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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
  32 ص15 جلد - صحیفه نور-)ره(امام خمینی

  



  

  
  

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

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

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

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

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

  



  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

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

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      

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

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

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

  ــرــرســخن ناشـســخن ناشـ
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نـشر آثـار ایثـارگران بـه افـزایش و      هاي علمی براي پردازش و    پژوهشی بوده و اتخاذ شیوه    
هاي مکرر و مؤکـد       توصیه. رساند  ها مدد می    توسعه کمی و کیفی انتشار کتاب در سایر زمینه        

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

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

  .مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید کمیته مستندات در این کتاب  لحاظ گردید
ر دفتـ  (هـاي شـهداي اسـتان سـمنان     وصـیت نامـه  نامـه از    وصیت101این کتاب حاوي      

هاي کارشناسانه در واحد انتشار اسـناد و آثـار            ها وبازنگري    است که حاصل بررسی    )چهارم
در اینجا شایسته است که از آقاي دکتر منـوچهر اکبـري اسـتادگروه    . شهدا و ایثارگران است   

و پژوهـشگر ادبیـات      زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران، رئیس بنیاد دانشنامه نگاري ایران         
ویـژه در     هاي دانشگاهی و پژوهشی به      عنوان چهره نام آشنا در عرصه       ع مقدس به  وتاریخ دفا 

حوزه دفاع مقدس و همکارانشان که زحمت تـدوین ایـن مجموعـه را بـه عهـده گرفتـه و                     
  .اند تشکر و قدردانی شود وقفه داشته تالش بی

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

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

داي بزرگوار و دوران با عظمت انقـالب اسـالمی و دفـاع مقـدس مـددکار       ابعاد ناپیداي شه  
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
  1391اردیبهشت 



 13 سخن ناشر     ¹استان سمنان 

  





  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I تـرین و پرافتخـارترین راه    ناکردنی، ایـن رمـز پیـروزي و ایـن برگزیـده       این واژة وصف   شهادت

  .کنم دلی مملو از عشق به اسالم و وطن انتخاب می] با[سربازي را 
I             هـاي دنیـوي دل بریـدم تـا بـه تـو               خدایا شاهد باش که از تمام مظاهر مادي و از تمامی عـشق

  .بپیوندم
I خواهم با  ام بلکه می لها من خواهان شهادتم، اما نه به آن معنی که از دنیا و زندگی خسته شده         بارا

 .اي از گناهانم پاك گردد خاطر تو ذره رنج کشیدن در راه تو و ریختن خونم به
I          تـر برگـزار کنیـد و در راه اسـالم از هـیچ                امام را دعا کنید و نمازهاي جماعت را هرچه باشکوه

  .کنیدکاري دریغ ن

  علیرضا :نام
  زاده حاج اسماعیل :خانوادگی  نام

  حسن :پدر نام 
   معصومه:نام مادر

  1344 دهم بهمن :تاریخ تولد
   شهرستان دامغان:محل تولد
  پایان دوره متوسطه :تحصیالت
   ارتش:کننده ارگان اعزام
  1365 بیست و چهارم اردیبهشت :تاریخ شهادت
   حاج عمران عراق:محل شهادت
   ترکش اصابت:نحوة شهادت

   گلزار شهداي فردوس رضاي زادگاهش:مزار
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  زاده علیرضا حاج اسماعیل
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .ها پروانۀ اوست نام او که دل به

ــیم  ــان نکن ــشق نقــض پیم ــا در ره ع   م
  

  گــر جــان طلبــد دریــغ از جــان نکنــیم  
  دنیـــا اگـــر از یزیـــدیان لبریـــز شـــود  

  
ــیم     ــه ســاالر شــهیدان نکن ــشت ب ــا پ   م

    
ــیهن   ــهید راه مــ ــردم شــ ــر گــ   اگــ

  
ــه     ــت شـ ــا قیامـ ــد تـ ــنبمانـ   رت مـ

  چه حفظ ملک دیـن از واجبـات اسـت         
  

  نبایـــد پـــس دمـــی غافـــل نشـــستن   
    

، و نایـب بـرحقش     رکننـدة بـش     درود بر مهدي موعود، منجی عالم و هدایت       ] و[سالم   با  
و بـا سـالم و درود بـر تمـامی           . شکن زمان، خمینی    رهبر مستضعفین جهان، رهرو انبیا، بت     

و بـا  . تـر آنهـا   طل؛ به امید پیروزي هر چـه سـریع    هاي حق علیه با     رزمندگان اسالم در جبهه   
سپاس و ستایشِ خداوندي که انسان را آفرید و به فـضیلت نطـق و بیـان و مزیـت عقـل و             

براي هدایت و ارشـاد انـسان رسـوالنی بـا کتـاب          «کمال از دیگر مخلوقات ممیز گردانید و        
سوي علـم     یتی را به   و صحن گ   2» نفس برهانند  1فرستاد تا خلق را از ظلمت جهل و ضاللت        

و معرفت و کماالت انسانی هدایت سازند و به این بندة حقیر و ناتوان توانایی داده تا چنـد                   
رزمـانم و پـدر و مـادر و خـواهر و بـرادران       عنوان وصیت بـراي دوسـتان و هـم      اي به   کلمه
  .بنویسم

 و  تـرین   نـاکردنی، ایـن رمـز پیـروزي و ایـن برگزیـده              شهادت این واژة وصف   . شهادت  
روم   می. کنم  دلی مملو از عشق به اسالم و وطن انتخاب می         ] با[پرافتخارترین راه سربازي را     

طلبانۀ این ملت مظلوم را با رگبار گلولـه بـر گـوش ایـن کـافران               به  جبهۀ حق تا فریاد حق      

                                           
 .»ظاللت« وصیت در اصل -1
کما ارسلنا فیکم رسوال یتلوا علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمهم الکتاب       « سوره بقره    151اي باشد به آیه       تواند اشاره   می -2

 .هاي دیگر نیز سنخیت دارد و البته مفهوم کلی عبارت شهید با آیه» ... ولحکمۀوا
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] ــان [اصطالح ابرقدرتش   خواران و جنایتکاران و آن اربابان به        ، این خون  1بعثی، این منافقین  
  . روم تا سر ببازم تر کنم، می روم تا خط سرخ شهادت را رنگین سانم، میبر
» المؤمنین یا غایت آمال العارفین یا غیاث المستغیثین یا حبیبیا ولی    ادقین و یـا  قلـوب الـص

ــالمین ــه الع ــادرس  « 2»ال ــان، اي فری ــان، اي نهایــت آرزوي عارف ــار مؤمن اي صــاحب اختی
، گواه بـاش کـه در ایـن    »راستگویان و اي خداي جهانیان   هاي    فریادخواهان، اي محبوب دل   

پـس مـرا   . ها یافتم  ها و آمال    ها، عشق   ظاهر در تنهایی زیستم ولی تو را بهترین دوست          دنیا به 
هـاي    خدایا شاهد باش که از تمام مظاهر مادي و از تمـامی عـشق             . سوي خودت فراخوان    به

باش به عشق تو در راه تـو حرکـت کـردم و             خدایا شاهد   . دنیوي دل بریدم تا به تو بپیوندم      
بارالها من خواهان شهادتم، اما نه به آن معنـی کـه از             . اینک فقط رسیدن به تو را انتظار دارم       

خاطر  خواهم با رنج کشیدن در راه تو و ریختن خونم به            ام بلکه می    دنیا و زندگی خسته شده    
  .اي از گناهانم پاك گردد تو ذره

خواهم شـهید شـوم تـا اگـر در زنـده              می.  انقالب تشنۀ خون است    بارالها درخت نوپاي    
 خونم بتواند در آبیاري این نهـال سـهمی داشـته باشـد،              ،ام  بودنم موجب رشد دیگران نشده    

اي . ام گواهی دهـد کـه رهـرو راهـش بـوده     ) 7(خواهم شهید شوم تا خونم بر حسین       می
کـنم و از دیـار عاشـقان          تو آغاز مـی   سوي    ها و امیدها، من آخرین پروازم را به         بهترین عشق 

افتد و    چه سخت است آن دم که بین عاشق و معشوق فاصله می           . آیم تا شاید مرا بپذیري      می
هـا را از    خدایا ایـن سـختی    . رسد  چه سخت است آن موقعی که یک رهرو به مقصدش نمی          

  . دوش من بردار و شهادت را نصیبم کن
 اسـتوارتر و  3خواهم که هرچـه  مهربانم، از شما میپدر و مادر عزیزم خواهران و برادران    
پا کنید، بخندید و شادي کنید تـا دشـمن        جاي ختم برایم جشن عروسی به       به. تر شوید   مقاوم

تـر برگـزار کنیـد و در راه           امام را دعا کنید و نمازهاي جماعت را هرچه باشـکوه          . گریه کند 
  . اسالم از هیچ کاري دریغ نکنید

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .فرازي از دعاي کمیل -2
 .»هرچه بیشتر«صیت در اصل و -3
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 ولـی از  ،رزم خوبی براي شـما نبـودم   رزمانم هرچند که دوست و هم مو اما دوستان و ه     
چـرا  . دیده و محروم ایران را هرگز فرامـوش نکنیـد   کنم که ملت رنج شما عاجزانه تقاضا می  

گونـه مـردن      و ایـن  . که ما امروز به این ملت محروم مدیون هستیم و باید بجنگیم و بمیریم             
  .براي ما افتخار است

  زاده اعیلعلیرضا حاج اسم
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  هاي کلیدي عبارت
I هدف من از رفتن به جبهه براي اداي تکلیف الهی و شرعی خودم بود. 
I    هـایی کـه خـود را مـسلمان      وظیفۀ من و دیگر رزمندگان است بلکه وظیفه تمامی انـسان          نه تنها

فـر   است که در این وضعیت حساس به مقابلـه بـا ک            هستند،) 6( و پیرو پیامبر اکرم    دانند  می
  .جهانی و ایادي آنها برخیزند

I     کرد شاید امروز از اسالم خبري نبود و ما در کفر و سـتم         قیام نمی  )7(اگر آن روز امام حسین
 .گرفتیم و طغیان نیستی و نابودي قرار می

I   هستیم و باید تا آخرین قطره و تا آخرین نفر بـر علیـه تمـامی    )7(پیرو راستین امام حسینما 
  . مبارزه کنیم،اند  دین و آیین برخاستهکفّاري که بر علیه

I                       هدفی را که من در پیش گرفته بودم هدف حسین بن علی و فرزندان او بود؛ مگر خـون مـن از
  ؟تر بود  رنگینآنهاخون 

  داوود :نام
  قاییآحاجی  :خانوادگی  نام

  نقی :پدر نام 
   گلچین:م مادرنا

  1331 شانزدهم اسفند :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1367ام خرداد   سی:تاریخ شهادت
   ماووت عراق:محل شهادت
   ترکشمصدومیت شیمیایی و اصابت :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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   آقایییداوود حاج
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1نامه وصیت

  2»انّا هللا و انّا الیه راجعون«
  3)امام خمینی. (حسینیان آماده باشید. ورا استامروز عاش. امروز ایران کربالست  

  »بسم رب الشهدا«
] و[شکن و با سـالم        و نایب برحقش خمینی بت      درود خدمت آقا امام زمان      ] و[سالم   با  

 و با سالم بر تمـامی یـاران باوفـاي امـام     4منتظري] اهللا [درود خدمت قائم مقام رهبري آیت     
  . امام امت5[...]یاران صدیق  این ،خصوص رزمندگان اسالم عزیز و به

 هستیم، وظیفۀ شرعی    )6(از آنجا که ما پیرو اسالم راستین و پیروان حضرت محمد            
 براي خـود توشـۀ   ،کند هر انسان مسلمان است که چند صباحی را که در این دنیا زندگی می 

خـود  فانی شود؛ ولی براي اینکـه تکلیـف         ] ي[ آمادة رفتن از دنیا    ،حق و حقیقت را برگرفته    
عنوان وصیت و سـفارش بـه روي           باید چند کالمی را به     ،در این دنیا روشن کرده باشد     ] را[

 من هم بر حسب وظیفۀ شرعی خود االن که در این کـربالي خـونین حـسینی               .کاغذ بیاورد 
  .6نویسم عنوان وصیت می هستیم چند سطري به

 خـودم بـود، ثانیـاً مـا         اوالً هدف من از رفتن به جبهه براي اداي تکلیف الهی و شـرعی               
مسلمان هستیم و االن در موقعیتی قرار داریم که استکبار جهانی با تمامی قواي خـود بـراي                  

پس نه تنها وظیفـۀ مـن و   .  به مقابله با ما برخاسته است 7از بین بردن اسالم راستین محمدي     

                                           
 .آخر ندارد» ه«در اصل وصیت  -1
 .156/ بقره -2
 .11، ص 21 ج صحیفه امام، -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 . خوانا نیست-5
 .»نویسیم می«در اصل وصیت  -6
 .کند را تداعی می» اسالم ناب محمدي«تعبیر اسالم راستین محمدي تعبیر امام خمینی  -7
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 و پیرو پیامبر    دانند  دیگر رزمندگان است بلکه وظیفه تمامی انسانهایی که خود را مسلمان می           
 است که در این وضعیت حساس به مقابله با کفر جهانی و ایادي آنهـا        ، هستند )6(اکرم

اصوالً انسان از همان آغاز زندگی به فکر این است که با مشکالتی که بـر سـر راه                . برخیزند
 هـستیم و   )7( معصوم 1 مقابله کند و از آنجایی که ما پیرو چهارده         ،آید  وجود می   زندگی به 

 پس باید پیرو خط سیدالـشهدا و حـسین بـن           ،ز آنجایی که قیام ما همان قیام حسینی است        ا
 در روز عاشورا با تمـامی یـاران خـود شـجاعانه     )7(بن علیو حسین   . باشیم )7(علی
اگـر  . ریخته و اسالم تا به امروز زنده مانـد   ]ي[ تا اینکه خون پاك او بر دشت کربال          ،جنگید

