارم و بدهکاري من نذري بوده که با خدا کـرده                 
ـ . توانید موتور را بفروشید و نذر مرا ادا کنید          البته اگر خواستید می   . بودم ذري کـه بـا خـدا       ن

 300 تومان هزار تومان بـه حـرم حـضرت رضـا و              1000که مبلغ   : کرده بودم عبارت بود از    
 تومان در هیئت ابوالفضل بیابانک پرداخـت کـنم و           200سیصد تومان در حسینیه بیابانک و       

ام قضا شده بود، که امیـدوارم بـه هـر ترتیبـی               دانید مقداري از نماز و روزه       طور که می    همان
بخواهیـد اکـه اگـر    ... و از تمام دوستان و آشنایان و همـسایگان و      . جا آورید    آن را به   هست

خداي نکرده خالفی و یا بدي از من سر زده بود غربت کنند و از خدا نیز درخواست کننـد                    
کنم که اگر الیـق آن هـستیم    اکنون از خدا درخواست می اینها را نوشتم و هم   . که مرا ببخشد  

اي برایتان بنویسم و شعري را        هایم جمله   در آخر صحبت  . به هدیه قبول کند   خون ناقابل مرا    
 .که چند بار آن را خواندم عنوان کنم

 .»چنان حق را نگویید که باطل سوء استفاده کند آن« 
ــد   ــن روان باش ــابوت م ــو ت ــرگ چ ــه روز م  ب

 
 گمــان مبــر کــه مــرا درد ایــن جهــان باشــد 

 بـــراي مـــن مگـــري و مگـــو دریـــغ دریـــغ  
 

  یـــوغ در افتـــی دریـــغ آن باشـــد   بـــه 
ــازه  ــراق   جنـ ــراق فـ ــو فـ ــی مگـ ــو بینـ  ام چـ

 
 مــرا وصــال و مالقــات آن زمــان باشــد     
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ــو وداع وداع    ــپاري مگـ ــور سـ ــه گـ ــرا بـ  مـ
 

ــت    ــرده جمعی ــور پ ــه گ ــد 1ک ــان باش   جن
 فـــرو شـــدن چـــو بدیـــدي برآمـــدن بنگـــر 

 
 غروب شـمس و قمـر را چـرا زیـان باشـد             

 تـــو را غـــروب نمایـــد ولـــی شـــروق بـــود 
 

  نمایـد خـالص جـان باشـد        و حبس حد چ ل 
 کــدام دانــه در زمــین فــرو رفــت کــه نرســت  

 
ــسانیت ایــن گمــان باشــد   ــه دانــه ان  چــرا ب

 کـــدام دلـــو فـــرو رفـــت پـــر بـــرون نامـــد 
 

ــف جــان را چــه فغــان باشــد     ز چــاه یوس
 دهان چو بستی از این سوي آن طرف بگـشاي          

 
 2 المکـان باشـد    جـو که هـاي هـاي تـو در          

و بـرایم زحمـت کـشیدید کـه هـر چـه             ] دارید[قدر به من لطف       ر عزیز، آن  مادر و براد    
ولـی، خـوب، در آخـر از شـما خـواهش      . بگویم کم گفتم و حق زیادي به گردن من دارید     

 .اید غربت کنید کنم که اگر بدي از من دیده می
در همـین جـا   . اي بـه حـال خـود وانگـذارد     امیدوارم که خدا ما را ببخشد و ما را لحظه  

سـپارم؛ آن خـدایی کـه تمـام      کنم و شما را به دست خداوند متعـال مـی        مزاحمت را کم می   
 .اعمال ما زیر نظر اوست و از اعمالمان باخبر است

 

 تان باشددار نگهخدا حافظ و 
 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«

 آن که همیشه به فکر شما عزیزان بود
 محمدرضا چلویان

10/8/1361 

                                           
 .»جمیعت« در اصل وصیت  -1
 .شعر از دیوان شمس -2
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 727 چلویان، محمدرضا    ¹استان سمنان 

 
 



 

 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I شهادت سعادتی بزرگ بوده و حد نهایی تکامل انسان است. 
I شهید کسی است که از روي خودآگاهی و خداآگاهی به لقاء خداي خویش شتافته است . 
I       کند، تنها خاك ایـن کـشور نیـست، بلکـه هـدف اصـلی        ها می   چیزي که ما را داوطلب به جبهه

  .ست و صدور و جهانی کردن اسالم در سراسر دنیاشناساندن انقالب اسالمی
I              الخصوص رهبر    تا خون در رگهایتان و جان در بدنهایتان دارید دست از حمایت روحانیت علی

 . کبیر انقالب اسالمیمان حضرت امام خمینی برندارید
I   و اطاعت و حفظ آن واجـب اسـت        . باشد  بخش راه انبیاء و امامان معصوم می        والیت فقیه تداوم 

 .بر تمام مسلمین
I     خواهم که همیشه تقوا را پیشه کرده و کارهایشان را براي رضاي خـدا    از برادرانم و خواهرم می

 .انجام دهند

 اکبر :نام
 چمنی :خانوادگی  نام

 قربانعلی :پدر نام 
  گوهر:نام مادر

 1344 یکم مرداد :تاریخ تولد
  شهرستان تهران:محل تولد
 دوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 دهم اردیبهشت :تاریخ شهادت
  خرمشهر: شهادتمحل

 ترکش اصابت :نحوة شهادت
  گلزار شهداي شهرستان شاهرود:مزار



 729 چمنی، اکبر    ¹استان سمنان 

 

 اکبر چمنی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 »اکبر چمنی«نامۀ شهید اکبر چمنی یکی از فدائیان خط امام  وصیت

و هر کـس کـه در راه    «1»تیه اجراً عظیماًو من یقاتل فی سبیل اهللا فیقتل او یغلب فسوف نؤ      «
 .»خدا جهاد کند اگر کشته شد یا فاتح گردید به زودي او را پاداشی بزرگ دهیم

 آن کس که تو را شناخت جان را چه کنـد       
 

 فرزنــد و عیــال و خانمــان را چــه کنــد 
ــشی     ــانش بخ ــر دو جه ــی ه ــه کن  دیوان

 
 2 تــو هــر دو جهــان را چــه کنــدۀدیوانــ 

الشأن انقالبمان و تمام شهداي انقالب    و با درود و سالم فراوان به رهبر عظیم         به نام خدا    
و . و جنگ تحمیلی که با نثار خونشان به ما استقالل آزادي جمهوري اسالمی را عطا کردنـد   

عـصر مهـدي      با عرض سالم فراوان و خاص به ساحت مقدس منجی انسانیت حضرت ولی            
 و انقالب خود جهان را از ظلم، جور، فـساد، کفـر و تبـاهی                که با قیام  اهللا علیه      سالم موعود

و باالخره با سپاس به درگاه خداوند متعال که سعادت عظمـی را نـصیبم           . نجات خواهد داد  
 حسین زمان و ولی امر عصر خود        3»هل من ناصر ینصرنی   «کرد که به جبهه بیایم و به نداي         

پیروزي بر قواي کفر اگر لیاقت داشـته باشـم          امام امت پاسخ مثبت داده و در این راه بعد از            
چون شهادت سعادتی بزرگ بوده و حد نهایی تکامـل         . به سعادت ابدي یعنی شهادت برسم     

: فرماید   در صحراي کربال می    )7(طور که ساالر شهیدان حسین بن علی        همان. انسان است 
امی واال دارد، چون شـهید      کنم زیرا که شهید مق      و من افتخار می    4.»ةدسعا ري الموت االّ  أال  «

و شهید  . کسی است که از روي خودآگاهی و خداآگاهی به لقاء خداي خویش شتافته است             
 چون امامان معصوم ما همه از تبار شهیدان         !چه فیض و سعادت بزرگی نصیبش خواهد شد       

 همیشه از خدا طلب     )7(طور که حضرت علی     کردند، همان   بودند و به شهادت افتخار می     

                                           
 . سورة نساء74 بخشی از آیۀ -1
 .رباعی منسوب به خواجه عبداهللا انصاري است -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .478، ص2، جلشهیدمسند االمام ا -4



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 730

 

 . نمود را میهمیشه از خدا طلب شهادت 
کند، تنها خاك این کشور نیست، بلکه         ها می   پدر عزیزم چیزي که ما را داوطلب به جبهه         

هدف اصلی شناساندن انقالب اسالمی و صدور و جهـانی کـردن اسـالم در سراسـر دنیـا و       
) عـج (دفاع از حکومت جمهوري اسـالمی، کـه سـرآغاز حکومـت عـدل حـضرت مهـدي                 