 شاید امروز از اسالم خبري نبود و ما در کفر و ستم        ،کرد  ام نمی  قی )7(آن روز امام حسین   
 هـستیم و  )7(آري، ما پیرو راستین امام حـسین . گرفتیم و طغیان نیستی و نابودي قرار می   

ـاري کـه بـر علیـه دیـن و آیـین                             باید تا آخرین قطره و تا آخرین نفـر بـر علیـه تمـامی کفّ
  .با خانوادة عزیز و گرامی خود دارمحال چند کالمی . اند مبارزه کنیم برخاسته

  .امام عزیز را دعا کنید  
  .مسالم بر پدر و خانوادة عزیز

زبـانم قاصـر از هـر    . دانم چگونه و به چه زبان از شما سخن بگـویم    پدر بزرگوارم، نمی    
 امید هر فرزند بـه پـدر و مـادر         ،دانند که بعد از خداوند      پدر جان، همه می   . نوع سخن است  

هاي عمر خود را با کوشش براي به ثمر رساندن فرزندان خـود    پدري که سال  .دباش  خود می 
ولی پدر جان، بـدان     . سوزد  کند و مانند شمع می      ها تحمل می    ها و سختی    دهد و رنج    قرار می 

 و فرزنـدان او بـود مگـر         )7(هدفی را که من در پیش گرفته بودم هدف حسین بن علـی            
 این چند صباحی که من در خـدمت شـما   ؛و فقط بدان ؟تر بود  رنگینآنهاخون من از خون     

و از شـما حاللیـت   . هـا قـرار داده بـودم را ببخـشید           ها و سختی    بودم و شما را متحمل رنج     
کنم و امیدوارم در آن دنیا در برابـر خداونـد بـزرگ و     خواهم و از شما طلب بخشش می  می

  .  و امامان معصوم مرا شفاعت بکنید)6(پیامبر اکرم
خواهم که نتوانستم در ایـن   ن، برادران و خواهرانم، از شما هم خیلی معذرت می    در ضم   

و از تمـامی کـسانی      . خواهم که مرا حالل کنید      دنیا براي شما فرد مفیدي باشم و از شما می         

                                           
 .اردآخر ند» ه«در اصل وصیت،  -1
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خصوص خویشان عزیز و دوستان گرامی کـه    وابستگی داشته و یا آشنا بوده به   آنهاکه من با    
و از کلیه همکـاران عزیـزم   . طلبم  حاللیت می،ي یا خوبی زندگی کرده با بدآنهاعمري را با  

  .خداحافظ. خواهم که مرا ببخشید می
   داوود حاجی آقایی،1حقراال

  .یا حسین شهید، امام را دعا کنید  

                                           
 .»االحقیر« در اصل وصیت -1
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  هاي کلیدي عبارت
I      حـق تـا   وظیفۀ خودم را نسبت به اسالم چنین دیدم که براي حفظ مکتب اسالم و اعتالي کلمۀ 

  .آخرین قطرة خون در مقابل کفار بعثی ایستادگی کرده و خواهم کرد
I          صـبر انقالبـی خـود مـشت         بـا    خواهم که در داخل     من از ملت غیور و از خود گذشته ایران می

 .محکمی به دهان منافقین و امپریالیسم بزنند
I رساند  شهادت انسان را به درجۀ اعالي ملکوتی می. 
I   نید و همیشه او را سر نمازهاي خود دعا کنید که هر روز کـه امـام را داشـته     قدر این امام را بدا

 .باشید، بهتر از یک قرن زندگی ننگین است
I      ام راضی نیستم گریه کنیـد، چـون بـراي      خیلی عاشق شهادت هستم وچون شهید شدم بر جنازه

 .کنم خدا جهاد می
  

  رجبعلی :نام
  حسنی حاج :خانوادگی  امن

  محمد :پدر نام 
   فاطمه:نام مادر

  1337 پانزدهم فروردین :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1361 دهم اردیبهشت :تاریخ شهادت
   رود کارون:محل شهادت
  ترکش گلوله توپ اصابت :نحوة شهادت

  لزار شهداي زادگاهش گ:مزار
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  حسنی رجبعلی حاج
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  »نام خداوند در هم کوبندة ستمکاران به« » الجبارین1القاصمبسم اهللا «

ها، سالم بر امام کبیرمان، سالم بر ملت غیور و شهیدپرور             سالم بر امام زمان منجی انسان       
ایران، سالم بر مردم غیور و از خود گذشته شهرمان بسطام، سالم بر تمام مـردم مستـضعف                  

د به یاري اسالم شـتافتند و لبیـک گفتنـد و شـربت              سالم بر آنها که با ایثار خون خو       . جهان
شهادت نوشیدند و مرگ سرخ را بـر زنـدگی ننگـین تـرجیح دادنـد؛ و بـه گفتـۀ حـضرت                 

و کفـار کـه بـراي       ] انـد   ایستاده[ در کنار فرات     )7( که لشکریان علی    ، هنگامی )7(علی
قیم اند و فقط کارشان همـین اسـت و مـست             آمده )7(ریختن خون لشگریان حضرت علی    

اي لشکریان من، شما دو     : گوید که   کند و می     حضرت به لشکریان خود خطبه می      2اند  ایستاده
خواري دهید و یا شمشیر خود را از خون این پلیـدان            ] و[راه را انتخاب کنید یا تن به ذلت         

  .سیرآب سازید، که اینان مانند گرگی هستند که احتیاج به غذا دارند
حسنی فرزند محمد بنا به وظیفـۀ شـرعی و اعتقـادي         ی حاج ملت غیور ایران، من رجبعل      

سـاز کـشورمان، کـه هـر روز از بهتـرین فرزنـدان                خود در این شرایط حساس و سرنوشت      
المللی با نـوکري صـدام،        دست عمال شوم امپریالیسم بین      شوند به   کشورمان قربانی اسالم می   

کتب اسالم و اعتالي کلمۀ حـق  وظیفۀ خودم را نسبت به اسالم چنین دیدم که براي حفظ م    
 برحـق چـون، مـا     . تا آخرین قطرة خون در مقابل کفار بعثی ایستادگی کرده و خواهم کـرد             

دهـم و مـن از ملـت     وظیفۀ شرعی خودم را انجام می. باشد  پیروزي بر کلمۀ حق می    . هستیم
 بـه   خواهم که در داخل با صبر انقالبی خود مشت محکمی           غیور و از خود گذشتۀ ایران می      

  .  شما حامی اسالم و مسلمین هستید و باید دفاع کنید، و امپریالیسم بزنند؛ که3دهان منافقین
  :قسمتی از بیانات این حقیر به شما و خانوادة عزیزم. سالم بر پدر عزیزم  

                                           
 .»القاسم«در اصل وصیت  -1
 .»ایستادند« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
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کنم که چنین فرزندي را به جامعه تحویل دادي و            من از شما پدر عزیزم بسیار تشکر می         
 شهید شدن من پیراهنی را به تن بکنـی کـه ضـد انقـالب را بـه تزلـزل                    شما از ] خواهم  می[

] بایـد [ باید صبر انقالبـی بـه خـرج دهـد؛ و             1وار  و سالم بر مادر عزیزم، که زینب      . بیندازي
جاي عزاداري دلی شاد و دلی پرخنده داشته باشی و به ضد انقالب بفهمانی کـه مـا مـرد                      به

  خـواهیم   خـواهیم ایـستاد و حماسـه       2باطل مقابل   جنگیم و از جنگ نخواهیم هراسید و در       
   3.آفرید
 را زیـارت کنیـد تـا آن         4خواهم در موقع دفن من کامالً بدن معطرم         مادر، من از شما می      

جـاي گریـه و زاري در     تـسکین یابـد کـه بـه        ،خراش که در دل شماست      نفرت و نفرین دل   
قیامت در سر پل صـراط در نـزد    من خندان باشید؛ که اگر گریه و زاري کنید فرداي            5تشییع

جـاي    خواهم که به    سالم برادران عزیزم؛ من از شما می      . کنم   دادخواهی می  )7(امام حسین 
و سـالم بـر خـواهران       . شیون و زاري راه اسالم را کامالً دنبال کنید که اسالم پیـروز اسـت              

مت شـما   خواهران من، استقامت و صبر و شکیبایی به خرج دهید که صـبر و اسـتقا               . عزیزم
  .باشد ضمانت پیروزي کلمه حق می

  »6اهللا الصالحین والسالم علی عباد«
  حسنی فرزند کوچک شما رجبعلی حاج

  

  ]اي دیگر نامه وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم مـن ینتظـر و مـا         او صدقوا ما عاهد   ن المؤمنین رجالٌ  م«
منان رادمردانی هستند که به عهد و پیمانی که بـا خـدا بـستند کـامالً     و از مؤ «8»7بدلوا تبدیالً 

                                           
 .»وار همچون زینب«در اصل وصیت  -1
 .تبدیل شود» باطل«خط شهید سهوي است و بایستی به  در دست» حق« درج -2
 .»دندو در مقابل حق خاهیم ایستادند و حماسه آفری«در اصل وصیت  -3
 .»عطرم«در اصل وصیت  -4
 .»تشیع«در اصل وصیت  -5
 .»عبادهللا الحصالهین «در اصل وصیت  -6
 .»ثبدیالً«در اصل وصیت  -7
 .23/ احزاب -8
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وفا کردند پس برخی آنها بر عهدشان ایستادگی کردند تا شهید گـشتند و برخـی بـه انتظـار              
  »مقاومت کردند

  .سالم به رهبر کبیر انقالب و سالم بر امت شهیدپرور و سالم به خانوادة همیشه مبارزم  
 باید پیمود و سفري است کـه بایـد رفـت؛ چـه بهتـر کـه در حـال                راهی است که   1[...]  

خدمت به اسالم و قرآن و ملت اسالمی شربت شهادت نوشیدن و با سـرافرازي بـه لقـاءاهللا                  
کردنـد و از خـداي بـزرگ در      آرزوي آن را مـی اولیـاء اهللا و این همـان اسـت کـه       . رسیدن

  .کردند مناجات خود طلب می
 3»خصوص شـهداي اخیـر مـا     و  دت بر شهیدان انقالب اسالمی      را باد شربت شها   2]گوا[«  

تا به حال من خواب بودم و این وقت آغـاز جهـاد و شـهادت اسـت و ایـن                 ). امام خمینی (
شهادت انـسان   . بینم که تازه متولد شدم و زندگی خود را آغاز کردم            احساس را در خود می    

قدر زیباسـت؛ ماننـد گـل         خدا چه رساند و شهادت در راه        4]می[را به درجۀ اعالي ملکوتی      
  .خدایا شهادتم را در راه اسالم و قرآن بپذیر. بویند ماند و تمام شهیدان آن را می محمدي می

ـ   گونه که علی علیه     همان: پیامم براي مردم شهیدپرور این است که         سالم و امـام حـسین      ال
از همـین طبقـه مستـضعف    سالم و تمام امامان و یاران امامان و سـربازان اسـالم کـه     ال  علیه

 بـه اسـالم بزننـد و اسـالم را     5خواستند ضربه   بودند و در راه اسالم و قرآن با کافرین که می          
 اي مـردم غیـور و       7 جنگیدند و در این راه شهید شدند تا اسالم پایدار ماند، شما            6نابود کنند 

و حـاال   . ننـد  بـه اسـالم لطمـه وارد ک        8شهیدپرور نگذارید که کافران و مـشرکان و منافقـان         
و خروشـید    9[...]مسئولیتی بسیار سنگین به دوش یک به یک ما هست که خـون شـهیدان                

                                           
 .اي افتاده است در اصل وصیت واژه -1
 .در اصل وصیت قسمتی از واژه افتاده است -2
 .قدوسی و وحید دستجردي بیان شده است، در تجلیل از مقام شهیدان علی 15، جلد صحیفۀ امام -3
 .در اصل وصیت قسمتی از واژه افتاده است -4
 .»ظربه«در اصل وصیت  -5
 .»بزند و اسالم را نابود کند... «در اصل وصیت  -6
 .»و شما« در اصل وصیت -7
 .تعلیقات. ك. ر-8
 .حدود یک سطر از اصل وصیت افتاده است -9
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و دیگر اینکه قدر این امام را بدانید        . خصم جنایتگر و بدبخت را از صحنۀ روزگار براندازید        
از  [و همیشه او را در سر نمازهاي خود دعا کنید که هر روز که امام را داشـته باشـید بهتـر                     

  .  از یک قرن زندگی ننگین است1]یک
بـانم و بـرادران و     2]مهـر [پـدر و مـادر      . خدمت خانوادة گرامی و همیشه مبـارزم سـالم          

و آرزویـم از خـدا      . خواهران گرامی، امیدوارم که برادر و فرزند کوچـک خـود را ببخـشید             
آن بـراي جهـاد اسـالم و قـر        را  همین بود که چنین پدر و مادري داشتم که فرزنـدان خـود              

شکن، که پیروزي بیشتري بـراي         دشمن 3عملیاتروم تا در      پدر و مادر مهربانم، می    . بفرستند
 و کافرین شرق و غرب است و با فرماندهی امام           4اسالم و قرآن است و درسی براي منافقان       

چـون شـهید شـدم بـر      و خیلی عاشق شـهادت هـستم و    . کنم  ت، شرکت   5]اس[) عج(زمان
امـام را دعـا     . جاي گریه   و به . کنم   چون براي خدا جهاد می     ،یه کنید ام راضی نیستم گر     جنازه

و از  . دانیـد چـه نعمتـی در دسـت ماسـت، و دیگـر رزمنـدگان را دعـا کنیـد                      کنید، که نمی  
دهنـد کوشـش بیـشتر کننـد و از      خواهم همانطور که راه خود را ادامه می  برادرهاي خود می  

 منافقان ایستاده و از خداوند بزرگ یـاري  هاي7.][.. در مقابل 6وار خواهم زینب   خواهرانم می 
 ولکـن ال   بـل احیـاء  ال تقولوا لمن یقتـل فـی سـبیل اهللا امـوات       «بجویند و به آنها بفهمانند      

اند بلکه آنهـا زندگاننـد ولـیکن          اند مرده   نگویید آنهایی که در راه خدا کشته شده        «8»شعرونت
  .»دانید شما نمی

  :نسالم گرمی براي برادرم حسی  
خواهم که در شرکت، کـه یـک نـوع      جان، من به هدف خودم رسیدم و از شما می   9[...]  

                                           
 .در اصل وصیت افتاده است -1
 .در اصل وصیت قسمتی از واژه افتاده است -2
 .است» عملیات« احتماالً واژة -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
 .در اصل وصیت قسمتی از واژه افتاده است -5
 .»وار همچون زینب«در اصل وصیت  -6
 .در اصل وصیت قسمتی از واژه افتاده است -7
 .»یشعرون«، »امواتاً«در اصل وصیت . 154/ بقره -8
 .اي افتاده است صل وصیت واژهدر ا -9
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جهاد است و به فرمان امام امت لبیک گفتی، نسبت به جهاد کوشا باشی و در جاي من یک                   
  .  کنید1[...]فرد مسلمان 

 امیدوارم که فرزند کوچک خود را ببخشید که هر چه داشتم از شیر مـادرم و               . خداحافظ  
  . پدرم 

  25/1/60 حسنی رجبعلی حاج
  
  

                                           
 .اي افتاده است در اصل وصیت واژه -1
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  هاي کلیدي عبارت
I من خودم با میل و رغبت تقاضاي جبهه را کردم . 
I                     اگر این توفیق حاصل شد، که آرزوي همیشگی من بود، که شهید شدم از شما ملت همیـشه در

 .ا دعا کنید و همیشه در نمازهایتان امام رخواهم که امام امت را تنها نگذارید صحنه می
I   گاه از روحانیـت متعهـد و مبـارز فاصـله         اهللا، لشگر جنداهللا هی چ      اهللا، مقلد روح    شما ملت حزب

 .نگیرید
I     تا ریشه آنها از این مملکـت  خبر و مزدوران آمریکایی در حال مبارزه باشید      با منافقین از خدا بی 

 .کنده شود
  
  

  عبدالعلی :نام
  حسنی حاج :خانوادگی  نام

  عبدالحسین :پدر نام 
   طیبه:نام مادر

  1339 یکم فروردین :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دوره متوسطه :تحصیالت
  - :کننده ارگان اعزام
  1361 هشتم آبان :تاریخ شهادت
   بوکان:محل شهادت
   ترکشتاصاب :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  حسنی عبدالعلی حاج
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مـاه مبـارك   13 برابـر بـا   15/4/61حسنی، که در مورخه  امۀ اینجانب عبدالعلی حاجن  وصیت
  باشد رمضان می

گمـان مبریـد    «1»هـم یرزقـون   عنـد رب ء بل احیـا ذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً  الّ و ال تحسبنّ  «
ر نـزد  انـد و د  اند بلکه آنها زنده مرده) شوند و کشته می (کنند    کسانی که در راه خدا جهاد می      

  »خورند خدایشان روزي می
کنم و با درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی و سالم بر تمام               وصیتم را با نام خدا آغاز می        

دهنـدگان راه   شهدا و صبر و ایمان و استقامت بر شما ملت رزمنده پیرو راه امام امت و ادامه                
ودم با میل و رغبت تقاضـاي  من که خ. شهیدان، که با خونشان نهال انقالب را آبیاري کردند     

اگر این توفیق حاصل شد، که آرزوي همیشگی من بود، کـه شـهید شـدم از                 . جبهه را کردم  
خواهم که امام امت را تنها نگذارید و همیشه در نمازهایتـان              شما ملت همیشه در صحنه می     

  . کنم که امام را تنها نگذارید و باز هم تأکید می. امام را دعا کنید
خواهم که مرا ببخشند چون نتوانستم قدردانی از زحمات آنها            ر و مادر عزیزم می    و از پد    

ام را آوردند برایم شـادي کننـد و در            خواهم که اگر جنازه     اند کنم و می     که دربارة من کشیده   
قبرستان در سر مزارم شیرینی تقسیم نمایند؛ و خوشحال باشند که این هدیه ناقابل را تسلیم                

  . و اگر کسی از من بدي دیده است به بزرگی خودش حاللم نماید. اند دهآفریدگارمان کر
گاه از روحانیـت متعهـد و مبـارز     اهللا لشگر جنداهللا، هیچ اهللا، مقلد روح و شما ملت حزب     

خبر و مزدوران آمریکایی در حـال مبـارزه باشـید تـا                از خدا بی   2فاصله نگیرید و با منافقین    
 و در پایان، طول عمر امام عزیز را از خداوند خواهـانم       .ه شود ریشۀ آنها از این مملکت کند     

  . اهللا فرجه الشریف متصل گردد و امیدوارم که این انقالب به انقالب حضرت مهدي، عجل
  »والسالم«

  .دار نگهخمینی را  تو را به جان مهدي تا انقالب مهدي /خدایا خدایا  
  15/4/1361    حسنی  عبدالعلی حاج

                                           
 .169/ عمران  آل-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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  هاي کلیدي عبارت
I                   با عشق اهللا و با پیام امام به جبهه آمدم و اگر لیاقت شهید شدن یافتم براي عشق به اهللا و یـاري

  .حسین زمان، خمینی، عزیز بوده
I  در محراب عبادت شهید شد)7(اي جوانان مبادا در غفلت بمیرید که علی . 
I    و با هـدف شـهید      )7(سین در راه ح   )7(اکبر حسین   تفاوتی بمیرید که علی     مبادا در حال بی 

  .شد
I    فرزندانم را با قرآن آشنا کن و راه پدرشان را          .. .با قرآن آشنا شو و جز به خدا فکر نکن         همسرم

  .همیشه به یاد آنها بیاور
I      اگر من شهید شدم مرا ببخشید، چون من براي رضا خدا و براي جنگ با دشمنان خدا بـه جبهـه

  .رفتم
I مان خود گردان و فرزندان ما را هم به تسلیم رضاي خود بدارپروردگارا، اول ما را تسلیم فر. 
I راه پرستش و طاعت را به ما بنما و بر ما وظیفۀ بندگی را سهل و آسان گیرپروردگارا . 
I   توانند جبهه بیایند، باید پشت جبهـه را تقویـت کننـد و جبهـه خـود را در برابـر                      کسانی که نمی

 . کنندمنافقان و مخالفان والیت فقیه مستحکم
I خط امام خمینی، خطی است که هرگز جدا از خدا و اسالم نیست. 
  

  قربانعلی :نام
  حسنی حاج :خانوادگی  نام

  محمد :پدر نام 
   فاطمه:نام مادر

  1326 شانزدهم آذر :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  چهارم ابتدایی :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1361 یازدهم آبان :تاریخ شهادت
   میمه:محل شهادت

   گلوله اصابت:هادتنحوة ش
   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  حسنی قربانعلی حاج
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
درود خـدا بـر شـما       . ترسد، جوانان ما شهادت را طالبند       کند نمی   کسی که براي خدا کار می     

  )م خمینیاما (1.شما بهترین جوانان این ملتید که شهادت را پذیرا شدید. شهیدان باد
نویسم، زیرا با عشق اهللا و با پیام امام به جبهه آمدم              نامه می   با نام خدا و کالم امام وصیت        

و . و اگر لیاقت شهید شدن یافتم براي عشق به اهللا و یاري حسین زمان، خمینی، عزیز بـوده                
  . اهللا دارم اهللا براي رضاي اهللا و یاري روح پیامی و وصیتی به مردم حزب

 در میدان نبرد شـهید شـد،   )7(نان، نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین   اي جوا   
 در محراب عبـادت شـهید شـد و مبـادا در       )7(اي جوانان مبادا در غفلت بمیرید که علی       

.  و با هدف شهید شـد      )7( در راه حسین   )7(اکبر حسین   تفاوتی بمیرید که علی     حال بی 
هـه جلـوگیري کنیـد، کـه فـردا در محـضر خـدا          اي مادران، مبادا از رفتن فرزندانتان بـه جب        

همـه مثـل خانـدان      .  شـهید را نمـود     72 را بدهید که تحمـل       )3(توانید جواب زینب    نمی
، زیـرا  3هاي نبرد بفرستید و حتی جسد او را هم تحویل نگیریـد     جوانانتان را به جبهه    2وهب

پیامی براي بـرادران و     و اما   . گیریم  ام پس نمی    مادر وهب فرمود سري را که در راه خدا داده         
کسانی که نمی توانند جبهه بیایند و باید پشت جبهـه را تقویـت کننـد و جبهـه خـود را در        

  . و مخالفان والیت فقیه مستحکم کنند4برابر منافقان
طوري که در جبهه مبارزه و جنگ هست، براي نابودي کفار شما هم بایـد          برادران، همان   

 محمود  تا روزي که برادرم رجـب و  من همز کفار بجنگید؛ ودر پشت جبهه با منافقان بدتر ا  
جنگیدند با کفار، من هم در پشت جبهـه بـا منـافقین               و می  )محمود کریمی (در جبهه بودند    

و شـما   . شدند آمدم و نگذاشتم اسلحۀ آنها به زمـین بیفتـد           ولی وقتی که شهید   . جنگیدم  می
قابل خط امام هست که از خط منافقان        امروز، خطی م   .بدانید که مسئولیت بسی بزرگ است     
                                           

 .183، ص 7صحیفه امام، ج  -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .»بگیرید«در اصل وصیت  -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
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 که همان خط امـام  1تر است و خط اسالم آنها خطی است که از خط اسالم فقاهتی         خطرناك
هـاي    رسـاله (دعا و قرآن و رساله       خواهند زیر چتر    کسانی هستند که می   . باشد  است جدا می  

گذارنـد روزي مثـل       مـی اهللا ن   حـزب  معنویت دعا را از بین ببرند، و آنها بدانند که         ) چنانی  آن
نامـه خواسـتید    قـسمت از وصـیت     برادران، اگر در ایـن    . جنگ مسلحانه کنند    اعالم 2منافقان

  .ام دارم اما وصیتی بر خانواده و. به آن عمل کنید وگرنه تکبیر نگویید تکبیر بفرستید باید
 اهـواز  3يها نویسم در یکی از پایگاه   نامه را برایت می     همسر خوبم، اکنون که این وصیت       

باشیم و شاید خداي بزرگ بـر مـن حقیـر نیـز       و منتظر حمله می4ام  با برادران دیگرم نشسته   
دانـی   همسرم، تو خوب می   . رحم کند و آرزویم برآورده شود و شهادت را در آغوش بگیرم           

دانی کـه مـن فقـط طالـب رضـاي پروردگـارم               که من هدفی جز اسالم ندارم، تو خوب می        
گونـه کـه تـو قابـل بـودي نبـودم،              گرچه در زندگی براي تو همسري آن      همسرم، ا . باشم  می

جا نیاوردم، ولی مطمئن باش که در آن دنیا در بهـشت              اگرچه آنچه الزمۀ همسرداري بود به     
با قرآن آشنا شـو و جـز        . کنم   و از خدا برایت سعادت آرزو می       .همسري خوب برایت باشم   

. ه هرگـز جـدا از خـدا و اسـالم نیـست            به خدا فکر نکن؛ خط امام خمینی خطی اسـت کـ           
  . فرزندانم را با قرآن آشنا کن و راه پدرشان را همیشه به یاد آنها بیاور

خداوند به شما صبر عطا کند تا بتوانیـد در برابـر مـشکالت و         .و اما تو اي پدر و مادرم  
ا وصیتی که براي شما دارم این اسـت کـه اگـر مـن شـهید شـدم مـر                   . ها صابر باشید    سختی

و حاضـر  . ببخشید، چون من براي رضا خدا و براي جنگ با دشمنان خـدا بـه جبهـه رفـتم              
نیستم در مراسمم خرج زیاد کنید؛ فقط چند روحانی انقالبی و خط امامی دعـوت کنیـد، و                  

در آخـر   .  جنازه و عزایم شرکت کنند     6 در مراسم تشییع   5ها  نگذارید منافقان و انجمن حجتی    
  .خواهم که مرا ببخشند اند می ان که از این حقیر خطایی دیدهاز همۀ برادران و دوست

  »اهللا الصالحین والسالم علی عباد«

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»پایگهاي«در اصل وصیت  -3
 .»نشستم«یت در اصل وص -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
 .»تشیع«در اصل وصیت  -6
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پروردگارا، اول ما را تسلیم فرمان خود گردان و فرزندان ما را هم به تسلیم رضاي خود                    
 بدار و راه پرستش و طاعت را به ما بنما و بر ما وظیفۀ بندگی را سهل و آسان گیر کـه تنهـا         

  . تویی بخشنده و مهربان
   18/6/61پنجشنبه 

  حسنی قربانعلی حاج  برادر حقیر شما 
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  هاي کلیدي عبارت
I          ز روي حرص به بهشت و       و ا  ام به جز راه اهللا نیست       به خدا قسم، من راهی را که انتخاب کرده

  .خاطر خدا و اسالم عزیز است یا ترس از دوزخ نیست، که فقط به
I نها نگذارید امام را ت. 
I همچون کوه استوار و محکم و پایدار باشید. 
I سرانجام حق بر باطل پیروز است. 
I صاحب ما مهدي موعود خواهد آمد و انتقام خون شهیدان را خواهد گرفت. 
I   بریم کـه از هـر سـو کفـار و منـافقین بـراي        اي برادران و خواهران عزیز، ما در زمانی به سر می

 .ه دست هم داده و از هرگونه جنایتی دریغ ندارندنابودي اسالم عزیز، دست ب
  
  

  محمدتقی :نام
  حسنی حاج :خانوادگی  نام

  محمدباقر :پدر نام 
   زهرا:نام مادر

  1344 یکم فروردین :تاریخ تولد
   شهرستان گرگان:محل تولد
  دوم راهنمایی :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1361 یازدهم آبان :تاریخ شهادت
  خوش عین :محل شهادت
   گلوله اصابت:نحوة شهادت