کنـیم و در آینـده     است که ما در قبال خون شهدا احساس می  این مسئولیتی . باشد، هست   می
و تنها  . باشد  و هدف نهایی جلب رضایت و خشنودي خداوند می        . نیز احساس خواهیم کرد   

هـاي   به اذن خدا و پشتوانۀ ایمان و اعتقاد بـه امـدادهاي غیبـی اسـت کـه تـاکنون پیـروزي                 
دسـت     نیز از طریق کـربال بـه       1ک قدس اي نزدی   شماري نصیبمان شده و انشاءاهللا در آینده        بی

کنم   اي که به شما امت مسلمان و همیشه در صحنه می            توصیه. نیروهاي اسالم درخواهد آمد   
هایتان دارید دست از حمایـت روحانیـت    هایتان و جان در بدن  این است که تا خون در رگ      

یرا که والیـت    ز. مان حضرت امام خمینی برندارید     الخصوص رهبر کبیر انقالب اسالمی      علی
و اطاعت و حفظ آن واجـب اسـت بـر           . باشد  بخش راه انبیاء و امامان معصوم می        فقیه تداوم 

 . تمام مسلمین
در صـورت امکـان هـر شـب بعـد از      : وصیت من به مادرم و دیگر مردم این اسـت کـه     

خواندن نماز مغرب و عشاء براي سالمتی و طول عمر رهبرمان و ظهور و انقالب هـر چـه                   
خـواهم    و از برادرانم و خواهرم می     . جا آورید   دو رکعت نماز به   ) عج( حضرت مهدي  زودتر

 .که همیشه تقوا را پیشه کرده و کارهایشان را براي رضاي خدا انجام دهند
م بسیار  ا  خواهم که مرا حالل کنند، زیرا که در مدت زندگی           در آخر، از پدرم و مادرم می       

و از تمـام دوسـتان و آشـنایان هـم           .  جاي نیـاوردم   در حق شما جفا کردم و حق شما را به         
به امید پیـروزي   . خواهم که اگر از من بدي و نامالیمتی دیدند مرا ببخشند و حاللم کنند               می

 .ها اسالم بر کفر در همۀ جبهه
 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«

 9/2/61 اکبر چمنی

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
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 هاي کلیدي عبارت
I آورد دهد و دیگري پیام خون را می  خون مییکی: پیام من این است. 
I پیام آورده است)3( خون داده است، زینب)7(امام حسین . 
I هاي زندگی را براي خود نعمت بدانی پدرم تو باید سختی. 
I استوار باش تا دشمنان مرا سرکوب کنی)3(مادرم مانند زینب . 
I باشد، ادامه دهید  می)7(م حسینبرادرانم در راه خدا و دین قدم بگذارید راه مرا که راه اما. 
I سعی کنید راه اسالم و قرآن را ادامه دهید. 
I ترین زینت زن حفظ حجاب است خواهرم ارزنده. 
 
 

 علی :نام
 فوالديچنگیزي  :خانوادگی  نام

 اصغر علی :پدر نام 
  رحیمه:نام مادر

 1338 دوم مهر :تاریخ تولد
  شهرستان ساري:محل تولد
 پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362 سوم شهریور :تاریخ شهادت
  سردشت:محل شهادت
 گلوله اصابت :نحوة شهادت

 گلزار شـهداي روسـتاي فـوالد محلـه از           :مزار
  شهرستان مهدیشهرتوابع



 733 چنگیزي فوالدي، علی    ¹استان سمنان 

 

 علی چنگیزي فوالدي
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
هاي نور علیه ظلمـت شـرك    دانیم بیشتر باید آن را اجرا کنیم و در جبهه      شیعه علی می   1[...]

اش و     در صحراي کربال در میـدان بـرد همـۀ خـانواده            )7( که امام حسین   گونه  کنید همان 
حتی زن و فرزند و تمامی فامیالن خـود را در ایـن نبـرد شـرکت داد و سـرانجام همـه بـه                  

 . شهادت رسیدند
پیام من بر تو و امثال تو این است که پدر جان من لیاقت پیام دادن بـه شـما              : پدر عزیزم  

پـدر  .  چه کنم این یک مسئولیتی است که بر گردنم نهاده شده است            و امثال شما نیستم ولی    
گونـه   همـان . آورد دهد و دیگري پیام خون را مـی  یکی خون می :  پیام من این است که      جان،

پدر جان، اگر توانستی ایـن      .  پیام آورده است   )3( خون داده است زینب    )7(که حسین 
. اي  شوم و در حق من بزرگـی کـرده          خواهش فرزند حقیرت را انجام دهی خیلی ممنون می        

بعد پیام مرا انجام بده، اگر خداي ناکرده به فرمان خـدا عمـل        . گوش به فرمان خدا بده    : اوالً
بنـدگان مـؤمن مـرا    : فرمایـد  پس پدرم، خدا چنـین مـی    . توانی پیام مرا انجام دهی      نکنی نمی 

 نعمت مرا بـالي     -2. دانندبالي مرا نعمت خود ب    : خواهید بشناسید این آثار را دارند یک        می
هایی که در زنـدگی برایـت         پدر جان، تو باید بال را نعمت خود بدانی و سختی          . خود بدانند 

بـرادرانم را  . توانی پیام مـرا انجـام دهـی     آید آنها را نعمت خود بدان و آن وقت می           پیش می 
امـه   را اد  )7( و شـاگردان حـسین     )7(اجازة آمدن به جبهه را بده تا راه سـرخ حـسین           

 . دهند
مادر تـو   : اوالً. خوب وصیتم را گوش فرا ده و به وصیت من عمل کن           : و اما تو اي مادر     

 پرقـدرت و    )3(ماننـد زینـب   : ثانیاً تو باید  . باید صبر و استقامت را از خودت نشان دهی        
هـاي    اشـک . مبادا برایم گریه و زاري کنـی      : مادرم. استوار باشی تا دشمنان مرا سرکوب کنی      

[...] پس در عزاداري من گریه نکن چون مرا         . کند  لرزاند و مرا خجل می      ر قب مرا می   تو ماد 

                                           
 .نامه موجود نیست هاي نخستین وصیت  صفحه-1



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 734

 

این است که در راه خدا و       : و در ضمن وصیتی که به برادرانم دارم       . خودت رنج خواهی داد   
و امـا شـما اي      . باشـد ادامـه دهیـد        می )7(دین قدم بگذارید و راه مرا که راه امام حسین         

ترین زینـت زن حفـظ حجـاب          خودت را رعایت کنی که ارزنده     سعی کن حجاب    : خواهرم
 .پس سعی کنید راه اسالم و قرآن را ادامه دهید. است

 

 »والسالم«
 علی چنگیزي فوالدي
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 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 736

 
 



 

 

 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I                    چه بسا این باعث سرافرازي ماست که با چنین مکتبی و رهبري و با بودن در این لباس مقدس

 .هللا دفاع کنیمسربازي از سرزمین ا
I با از دست دادن من هیچ ناراحت و مأیوس نشوید. 
I آخر این راه شهید شدن است،روم دانستم که این راهی را که می خودم می .  
I بایست خون خود را در راه اسالم عزیز و میهن عزیز و ناموس و رهبر اهدا کرد. 
I دادم  براي اسالم میداشتم و ها جان می خورم که یک جان دارم؛ کاشکی ده افسوس می. 