   گلزار شهداي شهرستان شاهرود:مزار
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  حسنی محمدتقی حاج
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
اهللا و    عنـد  جـۀً بـاموالهم و انفـسهم اعظـم در         و جاهدوا فی سبیل اهللا     1ذین امنوا و هاجروا   الّ«

ال آنان که ایمان آوردند و از وطن هجرت گزیدند و در راه خدا بـا مـ        «2»اولئک هم الفائزون  
  .» رستگارند3و جانشان جهاد کردند آنها را نزد خدا مقام بلندي است و آنان بالخصوص

او [با درود و سالم بر رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران، که آن پیر جماران اسـت؛ هرگـز                     
 6]طـل [هـاي حـق علیـه بـا       5]نبـرد [، چـرا شـما وارد       4اللهی  برادران حزب . تنها نگذارید ] را
 عراق را از توي خاك پاك اسـالمی بیـرون کنیـد و، همـۀ                7مزدوران بعثی شوید که این      نمی

مـن بـه   «مقام کربال نماز را برپا کنیـد؟ و بارخـدایا،    شیعیان، با این پیر جماران در صحنۀ باال 
بارخـدایا، امیـدوارم کـه خریـدار        . ام تا جان خود را بفروشم       جبهۀ نبرد حق علیه باطل آمده     
  .8»گرجان من تو باشی نه کسی دی

ام تـو را بـه    سوي تو آمده ام و به ام و بار سفر بسته خدایا، حاال که در این راه گام برداشته       
مت می    )6(حق محمد  ام برنگردان و  دهم که مرا دیگر زنده به خانه و کاشانه       و آلش قس

ام بدنم و جسمم آغشته بـه خـون در راه تـو          هاي زندگی   خواهد که در آخرین لحظه      دلم می 
  .چیز دیگر] راه[و در راه تو باشم نه در باشد 

ام به جز راه اهللا نیـست و از روي حـرص بـه     به خدا قسم، من راهی را که انتخاب کرده        
خاطر خدا و اسالم عزیز اسـت و بـراي اینکـه           بهشت و یا ترس از دوزخ نیست، که فقط به         
  . جا آورم شاید توانسته باشم رضاي حق تعالی را به

                                           
 .»حاجرو«در اصل وصیت  -1
 .20/ توبه -2
 .»بلخصوص«در اصل وصیت  -3
 .»الهی حزب«در اصل وصیت  -4
 .در اصل وصیت افتاده است -5
 .در اصل وصیت بخشی از واژه افتاده است -6
 .تعلیقات. ك.ر -7
 .ه توبه است سور111اي آزاد از آیه  ترجمه -8
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بـریم کـه از هـر سـو کفـار و              سر مـی     ما در زمانی به    ،ران و خواهران عزیز   و اما اي براد     
 براي نابودي اسالم عزیز، دسـت بـه دسـت هـم داده و از هرگونـه جنـایتی دریـغ          1منافقین
و این وظیفۀ سنگین بر دوش ماست، اما اگر خداي ناکرده کمی غفلت کنیم به ایـن                  . ندارند

تمـام ماهـا دسـت بـرادري و برابـري بـه همـدیگر             پس باید   . اسالم عزیز ضربه خواهند زد    
 خط والیت فقیه و حمایت از این دولت انقالبی، اسالم عزیـز را یـاري                3 و با پیروي   2بدهیم
  . کنیم
کنم که همیشه و تا آخرین نفس در راه مقدس تو و براي یـاري         بارخدایا، سوگند یاد می     

رالهی، یاریم ده که بتوانم این امر       با. دین تو مستحکم و جان بر کف در راهت فداکاري کنم          
جا آورم و بارخدایا، تو شـاهد بـاش کـه           تعالی است به    چنان که شایستۀ مقام باري      مهم را آن  

ام و از روزي که تو را به یگـانگی شـناختم در قلـبم         من در این راه کورکورانه قدم برنداشته      
و اي بـرادران و  . به تو پیوستماي از ایمان پدیدار شد و از همه  چیز دست برداشتم و              جرقه

 مرا که همان راه اسالم است ادامه دهید و امام را            4خواهم که راه    خواهران عزیز از شماها می    
سرانجام حـق بـر باطـل پیـروز     . تنها نگذارید و همچون کوه استوار و محکم و پایدار باشید   

  . هد گرفتاست و صاحب ما مهدي موعود خواهد آمد و انتقام خون شهیدان را خوا
  
 

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .»به دهیم«در اصل وصیت  -2
 .»پیروزي«در اصل وصیت  -3
 .»را«در اصل وصیت  -4
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  هاي کلیدي عبارت
I سر ببرند روي خود را شاد کنید تا دشمنان به ناراحتی به اگر شهید شدم. 
I            فقـط از شـما   . ها سوءاستفاده کننـد    نگذارید که از شهید شدن بنده و امثال بنده، دشمنان و منافق

 .خواهم که برایم قرآن بخوانید می
I     سخنرانی کنی و به منـافقین بفهمـانی کـه مـا از شـهید شـدن                 ام    پدرجان دوست دارم سر جنازه

فرزندانمان نگرانی نداریم، خوشحال هستیم که فرزندمان در ایـن راه شـهید شـد و بـه لقـاءاهللا                    
 .پیوست

  

  اهللا رحمت :نام
  عیدي حاج :خانوادگی  نام

  سلطانعلی :پدر نام 
   طوبا:نام مادر

  1344 پنجم اردیبهشت :تاریخ تولد
   شهرستان دامغان:محل تولد
  پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
   ارتش:کننده ارگان اعزام
  1364 بیست و چهارم مرداد :ادتتاریخ شه

   قلموت:محل شهادت
   ترکشانفجار مین و اصابت :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  عیدي اهللا حاج رحمت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .نمک نامۀ خود را شروع می اي از وصیت چند نکته. به نام خداوند بخشنده مهربان
 بنده شـد، از پـدر   1من اگر شهید شدم و این شهادت پرافتخار نصیب   : کنم که   وصیت می   

خواهم که برایم گریه      و از همۀ شما می    . ي کنید دار  نگهخواهم که فاطمه را خوب        و مادر می  
نگذارید دشمنان شاد باشند    . سر ببرند   نکنید، روي خود را شاد کنید تا دشمنان به ناراحتی به          

فقـط از  .  سوء استفاده کننـد 2ها  بنده و امثال بنده دشمنان و منافق]ن[ید از شهید شد و نگذار 
  . خواهم که برایم قرآن بخوانید شما می

 که ما از    ]ي[ و به منافقین بفهمان    ]ي[ام سخنرانی کن    و پدر جان، دوست دارم سر جنازه        
نـدمان در ایـن راه      فرزندانمان هیچ نگرانی نداریم؛ خوشـحال هـستیم کـه فرز           ]ن[شهید شد 
  . و به لقاءاهللا پیوسته3شهید شد

 خود را شاد کند و از براي بنده         4و امید من از شما این است فاطمه را بگویید که روحیه             
خصوص اي پدر گرامـی و اي مـادر     کنید؛ به5اگر از من بدي دیدید مرا عفو   . ناراحت نباشد 

خواهم دعـاي     از شما می  . اید  بزرگ کرده اي و مرا به سختی        روز نخفته ] و[مهربانم، که شب    
اگر از من ناراحتی دیدید مرا در درگـاه خـدا اذیـت نکنیـد و مـن را                . خیر دربارة من بکنید   

  .پدر جان، مرگ پیش پا است انتظار از خدا باید داشت.  کنید6عفو
  » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«

  ین و صداممرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروي، مرگ بر منافق  
  با تقدیم احترام

 اهللا حاج عیدي رحمت

                                           
 .»نسیب«در اصل وصیت  -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .»شدن«در اصل وصیت  -3
 .»روئیه«در اصل وصیت  -4
 .»عف«در اصل وصیت  -5
 .»عف«در اصل وصیت  -6



 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت¹ )8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 54

  



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I درس مبارزه و جهاد و شهادت را یاد گرفتم)7(من هم به نوبۀ خود از آقا و سرورم حسین .  
I او را در همه حال یاري نمایید .امام عزیزمان را تنها نگذارید. 
I ن اسالم و قرآن پیروي نماییمهدف از نهضت و قیام این است از دستورات و قوانی. 
I        هدف از این حرکت عظیم و اسالمی آن است که دستورات و قوانین اسالم را در سراسـر گیتـی

 ].دهیم[گسترش 
I      زیرا مصیبت و عزا آن روزي بـود    . هم در راه رضاي خدا مصیبتی نیست        رفتن من از بین شما آن

و اسـالم و رضـاي پروردگـار، حرکـت         که خداي ناکرده فرزندتان در راهی دور از راه مـستقیم            
 .کرد می

  
 

  حسین :نام
  حاج قاسمی :خانوادگی  نام

  اسماعیل :پدر نام 
   شرف:نام مادر

  1346 پنجم دي :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  دوم راهنمایی :تحصیالت
   بسیج:کننده زامارگان اع

  1367 یکم تیر :تاریخ شهادت
   ماووت عراق:محل شهادت
   گلوله اصابت:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  قاسمی حسین حاج
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
منهم مـن ینتظـر و مـا    و  هنحبهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی   من المؤمنین رجالٌ صدقوا ما عا     «

  .1»بدلوا تبدیالً
مالً وفـا   برخی از آن مؤمنان بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمان که با خـدا بـستند کـا                   «

ند و برخی بـه انتظـار       دپس برخی بر آن عهد ایستادگی کردند تا به راه خدا شهید ش            . کردند
  .»مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند

و نایـب بـرحقش،     ) عج(با درود و سالم بر پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر امام زمان             
با درود و . ور و ستم ایستاده استاین پیر جماران که چون کوهی استوار در مقابل ظلم و ج           

هاي محترمشان به همـراه مجـروحین و          سالم بر شهیدان اسالم از صدر تا به حال و خانواده          
دانی که هدف از نهضت و قیام ایـن نیـست        و بارخدایا تو می   . معلولین و اسیران و مفقودین    

 تهیـه کنـیم، بلکـه    دست آوریم و یا از زندگی دنیا و امور مادي چیـزي     که ملک و قدرتی به    
قصد ما از این حرکت عظیم و اسالمی این است که از دستورات و قـوانین اسـالم و قـرآن                     

  .انشاءاهللا. 2یمدهپیروي و آنها را در سراسر گیتی گسترش 
 درس مبـارزه و جهـاد و        )7(و حال، من هم به نوبۀ خـود از آقـا و سـرورم حـسین                 

و بمانم و منتظر باشم کـه مـرگ مـرا    . بار است شهادت را یاد گرفتم؛ که زندگی مادي نکبت       
شـوم و     فراگیرد؟ بلکه، با آغوش در راه رضاي خدا روانۀ پیکار و جهاد با دشمنان اسالم می               

  . کنم اهللا را استقبال می سبیل شهادت فی
و حال، درود و رحمت خداوند به شما پدر و مادرم که امانتی را کـه از طـرف خداونـد         

  . آفرین تسلیم نمودید جان  ب و سالم بهدر دست شما بود خو
پس، مادرم و خواهر و برادرم، رفتن من از بین شما آن هم در راه رضاي خـدا مـصیبتی                 
 زیرا مصیبت و عزا آن روزي بود که خـداي نـاکرده فرزنـدتان در راهـی دور از راه                     .نیست

                                           
 .23/ احزاب -1
 .»نماییم«ت در اصل وصی -2



 57 حاج قاسمی، حسین    ¹استان سمنان 

 مـن بـه آنچـه       پس، خوشحال باشید که   . کرد  مستقیم و اسالم و رضاي پروردگار حرکت می       
خواستید به آن دسـت یـافتم و    خواستم و هدفم بود رسیدم و پس اگر سعادت مرا می    که می 

  . حال شادمان باشید
خواهم بعد از مـرگ مـن چنـان           و پدر و مادرم و برادران و خواهران گرامیم، از شما می             

ون کـوه   و همچـ  . طرفـان را خوشـحال سـازید        گریه نکنید که این منافقین و کوردالن و بـی         
بسته ایـن راه    و دشمنان اسالم بدانند که من چشم     1مقاومت و استواري نمایید تا این منافقین      

و در آخـر، بـرادران و آشـنایان و دوسـتانم امـام عزیزمـان را تنهـا                   . را انتخاب نکرده بـودم    
نگذارید و او را در همه حال یاري نمایید تا در پیشگاه خداوند و رسول خدا و ائمه اطهـار                    

  . و شهیدان روسفید باشید
و .  قربانی شوم  2درگاه پرعظمتت ] در[خدایا، پروردگارا، بارالها، مرا لیاقتی ده تا        : مناجاتم  

اي،  اي و همـه را در برابـر آن محکـوم سـاخته     به حق قدرتت، که در همه جا استقرار نموده      
  .نتقصیرها و گناهانی را که از من سر زده ببخش و مرا به درگاهت قبول ک

به امید پیروزي نهـایی رزمنـدگان   . یادتان نرود) عج( فرج آقا امام زمان    3در خاتمه، دعاي    
اهللا    آیـت  ]رهبـري  [ امام عزیزمان و قائم مقـام      4اسالم بر کفر جهانی، کلیه شما و بالخصوص       

  . سپارم  را به خداي بزرگ می5منتظري
ــرد     ــد ک ــدا بای ــان ف ــشق ج ــد ع   در معب

  
  ایـد کـرد    اقتـدا ب   )7(یعنی به حسین    

  ســر بــه لقــاي یــار بایــد رفــت       بــی   
  

  گونـه ادا بایـد کـرد        دینی است کـه ایـن       
    

  قاسمی حقیر کوچک حسین حاجی
11/2/67  

 محل دفن شاهرود در مزار شهیدان

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .»عزمتت«در اصل وصیت  -2
 .»از دعاي«در اصل وصیت  -3
 .»بلخصوص«دراصل وصیت  -4
 .تعلیقات. ك. ر-5
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  هاي کلیدي عبارت
I  کنم تا آخرین قطرة خونم در راه اسالم و قرآن فداکاري می.  
I   ارزشم را به خداي خود تسلیم کنم و قرآن جان بیامیدوارم بتوانم براي خدا و اسالم.  
I     باش، که براي بر پا ماندن اسـالم چگونـه جـان خـود و فرزنـدان       )7(به فکر کربالي حسین 

  .عزیزشان را دو دستی تقدیم حق تعالی نمودند
I  در میدان نبرد شهید شد)7(نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین . 
I در محراب عبادت شهید شد)7(مبادا در غفلت بمیرید که علی .  
I               توانید جواب آن را    مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید که فردا در محضر خدا نمی

  .بدهید
I  ها براي تسکین درد است نیایش به درگاه خدا و دعا را از یاد نبرید که این بهترینِ درمان.  
I جنگم تا شهید شوم روم و می قدر به جبهه می آن. 
  

  محمد :نام
  قاسمی حاج :خانوادگی  نام

  اکبر علی :پدر نام 
   جلیله:نام مادر

  1345 یکم فروردین :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  ره راهنماییپایان دو :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1363 بیست و پنجم اسفند :تاریخ شهادت
   شرق رود دجله عراق:محل شهادت
  - :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  قاسمی محمد حاج
  

  بسم اهللا الرّحمن الرّحیم
و نایب بـرحقش امـام خمینـی؛ ایـن مـرد            ) عج(با سالم و درود به پیشگاه مقدس امام زمان        

و سـالم و  . استکبار شـرق و غـرب را در هـم شکـست    ] و[بزرگ که با قیام خود قیود کفر       
عزیـز را بـارور     درود بر شهیدان به خون خفتۀ اسالم که با نثار خون خـود درخـت اسـالم                  

  . نمودند
مـن از همگـی     . و سالم بر خانوادة شهدا و اسرا و مفقودین انقـالب و جنـگ تحمیلـی                 

کـنم، ولـی آنچـه کـه روي           عنوان تذکر بیان می     اي را به    خواهم که چند نکته     عزیزان عذر می  
  . آید تنها از ثمرات اسالم و انقالب اسالمی است کاغذ می

 اسـت کـه    سـال 4دانیـد مـدتی قریـب         ران و بـرادران مـی     طور که همۀ شما خواه      همان  
خوارشان صدام را تـشویق کردنـد تـا بـه سـرزمین                 ابرجنایتکاران شرقی و غربی نوکر جیره     

مان حمله کند، ولی با همت رزمندگان دلیر اسالم و به یاري خداوند متعال و کمـک         اسالمی
 رزمندگان ما با حمـالت پـی در         هاي شوم آنها نقش بر آب شده        تمامی نقشه ) عج(امام زمان 

ولـی ایـن را بایـد بدانیـد کـه ایـن             . انـد   پی خود جنگ را به پیروزي نهـایی نزدیـک کـرده           
هـاي زیـادي در ایـن راه     هاي بزرگ به همین سادگی به دستمان نرسیده بلکه خـون          پیروزي

مـن بـه سـهم خـودم     . بخش راه این شـهیدان باشـیم     ما باید تداوم  . مقدس ریخته شده است   
توفیق نصیبم شد و به جبهه آمدم؛ و تا آخرین قطرة خونم در راه اسـالم و قـرآن فـداکاري                     

  . ان واقع گرددامیدوارم که مورد رضاي خداوند منّ. کنم می
ام و    نامه را قبل از اینکه این سعادت شهادت نصیبم شود نوشـته             پدر و مادرم این وصیت      

. ارزشـم را بـه خـداي خـود تـسلیم کـنم       ان بیامیدوارم بتوانم براي خدا و اسالم و قرآن ج        
خواهم پس از شهادتم      از شما می  . امیدوارم که براي شما یک فرزند نیکو و صالح بوده باشم          

و . ام تابی نکنید و خوشحال باشید زیرا من پیروز شده و به آرزوي خود رسـیده        گونه بی   هیچ
ایداري مرز و بوم کشور اسـالمی       این بر عهدة برادران و دوستان من است که بعد از من با پ             
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 3 و حـزب تـوده  2 و حزب دموکرات1را از دست دشمنان پلید و کافر، همچون بعثیون عراق         
مادر جان، هر موقعی که به یاد مـن افتـادي و خواسـتی گریـه                . و بقیه احزاب، پاك گردانند    

که در آن  باش، )7(کنی و یا اینکه بر سر جنازة من بیایی آن لحظه به فکر کربالي حسین      
زمان با کافران و ستمگران براي بر پا ماندن اسـالم و آزادي تمـام مـسلمانان از زیـر سـلطۀ                 
یزید جنایتکار و جانی چگونه جان خود و فرزندان عزیزشان را دو دستی تقدیم حق تعـالی           

 در 6اش ماهـه   و سـرباز شـش  )7(5 و حـضرت قاسـم  )7(4اکبـر   مادر، مگر علی  . نمودند
 دو دستش   )7(7شدند و مگر حضرت عباس    ن شهید   )7( امام حسین  عاشورا در کربالي  

مـانم    قدر در جبهه می     و من آن  ! اند؟ من از آن بزرگواران که بهتر نیستم         را از بدن جدا نکرده    
اي جوانــان عزیــز، نکنــد در رختخــواب ذلــت بمیریــد کــه . جــنگم تــا شــهید شــوم و مــی
 در محـراب    )7(یریـد کـه علـی      در میدان نبرد شهید شد، مبادا در غفلت بم         )7(حسین

 در راه   )7(اکبـر حـسین     تفـاوتی بمیریـد کـه علـی         عبادت شهید شد، مبـادا در حـال بـی         
و اي امت شهیدپرور و شریف، مبادا از رفتن فرزندانتان          .  و با هدف شهید شد     )7(حسین

مثل خانـدان   . توانید جواب آن را بدهید      به جبهه جلوگیري کنید که فردا در محضر خدا نمی         
 جوانانتان را به جبهۀ نبرد بفرستید و حتی انتظـار نداشـته باشـید کـه جـسد آنهـا را                      8بوه

  . گیرم من سري را که در راه خدا دادم پس نمی: تحویل بگیرید زیرا مادر وهب گفت
ها براي تـسکین      نِ درمان برادران، نیایش به درگاه خدا و دعا را از یاد نبرید که این بهتری               

  .درد است
  . همۀ شما باشددار نگهخدا 

  نامه برادر محمد حاج قاسمی وصیت
                                           

 .تعلیقات. ك.ر -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 تعلیقات. ك. ر-5
 .»)7(اصغر  علی«ذیل . تعلیقات. ك.ر -6
 .تعلیقات. ك. ر-7
 .تعلیقات. ك.ر -8
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  ]اي دیگر نامه وصیت[
  بسم اهللا الرّحمن الرّحیم

امیدوارم که حالـت خیلـی خـوب باشـد و هـیچ نـوع               : کشم  حضور محترم پدر زحمت     
اینجانب، فرزند شما محمد، اگر شـهید شـدم بـرایم گریـه           . کسالتی را در خود نداشته باشی     

سالم بـه مـادر عزیـز و        . رانم و خواهرم خوب باشید و راه ما را ادامه بدهید          و با براد  . نکنید
مادر جان، اگر شهید شدم اگـر       . بزرگوار و خوبم؛ که امیدوارم حال همگی شما خوب باشد         

همیشه خوشحال باشید که منافقین سوء استفاده نکنند        . کنید  برایم گریه کنید مرا ناراحت می     
خواهر جان، اگر شهید شدم     : به خواهرم .  و خواهرم خوب باشید    و همیشه با پدر و برادرانم     

اي بـرادر عزیـزم بـرادر       . شما برایم گریه نکنید و بگویید یک برادر داشتم در راه خـدا دادم             
جان، اگر شهید شدم تو درست را ادامه بده و هر موقعی کـه درسـت تمـام شـد راه مـن را                

خواستی بزنی بـه یـاد ایـن     موقعی که او را میعزیزم، با علیرضا خوب باش و هر     . ادامه بده 
  .حقیر محمد حاج قاسمی بیفت

  . ریال پول دارم که به تعاونی دادم و آن را بدهکارهایم را بدهید4500اینجا تقریباً   
 تومان بـه همکـار      35 تومان به حاج یعقوب بدهید،       30: من به این حدود است    ] بدهی[  

  .داش احمد، برادر اسماعیلی
و اگر شهید شدم هر چـه  . سپارم رضی ندارم و همگی شما را به خداي بزرگ می  دیگر ع   

  .لباس دارم به جبهه کمک کنید
  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  بسم اهللا الرّحمن الرّحیم
 و نایب برحقش امام امت و با سـالم   1با سالم به پیشگاه مقدس حق تعاال، مهدي موعود          

  .به تمامی شهداي از صدر اسالم تاکنون

                                           
 .»موود«در اصل وصیت  -1
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جنگم تا شهید شوم و بعد از شهید شدنم امیدوارم که پـدر               روم و می    قدر به جبهه می     آن  
 بیـاموزد، کـه   )3(1زینـب و مادرم از . و مادرم برایم گریه نکنند و همیشه خوشحال باشند  

 در میـدان نبـرد شـهید شـد و فرزنـدش       )7( حـسین  2مو امـا  .  شـهید را نمـود     72تحمل  
و :  گفت 3طور مادر وهب    و همین .  با هدف شهید شد     و )7( در راه حسین   )7(اکبر  علی

مـن هـم    : و مادر جان، تـو هـم بگـو        .  دادم نخواهم پس گرفت    4من سري را که در راه خدا      
بـرادر  . و با سـالم بـه بـرادر عزیـزم    . ام را دادم حتی جسد او را هم پس نخواهم گرفت     بچه

ر موقعی که درست تمـام      قابل من را گوش کن؛ درست را ادامه بده و ه            جان، این حرف بی   
همینطور، پدرم و مادرم باید بـا بـرادرانم      .  باش 5رضا خوب   شد به جبهه بیا، و با برادرم علی       

  . طور نباشد من از هیچ کدام شما راضی نیستم خوب باشند و اگر این
  دار نگه خمینی را ، تا انقالب مهدي، خدایا،خدایا  

  این حقیر محمد حاج قاسمی
13/12/63  

 تومان به حاج یعقوب هست که باید بدهیـد و           30هایی که دارم تقریباً       ان، بدهکاري برادر ج 
دیگـر عرضـی   .  تومان به همکار داش احمد پول قاب عکس بـه بـرادر اسـماعیلی            35دیگر  

  .سپارم ندارم و همگی شما را به خداي بزرگ می
ــوتم  ــاغ ملک ــرغ ب ــاك 6م ــالم خ ــیم از ع    ن

  
ــاخته    ــسی س ــد روزي قف ــدنم  چن ــد از ب   ان

بـر  ] در[اي خوش آن روزي که پرواز کـنم           
  دوســــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  7بـالی بـزنم   ] و[ش پـر    یسر کـو  ] به هواي [  
  شب سخنم همه  روزها فکر من این است و         

  
ــوال     ــل از اح ــرا غاف ــه چ ــشتنمدلک   8 خوی

  محمد حاج قاسمی  
                                           

 »)3(فاطمه زهرا«در اصل وصیت  -1
 .»اما«در اصل وصیت  -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»خود«در اصل وصیت  -4
 .»خون«در اصل وصیت  -5
 .»معلکوتم«در اصل وصیت  -6
 .»بزنماي خوش آن روزي که پرواز کنم بر دوست       سر کوهش پر بالی «در اصل وصیت  -7
  در اصل وصیت . شعر از دیوان شمس -8

 .»تنم روزها فکرم در این هست شبها در سخنم                که چرا غافل از حوال خویش                 «
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  هاي کلیدي عبارت
I          اي از اخالص  اي از ایمان و اسوه      ر کدام اسطوره  خداوندا ما در فراق یارانی گریان و ناالنیم که ه

  . هاي نبرد بودند و شیرمردي در صحنه
I با خدا پیمان ببندید تا رفع کل فتنه از زمین از پاي ننشسته و امام را تنها نگذارید.  
I            ماند همان مالی است کـه در راه خـدا و             بدانید که مال دنیا در دنیا مانده و آنچه براي آخرت می

  .شود ا داده میبراي خد
I همیشه یار مستضعفان و دشمن ستمکاران باشید .  
I صفتان در امور مذهبی و سیاسی ما دخالت کنند نگذارید که باز بیگانه.  
I                شود همین حزب     به عقیدة من تنها جایی که امروز در آن مسائل مذهبی و سیاسی سالم گفته می

 .جمهوري اسالمی است
I  ماند اعمال خیر ماست آنچه میه دنیا محل گذر است و دنیا نبندید کدل بر این دو روز. 
I             اولین مسئله حمایت از والیت فقیه و رهبري پیامبرگونه امام امت اسـت و نکنـد و نیایـد روزي

 .که این مرد الهی تنها بماند
  

  محمود :نام
  قاسمی حاج :خانوادگی  نام

  محمد :پدر نام 
   عذرا:نام مادر

  1343 یکم دي :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  دانشجوي سال اول کارشناسی :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1365 یکم دي :تاریخ شهادت
   شلمچه:محل شهادت
   ترکشاصابت :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  قاسمی محمود حاج
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
وا           کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسی ان تکرهوا شیئاً           « و هو خیرٌ لکم و عـسی ان تحبـ 

  .1» لکم و اهللا یعلم و انتم ال تعلمونشیئاً و هو شرٌّ
ورزي در راه اسـالم از تمـامی امیـال و             خداوندا، بارالها، ما جوانان مسلمان در راه عشق         

و خودت توفیق درك خودت و راهـت را بـه مـا عنایـت               ]. ایم[ آرزوهاي دنیا چشم پوشیده   
هـایی ثابـت در راهـت بـه پـیش بتـازیم و بـا             مطمئن و ایمانی قـوي و گـام        فرما تا با قلبی   