 عباسعلی :نام
 چوپانی :خانوادگی  نام

 اکبر علی :پدر نام 
  راضیه:نام مادر

 1335 دوازدهم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
 سوم ابتدایی :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1359 چهاردهم بهمن :تاریخ شهادت
  گیالن غرب:محل شهادت
 گلوله اصابت :نحوة شهادت

آبـاد     گلزار شهداي روسـتاي مـؤمن      :مزار
 زادگاهش



 )دفتر سوم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)7(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 738

 

 عباسعلی چوپانی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»انّا هللا وانّا الیه راجعون«
عـرض  ] سـالم [حضور پدر عزیزم و مادر مهربانم و برادران و خـواهران بهتـر از جـانم       

آن هـم ایـن بـود کـه         : ترین آرزویی که در این طول عمر ناچیزي که داشتم          بزرگ. نمایم  می
؛ و پربار کـردن ایـن    ]بدهم[ة خون خود را در راه میهن و قرآن و رهبر بزرگوارم             بتوانم قطر 

رفت و با آمدن این رهبـر عزیـز،           اسالم که در دوران خفقان داشت از بین می         2درخت تناور 
گذار جمهوري اسالمی ایران شد و ما را از این منجالب و خفقـان رهـایی بخـشید،      که بنیان 

ما چنین فداکاري و از جان گذشتگی در راه انقـالب اسـالمی خـود           باید  ]. دوباره زنده شد  [
و چه بسا این باعث سرافرازي ماست که بـا چنـین مکتبـی و رهبـري و بـا                    . عمل رسانیم   به

 .  کنیم3بودن در این لباس مقدس سربازي از سرزمین اهللا دفاع
 را  4راه حـسینم  هاي خود را بیان کنم؛ کـه مـن دارم             دانم با چه زبانی و حالی حرف        نمی 

دانم ایـن      قسم که نمی   )6(خداي محمد . کنم آن هم در این ماه خون بر شمشیر          طی می 
هاي خود  داشتم این گفته] وقتی[چه شور و شوقی است که در جسم و روح من هست؛ که          

آوردم به قدري خوشحال بودم که این خوشحال بودن من همان درست              را بر روي کاغذ می    
و امیدوارم با از دست دادن من هـیچ        . ایم   ما از بزرگان خود درس گرفته      بودن مکتبی بود که   

ناراحت و مأیوس نشوید، چون بعد از من چهار برادر دیگرم هستند که این درخت انقالب                
و شما باید خوشـحال باشـید کـه مـن در چنـین روزي               . ي کنند دار  نگهاسالمی را آبیاري و     

گونـه   کنید کـه مـن از ایـن    البته اگر مالحظه می  . ام  ادهخون ناچیز خود را در این راه اسالم د        
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کـنم نزدیـک شـدن بـه اهللا و      دانستم که این راهی را کـه طـی مـی     می: ام  کار برده   جمالت به 
 .پیوستن به دیگر برادران شهیدم است

از نظر مادي که چیزي نداشتم و هـر چـه کـه بـود از آن     . گویم و حال از بابت مادي می  
ز براي روشن کردن مسائل؛ چون هر انسانی یک سرنوشـت دارد کـه در آن                ولی ا . شما بود 

خواسـتم   و مـن مـی  .  از لحاظ بدهکاري و طلبکاري یکی را آگاه کنـد         1خود] در مورد [باید  
پدرم را در جریان بگذارم ولی چون ایشان در تهران نیستند و از کارهاي من بااطالع نیستند                 

 برادر بـزرگ    3ام، که    خود انتخاب کرده   2پانی را وصی  برادر عزیز و گرامی خودم رمضان چو      
رمضان جان، شاید خودت کمی بااطالع در کارهاي من بودي، ولی بـراي      . خانوادة ما هست  

 .کنم بهتر روشن شدن مسائل و جریان کارها شما را خوب بااطالع می
هم بود ولی   از قرار شراکت من و برادرم مهدي در مغازه به این قرار است که سرمایه با                  

 من دوباره آوردم مهدي از سهم خودش به من بدهکار است که در دفتر           4 عدد چرخ  2چون  
 هزار تومـان پـولی   4، حدود   1/7/59خواستم بیایم خدمت در مورخه        و می . مغازه ثبت شده  

 تومـانی از  1000 قـسط  3و حـدود  . خانه قبلی دست من بود دادم بـه مهـدي           که از صاحب  
 قـسط  1حساب که دو قسط را به حسن حـاج رضـا، دادم و        ] این[ادم به   ها را من د     دفترچه

و مـن   . 31/6/59دیگر را به حاج رضا که اصغر حاج محمد ابراهیم هم آنجا بود در مورخه                
 است بـه    6 قسط مربوط  3 مانده بود؛ این را بگم که        5 قسط دیگر الباقی   7که آمدم به خدمت     

علی طلب داریـم و       ن از یک مشتري به نام لطف       دوازده هزار توما   12و حدود   . من و مهدي  
 پـنج هـزار تومـان از دایـی ابـراهیم گرفتـه              5و  . اگر مهدي هنوز نگرفته با هم برید بگیرید       

 سه هزار تومان دیگر بدهکار هستیم که        3 دو هزار تومان آن را به مجید دادم و           2بودیم، که   
ان از برادرم غالمحـسن طلـب دارم         ده هزار توم   10و حدود   . باید بپردازید از حساب مغازه    
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بـا آن پرداخـت     [ایم    در دو مرحله من و مهدي از بابا گرفته        ] که[پولی  ] سهم من از  [که باید   
 هـزار تومـان و دیگـري پـولی بـود کـه دسـت        5هـا بـود حـدود           ؛ یکی موقـع پـسته     ]شود

 پـنج  5د شـو   یازده هزار تومان، که سهم مـن مـی  11جمعاً  . خانۀ قبلی بود ما گرفتیم      صاحب
. پـردازي   گیري و به بابا می      از غالمحسن دارم می   ] که[ پانصد تومان که از طلبی       500هزار و   

 1000حـدود  ] و[و طلبی که برادر جان خودت از من داري که در دو مرحله بـه مـن دادي    
کنند سهم بـدهکاري مـن بـه          و اگر مغازه کار نمی    . گیري  هزار تومان است از غالمحسن می     

گیـري و بـه دایـی         شود از طلبی که از غالمحسن دارم مـی          ار و پانصد تومان می    دایی که هز  
هـاي مـرگ    هاي شما را در آخـرین لحظـه   و باز خودت که، داداش جان، محبت    . پردازي  می

هـایی از مـن طلـب         حساب 1یک خرده . انشاءاهللا خداوند عوض بهت بدهد    . فراموش نکردم 
زحمت برادر جان خودت بـه        و بی . داري  ن برمی ماندة طلب من از غالمحس      داري که از باقی   

و خوب که بدهکارهاي من تمام شد و کسی طلبی نداشت و قسط             . این کارها رسیدگی کن   
و . ها که خوب تمام شد، سهم مغازه من را بخشیدم به برادر کوچکم علـی چوپـانی                  دفترچه

هادت نـصیب مـن     و اگر شـ   . آن حسابی که در هیئت دارم     :  بزرگ 2باز برادر جان یک مسئله    
نشد که خوب هیچ و اگر شهادت نصیب من شد و کشته شدم آن مقدار پولی که در هیئـت                    

گیـري و وقـف        ده مـی   3کنی و خودت چیزهایی که بماند بـراي حـسینیه           است برداشت می  
 .  به خودم دارد4و اگر زنده ماندم این پول تعلق. کنی می

دانـستم کـه    خودم می: ام کار برده  جمالت بهکنید که من از این و باز از اینکه مالحظه می    
روم آخر این راه شهید شدن است، که بایست حق خـون خـود را در راه    این راهی را که می 

 و به همین خـاطر بـود کـه خواسـتم            5.اسالم عزیز و میهن عزیز و ناموس و رهبر اهدا کرد          
خـصوص پـدر    نواده بـه  و از تمامی شما خا    .  و شما را خشنود کنم     6هاي دلم را بگویم     حرف
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هـا و دوسـتان و    عزیز و مادر مهربان و برادرهاي ارجمند و خواهرهاي گرامی و دیگر فامیل     
مـرا حـالل    ] خواهم  می[ ولی   ،دانم که خوبی برایشان نکردم      ، می 1شناسد  هر کسی که مرا می    

داشـتم و بـراي اسـالم         ها جـان مـی      خورم که یک جان دارم؛ کاشکی ده        و افسوس می  . کنید
 . ها بخندید که روح من شاد شود پس از پایان این گفته. دادم یم

و مـرا در     2.چگونه مردن را خود خـواهم آموخـت        خدایا چگونه زیستن را تو به من بیاموز       
 .آباد دامغان دفن کنید زادگاهم مؤمن

 شهید عباسعلی چوپانی
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ع یکـی از قـراي یمـن           ی است عبداهللا بن قیس بن سلیم صحاب      :ابوموسی اشعري  • از مردم قریه رِم 

پـس از فـتح    . از هجرت از یمن به مکه شـد و اسـالم آورد           پیش  . واز قبیلۀ اشعر یمن است    
والی قسمتی از یمـن     ) 6(سال دهم هجرت به امر رسول     . خیبر به یمن برگشت   

. کوفه شـد ق حکمران . ه22ق والی بصره و سال . ه17در خالفت عمر سال   . گردید
پس از آن بـه  . حکم گردید و عمرو بن عاص او را فریب داد  ) 7 (خالفت علی در  