] کـه [هاي کوتاه خود کار بسیار عظیم و راه بسیار طـوالنی را        هاي کوچک خود و گام      دست
خدایا، بارالها، ما را از هر چه رجس و پلیدي پاك گردانیده و توجه              . در پیش داریم بپیماییم   

نظر رحمت تو بس که ما توفیـق شـرکت در صـف              فقط   ما را به خودت معطوف گردان که      
ایـم؛ وگرنـه مـا همـان افـراد عـادي و               رزمندگان راهت و سربازان امام زمانت را پیدا کـرده         

تـو را   . ایم  رویت هستیم و جز به لطف و مرحمت تو به چیزي دل خوش نکرده               بندگان سیه 
هر چنـد کـه   . را نادیده بگیري گویم و از تو تقاضا دارم که مرا ببخشی و گناهان م             سپاس می 

خداوندا به احترام ایـن  . گناهان ما زیاد است ولی لطف و مرحمت تو فوق این مسائل است            
: دهـم کـه   مت مـی شوند قـس    لحظات که رزمندگان راهت براي شرکت در عملیات آماده می         

شوق کننـد و بـه کـدامین معـ      خداوندا اینان به چه چیزي فکر مـی       . آنها را به پیروزي برسان    
 2.سرخوشـان عـشق را نـاالن مکـن        / ورزند؟ خداوندا این وصل را هجـران مکـن          عشق می 

اي از   از ایمـان و اسـوه  3اي خداوندا ما در فراق یارانی گریان و ناالنیم که هر کـدام اسـطوره    
خـدایا مـا آنهـا را بـه تـو سـپارده و از تـو                 . هاي نبرد بودند    اخالص و شیرمردي در صحنه    

جـز اشـک سـالح و مهمـاتی نـداریم؛ و مـا را بـا                   خدایا ما به  . نماییم  یبرایشان طلب عفو م   
  .توز پیروزمان گردان  کین4جمعیت اندك و ایمان ضعیفمان بر خصم

                                           
 .216/ بقره -1
 .از دیوان شمس  شعر-2
 .»اي استوره« در اصل وصیت -3
 .»خسم«در اصل وصیت  -4
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هاي انقالب و    جا در صحنه    اي براي امت شهیدپرور، که همیشه و همه         در پایان چند نکته     
گـذارم بـا      بـه یادگـار مـی     جنگ تحمیلی با تمامی وجود در خدمت اسالم هستند، خدمتتان           

اولـین  . پیـامی داشـته باشـم   ] پـرور [اینکه من کوچکتر از آن هستم که براي این امت شـهید        
و نکند و نیاید روزي کـه  . مسئله حمایت از والیت فقیه و رهبري پیامبرگونه امام امت است      

 روزهـاي   یـادآور «این مرد الهی تنها بماند، که آن روز روز تنهایی اسالم و مسلمین است و                
و خدا نیامرزد کسی را که نسبت به ایـن رهبـر   . 1»نشینی حضرت امیر مؤمنان است   تلخ خانه 
  .تفاوت و یا خداي نکرده دشمنی داشته باشد الشأن بی عظیم
هاي نبرد را خـالی   گاه صحنه تفاوت نباشید و هیچ خواهم نسبت به جنگ بی و از شما می    

 و  2»تا رفع کل فتنه از زمین از پاي ننشـسته         «یمان ببندید   با خدا پ  ] مانند شهدا [... نگذارید و   
هاي زندگی و درسی و کاري خود را با جنگ هماهنـگ کنیـد                و برنامه . امام را تنها نگذارید   

و خدا را در نظر بگیرید و دل بر ایـن  .  عذرهاي بدتر از گناه براي نرفتن به جبهه نیاورید         3و
. ماند اعمال خیر ماسـت      است و آنچه باقی است و می      دوروزه دنیا نبندید که دنیا محل گذر        
اي خاص بیاید؛ همه باید و الزم است که در این امـر               و نگذارید که فقط فشار آن روي عده       

 4مهم شرکت کنند تا انشاءاهللا جنگ به پیروزي نهـایی رسـیده و کـربالي حـسینی و قـدس                   
ل پـشت جبهـه، کـه مربـوط بـه      همچنین در مسائ  . عزیز را به دامن اسالم و تشیع برگردانیم       
هاي مالی خود را بـه جبهـه زیـادتر و بیـشتر ادامـه       جبهه است، شرکت فعال نموده و کمک      

و بدانیـد کـه مـال    . ها از این نظر کمبودي داشته باشـند      دهید و نگذارید فرزندانتان در جبهه     
 و بـراي خـدا   ماند همان مالی است که در راه خدا         دنیا در دنیا مانده و آنچه براي آخرت می        

تقـواي الهـی را   . و از این دنیاي پست روي بگردانید و دل به آخرت بـسپارید        . شود  داده می 
  . پیشۀ خود سازید که زیربناي تمام مسائل عبادي ما همان تقواي الهی است

خواهم که امام امت و رزمندگان و یـاران باوفـاي امـام امـت را                  و از امت شهیدپرور می      

                                           
از سوي مردم مدینه رفت و در حالی که امام به حق بود چنـدین سـال                 ) 7( علی تلمیح دارد به جفایی که در حق       -1

 .نشین کردند حضرتشان را خانه
 .»...وقاتلوهم حتی ال تکون فتنه و« سوره بقره 193اشاره دارد به آیه  -2
 .»و از آوردن«در اصل وصیت  -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
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همیشه یار مستضعفان و دشمن ستمکاران باشید؛ خـواه آنهـا منـافقین از           همیشه دعا کنید و     
و از کنـار    . سروپا  هاي بی   خبر باشند یا خواه قاچاقچیان و سوداگران مرگ و یا الوات            خدا بی 
 آنهـا را نداریـد      1و در مسائل سیاسی اگر قـدرت هـضم        . گونه مسائل به سادگی نگذرید      این

 وارد گناهـانی چـون غیبـت و تهمـت     ،آگاهی کامل باشـد   که اگر بدون     ،بیخود وارد نشوید  
خواهم کـه بـه       و از شما می   . شوید؛ و بگذارید مسئولین مربوط به آنها سر و سامان دهند            می

صـفتان در   این حزب مظلومان و حزب شهیدان توجه بیشتري کنید و نگذارید که باز بیگانـه           
و بـه عقیـدة     . می ما را مسموم کنند    امور مذهبی و سیاسی ما دخالت کنند و جو جامعۀ اسال          

شـود همـین حـزب     من تنها جایی که امروز در آن مسائل مذهبی و سیاسی سالم گفتـه مـی               
  .ما کنم که در رابطه با این تشکیالت الهی بوده  است؛ و من افتخار می2جمهوري اسالمی

ـ          خواهم که اگر کار بدي و ناشایسته        از امت شهیدپرور می      ا در امـور    اي از ما سـر زد و ی
کاري خالفی از ما سر زده است به بزرگواري خودشـان ایـن حقیـر را ببخـشند؛ و از شـما                  

  . طلب عفو و التماس دعا دارم
خواهم که مرا ببخشد که نتوانستم فرزنـد          و از خانوادة عزیزم و باألخص مادر عزیزم می          

ر روز قیامـت بـه او   باشد که انشاءاهللا اجر بزرگ کـردن مـن را خـدا د       . خوبی براي او باشم   
  .عنایت بفرماید

19/10/65  
  53زمان با عملیات کربالي  فرمانداري خرمشهر هم

  محمود حاج قاسمی
  ]امضا[

 هزار تومان به آقـاي طـاهري امـام جمعـه          19 روز روزة قضا دارم و مبلغ        45 4در ضمن   
  . و یک سال نماز قضا هم برایم بخوانید.  بدهکار هستم5سهمینبابت 

                                           
 .»از قدرت حصم«در اصل وصیت  -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .»ظمن« در اصل وصیت -4
 ).و سهم اصحاب خمس) 7(یعنی سهم امام معصوم(دو سهم مربوط به خمس  -5



 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت¹ )8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 74



 75 حاج قاسمی، محمود    ¹استان سمنان 

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I همیشه یار و یاور امام باشید. 
I از رهنمودهاي امام پشتیبانی و پیروي کنید. 
I همچنین یاران امام امت را تنها نگذارید و از آنها پشتیبانی کنید.  
I حفظ حجاب شمشیري است بر قلب دشمنان اسالم. 
I وار زندگی کنید حسین. 
  
  

  محمدتقی :نام
  محمدي حاج :خانوادگی  نام

  محمد :پدر نام 
   نرجس:نام مادر

  1342 بیستم شهریور :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:دمحل تول
  پایان دوره متوسطه :تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام
  1365 شانزدهم اسفند :تاریخ شهادت
   شلمچه:محل شهادت
  ترکشاصابت  :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  محمدي محمدتقی حاج
  

  ّحیم حمن الر بسم اهللا الرّ
»دیقینبسم رب الشّهداء والص«  

  .اسالم از صدر تا کنون] ي[درود و سالم بر امام امت و امت شهیدپرور و شهدا
 به اسالم و مردم قهرمان      1گزاران  درود و سالم بر سپاهیان سلحشور و مقاوم و به خدمت            

  .پرور ایران و قهرمان
) خوزســتان(ربالي ایـران   بعـدازظهر در کـ  4 ســاعت 1/10/65امـروز دوشـنبه مورخـه      

اول، وصیت به ملت قهرمان و همیشه در صحنه     . کنم  چنین شروع می    نامۀ خود را این     وصیت
گـاه    ملت همیشه در صحنه، گوش به فرمان امام باشید و امام امت را هیچ             . و امت شهیدپرور  

یـروي کنیـد و   همیشه یار و یاور امام باشید و از رهنمودهاي امام پشتیبانی و پ           . تنها نگذارید 
  . همچنین یاران امام امت را تنها نگذارید و از آنها پشتیبانی کنید

اند و از     کنم که چنین فرزندي را تحویل جامعه داده         و همچنین از پدر و مادرم تشکر می         
خـواهم کـه اوالً پـشتیبان         و همچنین از برادران خودم می     . خواهم که مرا حالل کنند      آنها می 

وقـت از شـهادت مـن سـوء      و اگر من شهید شدم راه مرا ادامه دهند و هیچ   2امام امت باشند  
خـواهم در موقـع       و همچنین از خواهران خودم می     . وار زندگی کنند    استفاده نکنند و حسین   

وار زندگی کنند و همچنین حجاب خود را حفظ کننـد؛      شهادتم گریه و زاري نکنند و زینب      
و همچنـین از همـسر خـودم    . ن اسـالم چون حفظ حجاب شمشیري است بر قلـب دشـمنا    

خواهم که اگر من شهید شدم از شهادت من ناراحت نباشد چون خدا یـک جـان داده و                     می
خواهد که همـسرم در مـرگ مـن      گیرد و من هم دلم می       هر وقت که بخواهد آن جان را می       

ر و همچنـین همـس    . کنند  غمگین نباشد؛ چون اگر غمگین باشی دشمنان ما سوء استفاده می          
و همچنین  . عزیزم، حجاب خود را حفظ کن تا تودهنی باشد بر علیه دشمنان اسالم و ایران              

 و دلـم    ؛خواهم که مرا حالل کنند چون داماد خوبی برایشان نبودم           از پدر و مادر همسرم می     

                                           
 .»گذاران خدمت«در اصل وصیت  -1
 .»باشید«در اصل وصیت  -2
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و همچنـین از کلیـه   . گفتارهاي نیک خـود مـرا در آن دنیـا شـاد فرماییـد             ] با[خواهد که     می
بد و  ] اگر[خواهم که مرا قرین امتنان قرار دهند و           هاي وابسته می    یان و فامیل  دوستان و آشنا  

  : نویسم وضعیت زندگی خودم می مقداري دربارة . اند مرا حالل کنند خوبی از من دیده
اهللا طـاهري بـدهکار        تومان سـهم امـام بـه آیـت         500 هزار ریال معادل     5000من حدود     

همچنین تـا   ( تومان سهم سادات بدهکار هستم       500دل   هزار ریال معا   5000هستم و حدود    
 2500 ریـال معـادل      25000همچنین حدود   ).  حساب سال شده است    65اول شهریور سال    

و . ام پرداخـت نماییـد      تومان به بهداري سپاه شاهرود بدهکار هـستم کـه از حقـوق ماهانـه              
و . اي از آن بگیریـد  لهبه همسرم بدهید بدون اینکه وسـی   ] را[ام    همچنین تمام وسایل زندگی   

خواهد زندگی کند؛ با پدر و مـادرش یـا بـا      همسرم در امر زندگی آزاد است هرگونه که می        
کس حق  به همسرم را بدهید و هیچ  ] را[و کلیه حقوقم    . و مادرم یا اینکه در منزل خودم       پدر

، داد و اگـر     تمام خرج کفن و دفن مرا تا آنجایی که بنیاد شـهید داد            . گرفتن حقوقم را ندارد   
مـرا در وطـنم     . کم بود از جایی بگیرید و بعداً از حقوقم بدهید یـا اینکـه از پـدرم بگیریـد                  

شـنوند التمـاس دعـا     از کلیه برادرانی که پیام مرا مـی    . دیگر عرضی ندارم  . دهمالء دفن کنید  
  . دارم

  

  .نامه را بخواند تا موقعی که زنده هستم راضی نیستم که کسی این وصیت  
  

  »نامه پایان وصیت. سالموال«
  4ساعت    1/10/65

 محمدتقی حاج محمدي
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  هاي کلیدي عبارت
I کند باید خوشحال باشد  همیشه کسی که براي خدا کار می. 
I شود تر می با ریخته شدن خون هر شهید بار بازماندگان سنگین. 
I از همۀ شما تقاضا دارم طوري عمل کنید که الگوي جامعۀ اسالم باشید. 
I خوشش بیاید) عج(هایم را طوري بار بیاورید که امام زمان بچه. 
I طوري زندگی کنید که منافقین نتوانند به شما طعنه بزنند. 
I فرماید فروشنده شهید است و خریدار خدا شهادت یک معامله با خداست و خدا می. 
I جنگ فقط یک روز و دو روز نیست، جنگ کفر و اسالم همیشه بوده و هست. 
  