 »دهخدا«. مکه گریخت و پس به کوفه برگشت و در همانجا درگذشت
.  در پـاریس درگذشـت     1370ش در شهرکرد متولد و در سال        .ه. 1293در سال    :بختیار •

ا محمدرضا شاه    ب 1357ماه     دي 16در  . گذاران نهضت مقاومت ملی بود      از جمله بنیان  
وزیـري از ورود      بـا پـذیرش نخـست     . وزیري بـه توافـق رسـید        بر سر پست نخست   

بختیار با هماهنگی آمریکا و شاه موقتـاً  . هواپیماي حضرت امام به ایران ممانعت کرد      
در آن سمت قرار گرفت تا آمریکا و عوامل داخلی و سران رژیـم پهلـوي بتواننـد از         

 ایران بکاهنـد و بـا تـسلط مجـدد شـاه ایـشان را                آتش خشم ملت مسلمان وانقالبی    
. بند نبـود  به اصول مذهب و اعتقادات خاصی پاي    . مجدداً به خارج از کشور بفرستند     

[...] بختیار در دوران کوتاه مسولیت مذکور از عهدة کار برنیامد و در برابـر رهبـري                 
ه زندگی مخفیانـه   ما6پس از   . امام و طوفان خشم مردم انقالبی نتوانست دوام بیاورد        

.  به پاریس گریخت و به فعالیت علیه نظام جمهوري اسالمی پرداخـت            1358در تیر   
هـا در     هایی بود که سال     تردید بختیار از مهره     بی.  در پاریس درگذشت   1370در سال   

درد آمریکا و شاه بخورد امـا     عنوان یک مهره به     آب نمک خوابیده بود تا در فرازي به       

  تعلیقاتتعلیقات
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طرفی ارتش شـاه، عمـالً دولـت او سـقوط کـرد و از                  با اعالم بی   1357ماه    در بهمن 
 .قدرت برکنار شد

. مادر وي حماته نـام داشـت      .  بالل ابن ریاح حبشی مکنی به ابوعبداهللا بود        :بالل حبشی  •
گیرنـدگان   از سابقان و پیشی  .  بود )6(المال رسول خداوند    دار بیت   مؤذن و خزانه  
هاي مختلـف از قبیـل      در غزوه . گون بود   گندمشدت    رنگ پوست او به   . در اسالم بود  

آخـرین بـار هنگـام رحلـت        .  بود )6(بدر، احد و خندق از همراهان پیامبر اکرم       
 قمـري در  20در سـال  . از آن پس براي احدي اذان نگفت.  اذان گفت  )6(پیامبر
مجموعاً از وي چهل و چهـار       .  سالگی در دمشق و مرض طاعون درگذشت       60سن  

 »دهخدا«. تحدیث نقل شده اس
عنوان نخـستین رئـیس       به1358در بهمن سال    .  همدان 1312 متولد   :صدر، ابوالحسن   بنی •

خیلی سریع به علت مواضع مخالف با نظام و خروج          . جمهوري اسالمی انتخاب شد   
صدا با منافقین و برخی مخالفان نظام به نـوعی مقاومـت    از مسیر حرکت انقالب، هم 

عـدم کفایـت سیاسـی او از سـوي مجلـس شـوراي              . مسلحانه علیه نظام روي آورد    
با تأیید حکم مجلس، از سوي حضرت امـام و اجـراي حکـم،       . اسالمی تصویب شد  

از کشور گریخـت و بـا سـایر مـزدوران و معانـدان و مخالفـان                 . خلع مسئولیت شد  
 .ضدانقالب همسو شد

ج مـسلمانان معتقدنـد معـرا     . نـام 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   اسرائیل بارها در صدد تصرف آن برآمده اسـت و قـسمت        . حرم است 

سـرزمین  یهودیـان آن را     . خواندنـد   در قـدیم آن را اورشـلیم مـی        . اشغال کرده است  
کـوروش شـاه ایرانـی در       . انـد   ایی ساخته ه  گاه  در آنجا پرستش  . دانند   یهود می  موعود
امـروز یکـی از مراکـز مقاومـت         .  قبل از میالد ایـن شـهر را آزاد سـاخت           445سال  

 .مسلمانان در برابر صهیونیسم متجاوز و غاصب است
 این گروه کوچک از دل سازمان مجاهدین خلـق          :هاي فدایی خلق، گروه پیکار      چریک •

.  تغییـر داد   لنینیـزم  را به مارکسیسم     یژي اسالم ایدئولو. زاییده شد ) سازمان منافقین (
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 در انـشعابی    1351تحت تأثیر شدید کشورهاي کمونیستی و بلـوك شـرق در سـال              
سـازمان پیکـار بـرخالف برخـی از احـزاب و      . ایدئولوژیک عمالً مارکسیست شدند   

هاي چپ مارکسیستی در برابر نظام جمهوري اسالمی ایـران موضـع مخـالف                جریان
اي در زمان دولت موقت مشابه برنامۀ جمهوري دموکراتیک خلق چین             مهبرنا. گرفت

حتی اشغال النۀ جاسوسـی آمریکـا       . کردند  نام پیکار چاپ می     اي به   نشریه. ارائه دادند 
انتخابات ریاست جمهـوري را     . دانست تائید نکردند    را که امام آن را انقالب دوم می       

شی    . تحریم کردند  این سازمان به   .  مسلحانه را پیش گرفتند    در برابر انقالب اسالمی م
شدیداً از سوي امت مسلمان و انقالبی مورد تنفـر          . گروه اقلیت و اکثریت تقسیم شد     

جمهوري اسالمی از صـحنۀ سیاسـی ایـران حـذف           علت مخالفت با نظام       بودند و به  
 .برخی از افراد آن نیز به کشورهاي بیگانه پناهنده شدند. شدند

تحـصیالت  .  خرداد تهران متولد شـد 15 ش در خیابان     1311 سال    در :چمران، مصطفی  •
خود را  در مدرسه انتصاریه پامنار آغاز کرد و در مـدارس دارالفنـون و البـرز دوران            

وي در دانشکده فنی دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در سـال             . متوسطه را گذراند  
 ش بـا اسـتفاده از       1337در سـال    . التحصیل شـد     ش در رشتۀ الکترونیک فارغ     1336

بورس تحصیلی شاگردان ممتاز به آمریکـا اعـزام شـد و بـا درجـۀ ممتـاز علمـی از                  
داشنگاه برکلی مدرك دکتراي خود را در رشتۀ الکترونیـک و فیزیـک پالسـما اخـذ                 

وي در زمان اقامت در آمریکا، انجمن اسالمی دانـشجویان آمریکـا را تأسـیس       . نمود
شـهید چمـران    . ر به قطع بورسیه وي توسط رژیم شاه شد        نمود که این اقدامات منج    

اهللا   اهللا طالقانی و شهید آیـت       از ابتداي نوجوانی از محضر اساتیدي چون مرحوم آیت        
بـا آنکـه او در آمریکـا یکـی از دانـشمندان مطـرح               . مرتضی مطهـري اسـتفاده کـرد      

 و دورة شد اما بدون توجه به این درجۀ علمی از آمریکا به مـصر رفـت    محسوب می 
و از آنجا رهـسپار لبنـان شـد و بـا کمـک امـام        آموزش نظامی را در آنجا تعلیم دید  

ایـن شـهید    . ریزي کرد   موسی صدر، سازمان امل را براساس اصول و مبانی اسالم پی          
هاي بلند کوههاي جبل عامـل و در مرزهـاي فلـسطین     بزرگوار از قلب بیروت تا قله   
با پیروزي انقـالب    . یاري به یادگار گذاشته است    هاي بس   اشغال شده از خود قهرمانی    

 سال دوري از وطن به ایران بازگشت و تمام تجربیات خود را در اختیـار                21پس از   



 749 تعلیقات    ¹استان سمنان 

 

پس از حضور وي و خاتمه دادن عائله کردسـتان از سـوي             . انقالب اسالمی قرار داد   
او پـس از چنـدي بـه نماینـدگی          . به وزارت دفـاع منـصوب شـد       ) ره(حضرت امام 

با شروع جنگ تحمیلی    . در شوراي عالی دفاع منصوب شد     ) ره(ت امام خمینی  حضر
با تشکیل گروههاي داوطلب و استفاده از رزمندگان مخلص بـه جنگهـاي نـامنظم و          

هـاي بـسیاري را نیـز     چریکی با ارتش بعثی در مناطق جنـوب پرداخـت و موفقیـت          
 اثـر اصـابت تـرکش       بر 1360 خرداد   31این شهید بزرگوار سرانجام در      . کسب نمود 