  عابدین :نام
  مهدي حاج :خانوادگی  نام

  صفر :پدر نام 
   زبیده:نام مادر

  1334د  هجدهم خردا:تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1361 دهم اردیبهشت :تاریخ شهادت
   اهواز- جاده خرمشهر:محل شهادت
   ترکش خمپاره اصابت گلوله و:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  ن حاج مهديعابدی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  »بارینبسم اهللا القاصم الج«

 کـه   آنهـا  را رفتند و     )7(به فرموده امام، آنها که رفتند کار حسینی کردند و راه حسین             
   3. راه اسالم و قرآن است ادامه بدهند2 راه انقالب که همان1وار ماندند باید زینب

 حـالم   9/8 غالم شما تا تاریخ      اینجانبر جان،   باري پد . خدمت پدر ارجمند خودم سالم      
شـود،    خوبست و اگر که خداوند بزرگ درجۀ رفیع شهادت را، که نصیب همـه کـس نمـی                 

 دارم طوري عمل کنید که الگوي جامعۀ اسالم باشید و چنان            4نصیبم کرد از همۀ شما تقاضا     
  .  از شما راضی باشد)3( کنید که زینب کبرا5در عروسی من عزاداري

نصیب ما شـود و شـما بایـد در روز    ] یکی[پدر جان، از صدهزار شهید ممکن است که           
و حق گریه کـردن نداریـد       .  نصیب پسرت شده   6هیلشهادت فقط شکر کنی که این نعمت ا       

و طـوري  .  گریه کند  آنهاکس نبود که براي        تن در صحراي کربال هیچ     72چون روز شهادت    
و همیشه کسی که براي خدا کار       . 8ند به شما طعنه بزنند     نتوان 7منافقیندر ده زندگی کنید که      

 موالي ما اگر همه چیز را از دست دادید باز           )7(به قول علی   .کند باید خوشحال باشد     می
برادرانم را بگو که به لطف خدا راه خدایی که همان راه انقالب است ادامه             . خوشحال باشید 

هایم را طوري بـار       رین عبادت را بکنید و بچه     ام بگو روز شهادت من بهت       9به خانواده . بدهند

                                           
 .»بار زینب«در اصل وصیت  -1
 .»همون«در اصل وصیت  -2
 .اند را به حضرت امام نسبت دادهاین جمله از دکتر علی شریعتی است که شهید آن  -3
 .»تقاظا«در اصل وصیت  -4
 .»عذاداري«در اصل وصیت  -5
 .»االهی«در اصل وصیت  -6
 .تعلیقات. ك.ر -7
 .»که الگوي منافقین باشد که مبادا به شما طعنه بزنند«در اصل وصیت  -8
 .»خوانواده«در اصل وصیت  -9



 85 حاج مهدي، عابدین    ¹استان سمنان 

  .خوشش بیاید) عج( که امام زمان1بیاورد
  2» اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«

  عابدین حاج مهدي
  

  ]اي دیگر نامه وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ون چـ . دهندة راه شهداي انقالب باشـند       سنگرانم این است که ادامه      سفارشم به برادران و هم    
 3آیـد در غیبـت      وجـود مـی     در روایتی از امام ششم شیعیان آمده که در زمانی که انقالبی بـه             

  .کردم بودم و جانم را فداي انقالب می کاش در آن روز می ؛ اي)عج(حضرت مهدي
سنگران عزیز، از این برادر حقیر قبول بکنید که بـا ریختـه شـدن خـون هـر                     پس اي هم    

 کـه   آنهـا کننـد و      روند کاري حسینی مـی       که می  آنها. شود  تر می  شهید بار بازماندگان سنگین   
و ایـن اسـت کـه تمـام شـهدا وقتـی از تمـام         . را انجام بدهنـد   ) 3(ماندند باید کار زینب   

 این است کـه تـا       4هاي زندگی دست شسته و راه حق را پیشه خود کرده، انتظارشان             خوشی
 بعـد از شـهادت      )3( زینـب  .این راه سرخ شهادت ادامه یابـد      ) عج(ظهور حضرت مهدي  

پس شـما   .  را زنده نگه بدارد    )7(بزرگترین کارش این بود که خون حسین       )7(حسین
روند به لبیـک       که می  اینها باشید، چون    )7(ندة خون پاك یاران حسین    دار  نگهاي برادران،   

فرماید فروشنده شهید است      شهادت یک معامله با خداست و خدا می       . اند  حسین جواب داده  
بـرادران عزیـزم، شـما      . دهد  ها را می    ؛ پس براي ما کافی است و تمام جواب        5یدار خدا و خر 

  ].است[ 6چه بکشید و چه کشته شوید پیروز هستید، که فرمودة خداي بزرگ

                                           
 .»بیابرد«در اصل وصیت  -1
 .»و سالم علیکم و رحمته اهللا و برکاتو«در اصل وصیت  -2
 .»قیبت«در اصل وصیت  -3
 .»انتظارش«در اصل وصیت -4
 .111/ اشاره به توبه -5
چه کشته شویم و چه بکشیم حق با ماسـت، مـا اگـر              «: این عبارت برگرفته از این سخن حضرت امام خمینی است          -6

. »اگر بکشیم هـم در راه حـق اسـت و پیـروزي اسـت              کشته هم بشویم در راه حق کشته شویم و پیروزي است و             
 ).492، ص 4صحیفه امام، ج (
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خواهم کـه   از شما عاجزانه می:  خودم و پدر و مادرم و برادرانم     1یک سفارش به خانوادة     
ارد؛ شـهید بـا اولـین قطـرة خـون خـودش تمـام        براي من گریه نکنید چون شهید گریه نـد       

 با  )7(و حسین . شود  زیرا اگر شما گریه کنید دشمن خوشحال می       . شود  گناهانش پاك می  
 را ادامـه  )7(پـس همـه راه حـسین   . کنـد    قربانی در راه خدا باز خدا را شکر می         72دادن  

 روز و دو روز     جنـگ فقـط یـک     . راه شهدا را ادامـه بدهیـد      : بدهید و توصیه به برادرانم که     
  .و همیشه ادامه دهندة راه شهدا هستید. نیست؛ جنگ کفر و اسالم همیشه بوده و هست

  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  بسم اهللا الرّحمن الرّحیم
  . ها راهنمایی کرد ها به روشنایی با درود فراوان به رهبر کبیر انقالب که ما را از تمام سیاهی

  »نّااللّهم ربنا یا ربنا تقبل م«
  .2»هم یرزقون بل احیاء عند رب الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاًو ال تحسبنّ«
اند و نـزد پروردگارشـان    اند بلکه زنده اند مرده  شده گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته «

  .»خورند روزي می
امـام  سنگران این است که هرگز سنگر اسالم را، که همان خط              سفارشم به برادران و هم      

وقت خالی نگذارند و همیشه تمام کارهایشان براي خدا و جنبۀ ارشـادي داشـته                 است، هیچ 
به منافقین بگویید که سنگر اسالم هیچ موقع خالی نخواهـد مانـد   . گیري باشد، نه جنبۀ جبهه  

اللهی بماند، و حزب خدا همیشه به یـاري خـدا پیـروز اسـت و                  حتی اگر به یک نفر حزب     
  . اهللا هستند، چه بمیرند و چه بمیرانند پیروز هستند  همان حزبپیروان امام، که

از پدر و مادر و خانوادة خودم و برادرانم درخواست عاجزانه دارم که بـراي مـن گریـه                     
که همان  ] را[طور راه حق      و همان .  به خاك مالیده شود    آنهانکنند؛ براي اینکه منافقین، پوزة      

ادامـه دهنـد زیـرا اسـالم بـا خـون شـهدایی همچـون                خطّ امام است تا آخرین قطرة خون        
دست ما رسیده و باید از آن به           و یارانش و صدهزار شهید در کربالي ایران به         )7(حسین

                                           
 .»خوانواده«در اصل وصیت  -1
 .169/ عمران  آل-2
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از برادران بسیج درخواسـت دارم کـه بـسیج ده را بـه هـر      . ي کرددار نگههر قیمت که شده    
هـاي امـام    ا یکـی از گفتـه    زیـر  .توانند خودسازي کنند     توسعه بدهند و تا می     ،قیمت که شده  

  1.»خود را بسازید«همین است که 
  

  کفنــان چــون شــهادت بــود ارثیــه گلگــون
  

ــهدر    ــه دار نگـ ــیم همـ ــه بکوشـ   ي ارثیـ
  *** 

ــشند    ــو را نک ــز نک ــشق ج ــسلخ ع   در م
  

  خــو را نکــشند  صــفتان زشــت  روبــه  
ــراس      ــردن مه ــادقی ز م ــق ص ــر عاش   گ

  
  2مــردار شــود هــر آن کــه او را نکــشند   

    
  .ارم که در سر مزارم و مجلس ترحیم خوانده شوددرخواست د  

 عابدین حاج مهدي
  
  

                                           
شود کـه بـا عبـارت شـهید           جمله به موردي اشاره می      از آن . تأکید کرده است  » خودسازي«امام در موارد متعددي به       -1

 ).454، ص 20صحیفه امام، ج . (» کنید که خود را بسازیداز من گذشت لکن شما توجه... «: سنخیت دارد
داننـد، امـا در دیـوان     برخی آن را به میرزاده عشقی منسوب می  . اند  این رباعی را بر سنگ مزار میرزاده عشقی نوشته         -2

خصوص در دوران مبارزات ملت ایران با طـاغوت           از جمله اشعاري است که به     . چاپی میرزاده عشقی وجود ندارد    
 .در ذهن و خاطر بسیاري از انقالبیون مسلمان بود
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  هاي کلیدي عبارت
I خواستم مانند مردم کوفه امام خود را تنها بگذارم به جبهه آمدم و نمی.  
I ها بیایند کسانی که توانایی رزمی دارند به جبهه.  
I پیام من به مادران این است که حجاب خود را حفظ کنند.  
I ادران مبادا به هرحال از رفتن فرزندانتان به جبهـه جلـوگیري کنیـد کـه فـردا در محـضر خـدا           م

  .را بدهید) 3(توانید جواب زینب نمی
I هاي نبرد بفرستید و حتی جسد او را هم تحویل نگیرید مثل خاندان وهب جوانانتان را به جبهه.  
I ردهاستاستغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان و تسکین د.  
I همیشه به یاد حق باشید و در راه او قدم بردارید.  
I                    شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند که اگر چنین کردند روز بدبختی مـسلمانان و روز جـشن

 .هاست ابرقدرت
I سالم مرا به رهبر عزیزم برسانید و بگویید تا آخرین قطرة خونم سنگر را ترك نخواهم کرد. 
I    دارنـد    این است که درس خود را بخوانند و سنگر مدرسه را محکم نگـه آموزان پیام من به دانش

وسـیله اسـالم را از بـین     کاره شوند و ما خدمتگزار آنهـا و بـدین   تا نباشد روزي که منافقین همه     
  .ببرند

 

  حسین :نام
  علیان حاجی :خانوادگی  نام

  علی :پدر نام 
   مهتاب:نام مادر

  1349 یکم دي :تاریخ تولد
   شهرستان مهدیشهر:محل تولد
  آموز سوم راهنمایی دانش :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1365 سی و یکم اردیبهشت :تاریخ شهادت
   مهران:محل شهادت
  ترکشاصابت  :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 93علیان، حسین       حاجی¹استان سمنان 

  علیان  حسین حاجی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ان امـام خـود لبیـک    ، من بـه فرمـ  268 داراي شماره شناسنامه 17علیان سن    حسین حاج   

 خود  1خواستم مانند مردم کوفه امام خود را تنها بگذارم و چون            گفتم و به جبهه آمدم و نمی      
  . را در برابر اسالم مسئول دانستم به جبهه آمدم

ت که فرمان امـام  س من به تمام ملت ایران مخصوصاً امت شهیدپرور مهدیشهر این ا      2پیام  
 مـن بـه     3هـا بیاینـد و پیـام         دارند به جبهه   ]را[انایی رزمی   را اطاعت فرمایند و کسانی که تو      

آموزان این است که درس        من به دانش   4پیام. مادران این است که حجاب خود را حفظ کنند        
کـاره    همـه 5دارند تا نباشد روزي کـه منـافقین    خود را بخوانند و سنگر مدرسه را محکم نگه        

  : 7نامه وصیت. م را ازبین ببرندوسیله اسال6  و بدینآنهاشوند و ما خدمتگزار 
و نایـب   ) عـج (با سالم و درود بیکران به یگانه منجی جهـان بـشریت حـضرت مهـدي                 

روم و    آنقدر به جبهه مـی    . برحقش امام خمینی و با سالم و درود بیکران به رزمندگان اسالم           
ید در محـراب شـه    ) 7(اي جوانان مبادا در غفلت بمیرید که علی       . جنگم تا شهید شوم     می

و بـا  ) 7(در راه حـسین ) 7(اکبـر حـسین   تفاوتی بمیرید که علی شد و مبادا در حال بی 
اي مادران مبادا به هرحال از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید کـه              .  شد 8هدف شهید 

.  شـهید را نمـود     72را بدهید که تحمـل      ) 3(توانید جواب زینب    فردا در محضر خدا نمی    
هاي نبرد بفرستید و حتی جـسد او را هـم تحویـل               نتان را به جبهه    جوانا 9مثل خاندان وهب  

                                           
  .»حون« در اصل وصیت -1
  .مفهوم است» پیام« در اصل وصیت واژة پیام محو شده بنابر اصل استحان و قراین بعدي عبارات کلمه -2
 .»بیام« در اصل وصیت -3
 .»بیام« در اصل وصیت -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
  .»ببین« در اصل وصیت -6
 .»نامه وصیت« وصیت  در اصل-7
  .»شهد« در اصل وصیت -8
 .تعلیقات. ك. ر-9
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بـرادران  . گیـریم   ایـم پـس نمـی        زیرا مادر وهب فرمود سري را که در راه خـدا داده            .نگیرید
 تسکین دردهاست و همیـشه بـه یـاد    1[...]استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان و     

 هرگز دشمنان بین شـما تفرقـه نیاندازنـد و شـما را از     حق باشید و در راه او قدم بردارید و     
روحانیت متعهد جدا نکنند کـه اگـر چنـین کردنـد روز بـدبختی مـسلمانان و روز جـشن                      

در امـام بیـشتر   . دارید هاي حق برعلیه باطل ثابت نگه حضورتان را در جبهه. هاست  ابرقدرت
یم او سـازید و صـداقت و         شوید و سعی کنید عظمت او را بیابیـد و خـود را تـسل               2مطمئن

 3[...]اگر فیض شهادت نصیبم گشت آنانکه پیرو خـط   . اخالص خود را همچنان حفظ کنید     
امام خمینی نیستند و به والیت او اعتقاد ندارند بر من نگریند و بر جنازة من حاضر نـشوند                   

سـالم مـرا   . اما باشد که دماء شهدا آنان را نیز متحول سازد و به رحمت الهی نزدیکشان کند             
 تا آخرین قطـرة خـونم سـنگر را تـرك نخـواهم کـرد بـا        4به رهبر عزیزم برسانید و بگویید   

  .بندم خداوند پیمان می
  حسین حاج علیان

  
  

                                           
 . خوانا نیست-1
  .»متمئن« در اصل وصیت -2
 . خوانا نیست-3
 .»بگوئید« در اصل وصیت -4
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  هاي کلیدي عبارت
I  جنگم براي اعتالي اسالم و پاسداري از جمهوري اسالمی می. 
I سراسر دنیا برقرار شود رهبري امام درهامیدوارم که با شهادت من اسالم عزیز ب . 
I  شمارم درگذر که در راه تو است از من قبول کن و از گناهان بیرا خدایا کشته شدنم. 
  