شـهید چمـران نماینـدة مـردم        . خمپاره در منطقۀ دهالویه به فیض شهادت نائل آمد        
 .تهران در دورة اول مجلس شوراي اسالمی نیز بود

بـود و در جنـگ      ) 7( از اصحاب رسول خـدا و امیرالمـومنین علـی          :بن مظاهر   حبیب •
ی بود کـه بـراي   حبیب از کسان. 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. رسید، در منزل مختار به حمایت از او سخن گفت  

گرفت و در واقعۀ عاشورا همراه دیگـر یـاران        بیعت می ) 7( کوفه براي امام حسین   
 .آن حضرت به شهادت رسید

در محلۀ لومبان اصفهان بـه دنیـا آمـد و           ) ش1307-1357 (:ی بهشتی، سیدمحمد  حسین •
تحصیالت خود را تا دوم متوسـطه در آن شـهر ادامـه داد و پـس از چنـدي در پـی              
تحصیل علوم حوزوي راهی شهر قم گردید و چندي بعـد بـراي تحـصیل در رشـتۀ         

جـۀ دکتـري ادامـه      الهیات وارد دانشگاه شد و توانست تحصیالت خود را تا اخذ در           
دهد، شهید دکتر بهشتی پس از فراغت از تحصیل فعالیت گسترده خود را در آگاهی               

هاي سیاسی و مبـارزاتی در رژیـم پهلـوي آغـاز              نسل جوان و نیز شرکت در فعالیت      
هاي بسیار گـسترده در تمـام ابعـاد اجتمـاعی و              کرد و پس از انقالب پس از فعالیت       

 در انفجـار دفتـر مرکـزي حـزب جمهـوري            1360اه  سیاسی و مذهبی در هفتم تیرم     
 .اسالمی، به دست عناصر کوردل منافق به همراه یاران خود به شهادت رسید

بـود کـه روز عاشـورا از شـدت          ) 7( فرزند شیرخوار امام حسین    :اصغر  حضرت علی  •
وقتی تمام یاران را از دست داد خطـاب         ) 7(امام حسین . تاب شده بود    تشنگی بی 
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در همـین حـال کـه فرزنـد         » ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل     «: تبه دشمنان گف  
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
را، جـواد  فرهنگ عاشو«. نامند الحوائج، طفل رضیع، شش ماهه، شیرخواره نیز می   باب

 »محدثی
 قمـري در مدینـه      43بود و در سـال      ) 7(عبداهللا الحسین    فرزند ابی  :اکبر  حضرت علی  •

از جهـت سـیرت و      . چهره، زیبا و خوش زبان و دلیـر بـود           جوانی خوش . متولد شد 
. بـود ) 6(تـرین مـردم بـه پیـامبر اکـرم           خلق و خوي و صباحت رخـسار شـبیه        

فعاالنـه بـه مبـارزه      ) 7(ش امام حسین  در روز عاشورا در کنار پدر     ) 7(اکبر  علی
نقل است که در نبـرد      . هاشم در روز عاشورا بود      وي نخستین شهید بنی   . پرداخت  می

پـس از آنکـه     . روز عاشورا تا دویست تن از سپاه عمربن سعد را به هالکت رسـاند             
اي وارد آمـد، دشـمن جـرأت پیـدا        توسط مرة بن منقذ عبدي بر فرق مبارکش ضربه        

ها قـرار     پس از آن توسط دشمن آماج تیغ شمشیر و نوك نیزه          . هجوم آورد کرد به او    
 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 •

کـه زره و لبـاس جنگـی        قـدري نوجـوان بـود         بـه . اذن میدان گرفـت   ) 7(حسین
 .شجاعانه جنگید و توسط عمربن نفیل اسدي به شهادت رسید. اش نبود اندازه

 مبارزاتی  - از شاگردان فقهی، اصولی و پیروان مشی سیاسی        :اهللا سیدعلی   اي، آیت   خامنه •
عنوان یکی از مبارزان شـاخص خطـه          قبل از انقالب، به   . حضرت امام خمینی هستند   

بارهـا از سـوي رژیـم پهلـوي بازداشـت و            . شمگیري داشت هاي چ   خراسان فعالیت 
در . از اعــضاي شــوراي انقــالب بودنــد. چنــدین ســال بــه ایرانــشهر تبعیــد شــدند

هاي مهمی چون سرپرستی سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی، امـام جمعـه          مسئولیت
عالی دفاع، نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـوراي               تهران، نماینده امام در شوراي    

، رئـیس  1360هاي جنگ، ترور توسـط منـافقین در          المی، حضور فعاالنه در جبهه    اس
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عالی انقالب فرهنگی،     جمهوري اسالمی پس از شهادت شهید رجائی، رئیس شوراي        
 پس از رحلـت  1368 خرداد 14رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سرانجام در     

مهـوري  حضرت امام خمینی توسط مجلـس خبرگـان رهبـري بـه رهبـري نظـام ج                
از آن تاریخ تـاکنون بـا شایـستگی تمـام هـدایت امـت          . اسالمی ایران انتخاب شدند   

 .دار شد مسلمان ایران را عهده
فرزند مرحوم آقا سید محمدتقی دستغیب در       ) ش1360 -1292( :دستغیب، عبدالحسین  •

 سـالگی مقـدمات علـوم را        12تا سن   . خانوادة اهل علم و تقوا دیده به جهان گشود        
 فراگرفت و سپس در شهر شیراز به تکمیل علوم حوزوي و نیـز اقامـۀ نمـاز           نزد پدر 

جماعت در مسجد باقرخان و تبلیـغ احکـام دینـی و افـشاي ظلـم و سـتم دسـتگاه                     
هاي این عـالم مجاهـد،        بر اثر افشاگري  . طاغوت و استبداد رضاخانی همت گماشت     

 بعد از سـقوط     او. رژیم وي را مجبور به جالي وطن و هجرت به نجف اشرف کرد            
مـصادف بـا مبـارزات امـام        .  دیگر بار به ایران مراجعت کرد      1321رضاخان در سال    

، به امام پیغام فرسـتادند کـه حاضـر بـه همکـاري در نهـضت          1342خمینی در سال    
هستند و در مدت تبعید و زندانی شدن امام، شـهید دسـتغیب نقـش رهبـري اسـتان                   

.  مدتی در خانۀ خود حصر شـدند  1356 سال   فارس را برعهده داشتند؛ تا آنجا که در       
هاي ایشان در اواخر حیات خود امامت جمعۀ شیراز و ریاست حوزة علمیۀ               از سمت 

 بـه هنگـام عزیمـت بـه نمـاز           1360شهید دستغیب سرانجام در آذرماه      . فارس است 
جمعه مورد سوءقصد قرار گرفتنـد و همـراه چنـد تـن از یـاران خـود بـه شـهادت                      

ید سعید و عـالم خبیـر داراي آثـار متعـددي در تفـسیر و احکـام و               این شه . رسیدند
 .اخالق نیز هستند

. به عضویت سازمان منافقین درآمـد   . دنیا آمد    در طبس به   1327در سال     :، مسعود رجوي •
خصوص در    پس از دستگیري به جهت همکاري صمیمانه با عوامل رژیم طاغوت به           

پـس از پیـروزي انقـالب     . محکوم شـد  معرفی شبکه سازمان با تخفیف به حبس ابد         
پـس از آن کـه      . اسالمی از ابتدا به موضعگیري علیه نظام جمهوري اسالمی پرداخت         

سـعی کـرد هـواداران سـازمان را علیـه             عهـده گرفـت،       رهبري سازمان منافقین را به    
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صدر همـراه او   با عزل قانونی بنی. جمهوري اسالمی به صحنۀ عمومی کشور بکشاند     
دولـت فرانـسه    . هاي سازمانی علیـه ایـران ادامـه داد          یخت و به فعالیت   به پاریس گر  

با هماهنگی و همکـاري آمریکـا بـراي مقابلـه بـا            . فعالیتشان را غیرقانونی اعالم کرد    
ایران به عراق کوچ کرد و در حواشی بغداد برایشان اردوگاهی موسوم بـه اشـرف از           

دریافت کمک از سـوي عـراق   با  . سوي صدام حسین ساخته و در آنجا مستقر شدند        
عملیاتی را  . آوري اخبار بسیج کرد     هاي جنگ به جمع     و آمریکا عواملشان را در جبهه     
خـصوص رزمنـدگان دالور اسـالم طراحـی و اجـرا              علیه جمهوري اسالمی ایران به    

دهـی مجـدد      با سازمان .  در این عملیات متحمل شکست بسیار سنگینی شدند         کردند،
در خدمت منویات آمریکا و عوامل مزدور حزب بعث عـراق بـه    از آن تاریخ تاکنون     
در جریان ترورهاي کور خیابـانی و سـازمانی در دفتـر            .  مشغولند خیانت علیه کشور  

هـایی چـون شـهید        وزیري شخصیت   مرکزي حزب جمهوري اسالمی و دفتر نخست      
ـ  . بهشتی، شهید باهنر و شهید رجائی را ترور کردند         سیاري عالوه بر این ائمه جمعه ب

و نیز پاسداران و نیروهاي انقالبی و متعهـد دیگـري را از نظـام جمهـوري اسـالمی                   
اینک با رایزنی آمریکا و سایر کشورهاي اروپائی درصدد انتقال از           . ایران ترور کردند  

 .عراق به کشور دیگر هستند
در .  ش 1298العلمـا در سـال        فرزند محمدحسین موسوم بـه نظـام       :امامی، جعفر   شریف •

م پس از شروع تحصیالت در ایران در مدرسۀ ایران و آلمـان ادامـه               .دنیا آمد   ران به ته
آهـن تحـصیل      به همراه محصلین اعزامی به آلمان رفت و در رشـتۀ راه           . تحصیل داد 

در بنیـاد مـذکور     . دار بـود    ها رئیس بنیاد پهلوي را در رژیم طاغوت عهده          مدت. کرد
هـاي    همـراه وام    اي مالی آمریکـا را بـه      ه  صورت یک شبکۀ ماسونی و مخفی کمک        به

هاي شاخص فراماسـونی      خود از چهره  . ریخت  دولتهاي خارجی به حساب دربار می     
امامی بـه   وزیري، شریف  پس از برکناري منوچهر اقبال از سمت نخست       . در ایران بود  

ها رئیس مجلس شوراي      وزیري سال   پس از برکناري از نخست    . وزیري رسید   نخست
 شـاه   1357در روزهاي شـور و حماسـۀ ملـت ایـران در سـال               . دار بود   ملی را عهده  
با ترفنـدهاي سیاسـی درصـدد انحـراف     . وزیري منصوب کرد   به نخست مجدداً او را    

امامی همیـشه بـا تـشکیالت مخفیانـه از جملـه              جریان نهضت اسالمی بود و شریف     
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. پرداخـت  اندوزي براي خود و دربـار مـی       تحت پوشش باشگاه سوار کاري به ثروت      
  وزیـري اعـالم کـرد،    امامی ناتوانی خود را از سمت نخست        شریف 57ماه     آبان 13در  

 . در نیویورك درگذشت1377 خرداد 26بالفاصله از ایران فرار کرد و در 
رئیس جمهور کشور عراق بود کـه بـا اشـاره آمریکـا از طمـع گـسترش                   :صدام حسین  •

 یـا جلـوگیري از توسـعه و         کشورش و براي اجراي اهداف آمریکـا یعنـی شکـست          
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            
آمیز و با تمام توان نظامی به ایران لشکرکشی کـرد و سـرانجام بـا شکـست            او جنون 

 .فرصت حضور آمریکا را در منطقه فراهم آوردسنگینی از ایران 
.  متولـد شـد    یـزد  در    شمسی 1287 برابر با    قمري 1327در سال    : محمد خ، شی صدوقی •

حدود سی سال در حوزه علمیۀ اصفهان و قم به فراگیري علـوم اسـالمی پرداخـت،                 
حضور فعالی داشت و    ) ره(شهید صدوقی در مبارزات اسالمی به رهبري امام خمینی        

 مـرداد سـال    31عنوان اولـین نفـر پیـشگام بـود، در             در مبارزات مردم یزد همواره به     
. عنوان امام جمعۀ یزد و نمایندة ولی فقیه منصوب شـد         از سوي امام خمینی به     1358

حاشـیه بـر   «محقـق اول و  » مختـصر النـافع   «توان به شرحی بـر        از تألیفات ایشان می   
 بعـد از  1361 تیـر  11اي که اقامه کـرد در    در آخرین نماز جمعه   . اشاره کرد » مدارك

اقامه نماز جمعه فرد منافقی با در آغوش کشیدن ایشان و رها کردن ضامن نارنجـک                
 .وي را به شهادت رساند

وي، . و پـسر جعفـر طیـار      ) 7( همسر زینـب کبـري و دامـاد علـی          :عبداهللا بن جعفر   •
طالـب بـه      در ایامی که پدرش جعفـر بـن ابـی         . نخستین نوزاد مسلمان در حبشه بود     

. بـود » اسماء بنت عمیس  «مادرش  . ده بود، در آن کشور به دنیا آمد       حبشه هجرت کر  
بـن    اسماء، پس از شهادت جعفر طیار در جنگ موته، به همسري ابوبکر، سپس علی             

) 6(عبداهللا بن جعفر، مورد عنایـت خـاص پیـامبر اکـرم          . درآمد) 7(طالب  ابی
عبداهللا جعفـر،  . آمد شمار می ویژه که پدرش سردار بزرگ شهید جبهۀ اسالم به   بود، به 

از جمله کسانی بود که به سیدالشهدا نامه نوشـت و از او خواسـت کـه از سـفر بـه                      
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گرچه خود در کربال حـضور نداشـت، امـا دو پـسرش عـون و         . عراق منصرف شود  
به کربال فرستاد و این دو فرزنـد، در         ) 8(محمد را همراه مادرشان حضرت زینب     

او از اینکـه نتوانـسته بـود در         . شهادت رسـیدند  رکاب ساالر شهیدان روز عاشورا به       
پس از حادثۀ عاشورا و شهادت حسین بن        . خورد  واقعۀ کربال شرکت کند تأسف می     

گـویی نـزد او       وي در مدینه بـه سـوگ نشـست و مـردم بـراي تـسلیت               ) 7(علی
 هجري درمدینه درگذشت و در بقیـع        80 سالگی، در سال     90وي در سن    . آمدند  می

بـاب  «م برخـی هـم درگذشـت او را در شـام و قبـر وي را در               .دبه خاك سپرده شـ    
 .دانند دمشق، کنار قبر بالل می» الصغیر

و ) 7( والی کوفه در زمان حادثۀ عاشورا، کـه شـهادت امـام حـسین              :عبیداهللا بن زیاد   •
گوینـد، زیـرا نـام        هم می » ابن مرجانه «زیاد را     ابن  . یارانش به دستور او انجام گرفت     

در کوفـه پـس از عاشـورا کـه          . بـود » مرجانه«نام    ناکار و مجوسی به   مادرش کنیزي ز  
در خطـاب بـه ابـن    ) 8(بیت را وارد داراالماره کردند، حضرت زینـب      اسراي اهل 
خواند و این اشاره به نسبت ناپاك او بود و رسواگر حـاکم   » یابن مرجانه «زیاد، او را    
 هجري از طرف معاویـه  54 او از سرداران مشهور اموي بود که در سال     . مغرور کوفه 

 از آنجا معزول و به حکمرانـی بـصره          56در سال   . به حکومت خراسان منصوب شد    
پس از مرگ معاویه و روي کار آمدن یزید، وقتی نهضت مسلم بـن              . منصوب گشت 

عقیل در کوفه آغاز شد، با حفظ سمت، والی کوفه نیز شد و اوضاع را تحت کنتـرل                  
از ) 7(پس از حرکت امـام حـسین      . ه شهادت رساند  درآورد و مسلم بن عقیل را ب      

سوي عراق، وي عمر سعد را بـا لـشکري گـسیل داشـت تـا بـا آن حـضرت          مکه به 
فرمان کشتن سیدالـشهدا و یـارانش و اسـیر          . بجنگد یا او را به بیعت با یزید وا دارد         

 یکـی   در. داد) که فرماندة سپاه کوفه در کربال بود      (بیت او را به عمرسعد        گرفتن اهل 
 هجـري خـودش و جمعـی از همراهـانش           76ها با سپاه مختار، در سـال          از درگیري 
: وي از کسانی است که در زیارت عاشورا، مورد لعن قرار گرفته اسـت             . کشته شدند 

فرهنـگ عاشـورا،    «. »والعن عبیداهللا بن زیاد و ابـن مرجانـه        «و  » لعن اهللا ابن مرجانه   «
 .»جواد محدثی
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وي . اثل سهمی قریشی، مکنی به ابوعبداهللا از دهات عـرب         عمرابن عاص و   :عمروعاص •
 به  )6(ابتدا از دشمنان سرسخت اسالم بود، سپس اسالم آورد واز جانب پیغبمر           

از طرف خلیفۀ دوم والـی فلـسطین و پـس از            . فرماندهی در چند غزوه فرستاده شد     
ن در جنـگ صـفین بـی      . خلیفۀ سوم وي را برکنـار کـرد       . فتح مصر والی مصر گشت    

علـت    بـه .  و معاویه از سوي معاویه براي حکمیت معرفـی شـد           )7(حضرت علی 
 .ه  (38در سـال    .  را فریـب داد    )7(تیزهوشی، ابوموسی اشعري نمایندة حضرت علی     

 »دهخدا«. درگذشت)  ق.ه ( 43از جانب معاویه والی مصر گشت و سال ) ق
 در محـور  )3(زهـرا  با رمـز یـا   19/10/65 این عملیات در تاریخ     :5عملیات کربالي    •

از عملکرد پشتیبانی و مهندسی رزمـی بـسیار عظـیم     . شلمچه و شرق بصره آغاز شد     
: مناطق مهم آزاد شده در نتیتجۀ ایـن عملیـات عبارتنـد از            . اي برخوردار بود    گسترده

ها روستا و تصرف دریاچـه بوییـان و بخـشی از              الطویل، ده   جزایر بوارین، فیاض، ام   
 کیلومترمربـع   150یلومتر پیشروي به طرف بصره و آزادسـازي          ک 14کانال ماهیگیري   

 .سوادي و خین از مناطق اشغالی، آزادسازي پاسگاههاي بوبیان شلمچه، کوت
، مـادرش   )جعفـر طیـار   (پسر جعفر بـن ابیطالـب       .  از شهداي کربالست   :عون بن جعفر   •

ــود  ــیس ب م ــد شــد . اســماء بنــت ع ــشه متول ــه حــضور  . در حب ــر ب ــگ خیب در جن
پیامبر فرزندان او را فراخوانـد، عبـداهللا،        » موته«در جنگ   .  معرفی شد  )6(رسول

در خلقـت و اخـالق شـبیه    : پیامبر دربارة عون فرمود  . عون و محمد را حاضر کردند     
 )7(علــی.  بــه آن حـضرت پیوســت )7(در دوران حکومـت علــی . مـن اســت 
 و  )7(یعون در زمان امام حسن مجتبـ      . کلثوم را به همسري او درآورد       دخترش ام 
. همراه همسرش در کربال حضور داشـت      .  از یاران آن دو امام بود      )7(امام حسین 

 56هنگام شهادت   . روز عاشورا به میدان رفت و در نبردي دالورانه به شهادت رسید           
 »فرهنگ عاشورا، جواد محدثی«. ساله بود

احـد در   بود که در دامنه کوه      ) 6(هاي مشهور پیامبر اسالم      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   
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ایـن جنـگ   . الشهدا به شهادت رسیدند و بسیاري نیز مجروح شدند         جمله حمزه سید  
 . مسلمانان مواجه شدبه دلیل غفلت محافظان تنگه احد با شکست

این غزوه در سال پنجم از هجـرت        .  عزوة احزاب همان غزوة خندق است      :غزوة خندق  •
 کـشته   )7(دسـت امیرالمـؤمنین علـی       در آن غزوه عمرو بن عبدود بـه       . اتفاق افتاد 
نــصیر و ابوســفیان و مــشرکین بــه مخالفــت بــا حــضرت  وقتــی یهــود بنــی. گــشت
 را بـا خـویش همـراه سـاختند از مکـه              عهد بستند و قبایل بسیاري     )6(رسالت

که ابوسفیان چهارهزار کس با هـزار و پانـصد            در حالی . سوي مدینه حرکت کردند     به
 )6(طرف مدینه حرکت کردند حـصرت رسـول         نفر شتر و سیصد رأس اسب به      

با مشورت سلمان فارسی حکم به کندن خندق کردند و با سه هزار نفر از مهـاجرین             
 در  )7(علی.  سلع که به مدینه متصل بود خندقی حفر کردند         و انصار در دامن کوه    

 در تحـسین  )6(نهایت رشادت و شجاعت عمربن عبدود را کشت و پیامبر اکرم   
 علی بین ابیطالب یوم الخندق افضل من اعمال امتی الـی            ةلمبارز«:  فرمود )7(علی

ام او نعـیم بـن   نکتۀ دیگر اینکه در همین غزوه بود که مردي از غطفان ن   . »مۀیوم القیا 
مسعود بود از مهتران عرب بود، خداي او را مـسلمانی انـدر دل افکنـد بـه خـدمت                    

 رفت و مسلمان شد و نیروهـاي مخـالف و مـشرکین را بـه تـرك           )6(اهللا  رسول
در جریان همین غزوه نیز آیاتی نازل شد کـه  .  تشویق کرد)6(اهللا  جنگ با رسول  

 »دهخدا با تلخیص«. یایند فرمود دیگر قریش به حرب ما ن)6(پیامبر
 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      

بن عاص و توسل او به قرآن بر سر نیزه کـردن و مـاجراي               به سبب نقشه شوم عمرو    
 .به پایان رسید) 7(حکمیت با شکست سپاه امام علی

 سی. اقامتگاه رسمی و محل کار رئیس جمهور آمریکا در واشینگتن دي:کاخ سفید •
  سـابق و روسـیۀ کنـونی   محل استقرار روساي جمهور کشور شوروي  :هاي کرملین   کاخ •

 و   کمونیـستی «هاي جهان مرسـوم بـه جنـاح            یکی از ابرقدرت   عنوان  ها به   سال. است



 757 تعلیقات    ¹استان سمنان 

 

هـا صـورت     گیري  در سیطره بر برخی از کشورهاي دنیا در همین مرکز تصمیم          » چپ
بـود کـه از طریـق کـاخ         در واقع نماد قدرت شوروي در برابر آمریکا مـی         . گرفت  می

 .شد سفید مدیریت می
 سـفارت آمریکـا    1358ماه     آبان 13 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در        :کودتاي طبس  •

آمریکا بـراي آزادي    . را که در واقع محل و مرکز توطئه و جاسوس بود اشغال کردند            
به » ایگل کل «و عملیات   » دلتافورس«از جمله   . اي را درنظر گرفت       ها برنامه   سوساج

  رد صحراي  5/2/1359 نفر نیرو در     132عملیات را با    . توان نام برد    نیمه عقاب را می   
هاي راهداري هوایی ایـران    صدر و تعطیلی حوزه     با همکاري بنی  . طبس شروع کردند  

از آنجـا کـه     . کوپتر را در طبس فرود آمدند        دستگاه هلی  6نیروهاي آمریکایی ابتدا با     
کوپترهـا   خداوند همواره انقالب اسالمی را مورد لطف قرار داده است یکـی از هلـی          

 مستقر در محـل برخـورد کـرد و انفجـار            130 -در حین برخاستن به هواپیماي سی     
کارتر رئیس جمهوري وقت آمریکا عملیات را مستقیماً تحـت   جیمی. عظیمی رخ داد 

شهید محمد منتظرقائم فرماندة خبیـر و شـجاع سـپاه پاسـداران انقـالب               . نظر داشت 
 مـدارك و اسـناد      تـا از  رساند    اسالمی نیرو خود را به محل فرود نیروهاي آمریکا می         

پس از انفجـار و آتـش گـرفتن هواپیمـا و            . ها استفاده کند    ود و همراه آمریکایی   موج
کوپترها ازسوي کاخ سفید اعالمیه توقف و عمالً شکـست عملیـات و کودتـاي                 هلی

قـوا بـود دسـتور داد تـا           صـدر کـه در موضـع فرمانـدهی کـل            بنـی . طبس اعالم شد  
بسیاري از اسناد محرمانه در     . نندها را بمباران ک     جاي مانده آمریکایی    کوپترهاي به   هلی

کوپترهـا   صدر در آتش سوخت و محمد منتظرقائم که از هلـی            این خیانت آشکار بنی   
صـدر   متأسفانه از قبل بنـی . کرد به شهادت رسید ها حفاظت می پس از فرار آمریکایی 

خـصوص نیروهـاي بازمانـده از رژیـم شـاه             جریانی ناسالم را در نیروي هـوایی بـه        
عالوه بر ازبین رفتن اسناد مهـم و شـهادت محمـد منتظرقـائم       .  کرده بود  سازماندهی

توانـست غنیمتـی ارزشـمند و تـاریخی      کوپتر مدرن و پیشرفته نیز می پنج فروند هلی  
شکست کودتا سند مبرهنی بر دخالت و رسوایی آمریکا در ایران و            . براي ایران باشد  

 .گردد در برابر انقالب اسالمی محسوب می
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گـراي کـرد تـشکیل شـد         پ گروه کومله از ادغـام سـه گـروه چـ           1357 در سال    :کومله •
هاي گروه زحمتکشان کردستان ایران، گروه چاوه و گروه اتحادیه کـشاورزان و              نام  به

بعدها با اسامی حزب کمونیست ایران، اتحاد سوسیالیستی کارگري و حـزب اتحـاد              
 در ابتدا پیرو اندیشه و مشی       .کردند  کمونیست کارگري و با تعدد انشعاب فعالیت می       

این گروه از آغاز در برابر نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران              . سیاسی مائوسیسم بودند  
سـازمان کردسـتان حـزب کمونیـست        «نـام     حتی زمانی که به   . موضع مخالف داشت  

علـت وابـستگی بـه     کـرد امـا بـه    ظاهر از خلق کرد دفاع مـی    کرد به   فعالیت می » ایران
ي کمونیست بیگانه از منطقـۀ کردسـتان ایـران سـلب آرامـش و               ها و کشورها    قدرت

هاي سازندگی نیروهـاي انقـالب در منطقـه موضـع             در برابر فعالیت  . کرد  آسایش می 
به بهانۀ استقالل کردستان    . هاي منطقه دست داشتند     در تمامی آشوب  . مخالف داشتند 

نـگ مـسلحانه در   بـه ج . بسیاري از نیروهاي انقالبی پاسدار را به شـهادت رسـاندند          
هایی بود که نظام جمهوري       هاي انتظامی و نظامی پرداختند از جمله گروه         برابر ارگان 

 . اسالمی آنان را غیرقانونی اعالم کرد
 هجري شمسی در آذرشهر آذربایجان شرقی دیـده بـه   1293 در سال    :مدنی، سیداسداهللا  •

دس قـم عزیمـت   در آغاز جوانی براي کسب علم و کمال به شـهر مقـ   . جهان گشود 
دیري نپایید که از استادان معروف حوزة علمیه نجف شد و توانست از مراجـع               . کرد

اهللا خوانـساري اجـازه       کوه کمري و آیـت      اهللا حجت   اهللا حکیم، آیت    بزرگی چون آیت  
ایشان تمام عمر خویش را در راه ترویج اسالم و مبارزه با رژیم فاسـد       . اجتهاد بگیرد 

عنـوان    پیروزي انقالب اسـالمی از سـوي مـردم همـدان بـه            پس از   . طاغوت گذراند 
اهللا قاضی بـه      پس از شهادت آیت   . نمایندة مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد      

اهللا مـدنی در بیـستم        آیـت . فرمان امام خمینی امامت جمعه تبریز را به عهده گرفـت          
نجـک منـافقی   هاي نماز جمعه همدان با انفجار نار        پس از اتمام خطبه    1360شهریور  

 .کوردل به شهادت رسید
در مدرسـۀ سیاسـی   . دنیا آمد  به1258 دکتر محمد مصدق در اردیبهشت       :مصدق، محمد  •

در دوره اول بـه نماینـدگی اصـفهان وارد مجلـس            . تازه تأسیس به تحصیل پرداخت    
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از مدرسۀ علوم سیاسی پاریس و از دانشگاه نوشاتل درجۀ دکتـراي         . شوراي ملی شد  
عنوان وزیر دادگستري معرفـی       در کابینۀ مشیرالدوله به   .  وکالت گرفت  حقوق و جواز  

در کابینـۀ  . ایالـت فـارس شـد   ) اسـتاندارد (مدتی از سوي مـردم فـارس، والـی       . شد
با وجودي که   . مدتی والی آذربایجان شد   . السلطنه به وزارت دارایی منصوب شد       قوام

شـد نپـذیرفت و رحـل       وزیـري پیـشنهاد       در کابینۀ سردار سپه به وي پست نخـست        
علـت بیمـاري      مدتی به بیرجند تبعید شد امـا بـه        . اقامت در احمدآباد مستوفی افکند    

در جریان سی تیر دولـت قـوام برکنـار شـد و             . مجدداً او را به احمدآباد برگرداندند     
 آذر تلفـن را ملـی   25وزیـر شـد و در         دکتر مصدق با تصدي وزارت جنگ نخـست       

در .  که منجر به فرار شـاه از ایـران شـد           1332 مرداد   25اعالم کرد و پس از کودتاي       
پـس از  . کارنامۀ دکتر محمد مصدق ملی اعالم کردن صنعت نفت قابل توجـه اسـت           

 ماه زمامداري و کودتاي دیگر شاه به ایران برگشت و مصدق برکنـار و محاکمـه                 28
 »دهخدا«.  چشم از جهان فروبست1345 اسفند سال 14شد، سرانجام در 

 با عنوان سازمان مجاهدین خلق با هدف مبارزه با رژیـم پهلـوي       1344 در سال    :ینمنافق •
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. ه روي آوردند   علیه جمهوري اسالمی به مشی مسلحان      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  راي ایرانی فعالیت می   آزادگان و اس  

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                 1368ر  انتخاب شد و د   
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ایشان سمت قائم مقام رهبري را برعهده داشتند مورد احتـرام و عالقـۀ رزمنـدگان و       
 .مردم بودند

هابیل و لبـودا از یـک بطـن از حـوا زاییـده              .  فرزند آدم و حوا، برادر قابیل است       :هابیل •
حکم خـدا ایـن بـود کـه بـرادر و      .  به دنیا آمدندشدند و قابیل و اقلیما از بطن دیگر 

. توانند ازدواج کنند، باید هابیل با اقلیما و قابیل با لبودا ازدواج کننـد               خواهر تنی نمی  
هابیـل نخـستین کـسی      . قابیل نپذیرفت و در حسادت با برادر، قابیل هابیل را کشت          

بـه خـاك سـپرد در       گویند جایی که قابیـل هابیـل را         . بود که توسط برادر کشته شد     
بـه درگـاه   ) قابیـل و هابیـل  (وقتی قرار شد هر دو برادر . کوهی حدود سراندیب بود 

خدا قربانی آورند، از هابیل که گوسـفندي را آورده بـود، قربـانی پذیرفتـه شـد و از           
. هابیل شـبان بـود    . قابیل پذیرفته نشد و همین امر قابیل را به قتل برادر تحریک کرد            

 »دهخدا«.  آدم و حواستهابیل فرزند دوم
 از روحانیون مبارز قبل از انقالب است که در جوانی پیرو            :اکبر  رفسنجانی، علی   هاشمی •

قبل از انقـالب مکـرر از سـوي رژیـم           . مشی فکر سیاسی مبارزاتی حضرت امام شد      
سرپرسـتی  : هایی چون   دار مسئولیت   پس از انقالب اسالمی عهده    . پهلوي دستگیر شد  
ست مجلس شوراي اسالمی، ریاست جمهوري، ریاسـت شـوراي          وزارت کشور، ریا  

... عالی انقالب فرهنگی، امام جمعه موقت تهران، رئیس مجلس خبرگـان رهبـري و              
 .اکنون ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارند هم. شد

» )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           «: ستآمده این ا  

) 506ص (» االطهار، هل من مجیر البناء البتول، هل من ذاب یذب عن حرم الرسـول         
اي   آیا دلرحمی هست که بر آل رسول مختار رحـم کنـد؟ آیـا یـاري کننـده                 : ترجمه

ت بـراي   را یـاري کنـد؟ آیـا فریادرسـی هـس          ) 6(هست که ذریت پاك رسـول     
 دفاع کند؟) 6(؟ آیا مدافعی هست تا از حرم رسول)3(فرزندان بتول

در . گـري آفریقـا را دشـات        مدتی والی .  از امراي دولت موحدین است     :یحیی، ابوزکریا  •
پرداخـت، بـا لبـاس        به شکایات مردم و محاکمات مـی      . همانجا به فکر استقالل افتاد    
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رفت وارزاق میان مـردم محتـاج     یها به گردش و کنجکاوي احوال مردم م         مبدل شب 
به سرپرستی علما و دانشمندان و حمایت از اربـاب علـم و             . کرد  و نیازمند توزیع می   

.  هجـري درگذشـت    647در سال   . مدتی در آفریقا فرمانروایی نمود    . پرداخت  هنر می 
 .»دهخدا«