  

  محمدعلی :نام
  قربانی حاجی :خانوادگی  نام

  عبداهللا :پدر نام 
   صغرا:نام مادر

  1339 دوازدهم مهر :تاریخ تولد
   شهرستان سمنان:محل تولد
  پایان دوره متوسطه :تحصیالت
   ارتش:کننده ارگان اعزام
  1361 دوم فروردین :تاریخ شهادت
   کرخه:محل شهادت
  ترکشاصابت  :نحوة شهادت

  گاهش گلزار شهداي امامزاده یحیاي زاد:مزار
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  محمدعلی حاجی قربانی
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 بـه شـماره     1339 مهرمـاه    12اینجانب محمدعلی حاجی قربـانی فرزنـد عبـداهللا متولـد              
 کفـار بعثـی بـه جبهـه         1اس سربازي براي مقابله ب     که براي انجام خدمت مقد     772شناسنامۀ  
کنم بعد از من شـما و   ام، اگر در اثر آتش صدامیان شهید شدم به پدرم وصیت می             اعزام شده 

طور کـه سـه فرزنـد         نزد خویش فکر کنید همان    . مادرم گریه نکنید چون گریه سودي ندارد      
شما را  . د از دست داده بودی    شما در کودکی از دست دادید من را هم از همان اوایل کودکی            

دست شما رسید مـرا هـم        اگر جنازة من به   . سوگند به آن کسی که دوست دارید گریه نکنید        
  . در کنار شهیدان همیشه جاوید دفن کنید

تو اي مادر عزیز، اي مادر مهربان اي عزیز دوران، امیدوارم که آن شیري را کـه بـه مـن                       
خـواهم آن   ام، از تو می کشم و پدر رنج دوران دیده    حمتو تو اي پدر ز    . اي حاللم کنید    داده

هاي   ها و مشقت    و زحمت ها    همه محبت  نتوانستم آن  مناي و     زحماتی را که براي من کشیده     
شما به پدرم در کشاورزي کمک      . و شما اي برادرم   . شما را جبران کنم امیدوارم مرا ببخشید      

. ت برادر و خواهرتان به پدر و مادر کمک کنیـد    کنید و او را تنها نگذارید و در تعلیم و تربی          
کامـل بـراي شـما والـدین عزیـزم و کلیـه              در خاتمه وصیت خودم صبر عاجل و سـالمتی        

 کـه   اي امت شهیدپرور، آگاه باشید    عزیز و    اي خانوادة . کنم   می متعال آرزو  خدايوابستگان از   
بـراي  قربانی  حاجی حمدعلیمام و آخرین پیام من براي شما این است که من سرباز          من زنده 

جنگم و امیدوارم که با شهادت من اسـالم   می اعتالي اسالم و پاسداري از جمهوري اسالمی 
 که در راه تو اسـت از   راخدایا کشته شدنم .  رهبري امام در سراسر دنیا برقرار شود       2هعزیز ب 

  3.رار بگیرمباشد که مورد لطف و رحمت تو ق. شمارم درگذر من قبول کن و از گناهان بی
  

  » اهللا حمۀوالسالم علیکم و ر«
  محمدعلی حاجی قربانی 14/10/60

                                           
 .»به«در اصل وصیت  -1
 .»با«در اصل وصیت  -2
خـرین نامـۀ وي کـه بعـد از       نامۀ شهید از آ     هاي آخر وصیت    توضیح این که قسمت    «: نامه آمده است     در آخر وصیت   -3

 .» شهید آورده است گرفته شده است رزمانش براي خانوادة شهادتش یکی از هم
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  هاي کلیدي عبارت
I اگر دین شما از بین برود آبرو و حیثیت شما از بین رفته است . 
I         خواهم که امام را یاري کننـد و او را تنهـا            ا می آخرین صحبتم به مردم شهیدپرور است که از آنه

 .نگذارند
I ها را پر نمایند تا اسالم در جهان زنده بماند جبهه. 
I راه من راه حق است، پس در راه حق و خدا مردن ناراحتی ندارد. 
  
  

  ماشااهللا :نام
  کمالی حاجی :خانوادگی  نام

  اهللا رحمت :پدر نام 
   سیده زهرا:نام مادر

  1345 دهم مرداد :تاریخ تولد
   شهرستان دامغان:محل تولد
  آموز چهارم متوسطه دانش :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1366 بیست و چهارم اسفند :تاریخ شهادت
   ماووت عراق:محل شهادت

   ترکش اصابت:ة شهادتنحو
   گلزار شهداي فردوس رضاي زادگاهش:مزار
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  ماشااهللا حاجی کمالی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»انا هللا و انا الیه راجعون«
  .»ایم و به سوي او خواهیم رفت درستی که از سوي خدا آمده به«

خواهم که اگر بدي و ناراحتی از من دیـده            است، مادرم؛ که از او می     اول چیزي که مهم       
خواهم که طلب آمـرزش       از تو مادرم می   . است مرا به بزرگی خودش عفو کند و مرا ببخشد         

مادر جان، مرا ببخشید که نتوانستم زحمـات شـما را جبـران             . براي من بکنی و مرا دعا کنی      
خواهم که اگـر نـاراحتی از         ام می   اعضاي خانواده از دیگر   . به بزرگی خودت مرا ببخش    . کنم

عنوان   مادر جان، من چیزي ندارم به آن صورت که ببخشم ولی به           . اید مرا عفو کنند     من دیده 
خواهم بگویم که چرخ مرا به اکبر بدهید و           ام ناگفته نماند می     اینکه چیزي از زبانم و از گفته      

خواهم که براي     ام، از شما می     ر جان و اي خانواده    ماد.  زندگیم را به برادرم اکبر بدهید      2اثاث
  . من خیلی ناراحتی نکنید و از خدا بخواهید که مرا ببخشد

خواهم که امام را یاري کننـد و او            می آنهاآخرین صحبتم به مردم شهیدپرور است که از           
اگر دین شـما از     . را تنها نگذارند و جبهه را پر نمایند تا اسالم در جهان زنده بماند انشاءاهللا              

خواهم کـه اگـر    از دوستان و همسایگان می.  شما از بین رفته است3بین برود آبرو و حیثیت   
  .خداحافظ. دیگر عرضی ندارم. اند مرا به بزرگی خودشان عفو کنند ناراحتی دیده] من[از 

راه مـن راه حـق      . ]شـود   خوشحال می [مادر جان براي من گریه و زاري نکن که دشمن             
  . ندارد]مردن ناراحتی[س در راه حق و خدا است، پ

  .4از خون جوانان وطن الله دمیده  
  ماشااهللا حاجی کمالی

                                           
 .156/ بقره -1
 .»اساس«در اصل وصیت  -2
 .»حیسیت«در اصل وصیت  -3
اش سه گل الله رسـم کـرده و در      نامه  این مصرع از شعر معروف عارف قزوینی است و شهید عزیز در پایان وصیت              -4

 .رش این مصرع را نوشته استکنا
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  هاي کلیدي عبارت
I   خواهم که تنور جنگ را گرم نگه دارند تا وقتی که ظلم برکنده شود و فساد از بین                 از جوانان می

 .برود
I ه خود ببردتواند از این دنیا همرا انسان چیزي جز عمل نمی. 
I همیشه پشتیبان والیت فقیه باشید. 
  
  

  علی :نام
  حامدي :خانوادگی  نام

  ابراهیم :پدر نام 
   زهرا:نام مادر

  1348 یازدهم مرداد :تاریخ تولد
   شهرستان مهدیشهر:محل تولد
  پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1366ان  بیست و نهم آب:تاریخ شهادت
   ماووت عراق:محل شهادت
  ترکشاصابت  :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  علی حامدي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»انّا هللا و انّا الیه راجعون«
انـد و در نـزد خـداي خـویش      شوند مرده مپندارید بلکه زنـده  آنان که در راه خدا کشته می  «

  .2»خورند روزي می
ــهیدان زنـــده  ــد اهللا اکبـــر  شـ   انـ

  
  هللا اکبــرانــد ا بــه خــون آغــشته    

    

اهللا مهدیـشهر   با سالم و درود به تمامی شهیدان صدر اسالم و با درود و سالم بر امت حزب                
. کـنم  نامۀ خـود را آغـاز مـی    و با درود و سالم به پیر و این شیر جماران امام خمینی وصیت   

ا انـد مـر     خواهم که اگر از مـن بـدي دیـده            هر چیز از همۀ همشهریانم عاجزانه می       ]از [اول
خواهم که تنور جنـگ را گـرم          ببخشند و همیشه پشتیبان والیت فقیه باشند و از جوانان می          

آري، جوانی بود و غرور که مرا       . نگه دارند تا وقتی که ظلم برکنده شود و فساد از بین برود            
آیـد و   انـسان روزي بـه دنیـا مـی     . در آتش دوزخ انداخت، مرا به گناهان بسیاري آلوده کرد         

شـود کـه مـال     روزي می. رود، اما چه بهتر که به فکر سفر آخرت باشد   ز دنیا می  روزي هم ا  
جـز یـک تکّـه کفـن         رود به   وقتی هر انسانی از این دنیا می      . دنیا دیگر اثري در زندگی ندارد     

یات از این دنیا نمی       ا تمام چیزهایی که می        چیزي از مادتواند ببرد عمل اوسـت       تواند ببرد، ام
  . تواند از این دنیا همراه خود ببرد نمیو چیزي جز عمل 

و از . کـنم   مادرم واقعاً براي من رنج بسیار کشیده است و بسیار از ایشان تشکر می        ،و اما   
خواهم که مرا ببخشند و براي من دعا کنند و براي من نماز و روزه بدهنـد،                پدر و مادرم می   

ی نماز            روم تا شاید بتوانم این       را بخوانم، می  چون در این زندگی نتوانستم روزه بگیرم و حتّ
کند پاك کـنم و از خـدایم طلـب آمـرزش کـنم و از                  گناهان را که بر دوش من سنگینی می       

  . خدایم بخواهم که مرا ببخشد

                                           
 .156/ بقره -1
 .عمران  سوره آل169ترجمۀ آیۀ  -2
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ا در ایـن دنیـا نتوانـستم           پدر عزیزم شما هم می       خواستید که نماز بخوانم، روزه بگیرم امـ
با ایـن پـولی کـه در بانـک          . در مرگ من گریه نکن    پس  . خواست باشم   طور که دلتان می     آن
کـنم، هـر راهـی کـه          تمام مالم را به شما واگـذار مـی        . توانی نماز و روزه بده      باشد تا می    می

دست شـما رسـید مـرا در کنـار دیگـر              اگر نعش من به   . دانید از آن استفاده کنید      خودتان می 
ـ        . شهیدان این شهر دفن نمایید     شان را سـرزنش مکـن و او را         مادرم مـریض اسـت؛ زیـاد ای

شود   هاي بسیار کشیده است و انشاءاهللا از من راضی می           مادرم براي من زحمت   . دلداري بده 
دسـت شـما نرسـید هرگـز ناراحـت        و اگر نعشم به   . کند و طلب آمرزش     و براي من دعا می    

  .همیشه پشتیبان رهبر و انقالب باشید. نباشید
ر بدي از من دیده یا کار ناشایستی از من سر زده مـرا              خواهم اگ   هایم می   و از تمام فامیل     

ببخشند و برایم دعا کنند و از من راضی شوند، چـون در طـول زنـدگیم نتوانـستم خـدمتی         
بگویید کـه مـن     «و مادر بزرگم براي من عزیز است؛ از ایشان بخواهید و            . براي ایشان بکنم  

سـالمتی شـما را از درگـاه خداونـد          : جـز   دیگر عرضی ندارم به   . 1»ام  ام هرچند که مرده     زنده
  .متعال خواستارم

اي که یادم رفت؛ از برادرانم تقاضا دارم که به پدر و مـادر احتـرام بگذارنـد                 و اما توصیه    
هـاي پـدر و       خواهند در زندگی همیشه شاد و آزاد باشند حرف          اگر می . که این واجب است   

طـوري کـه     بـه ،ه است ناراحت نکننـد مادر را گوش کرده و مادرم را که سختی بسیار کشید        
خواهم که درسشان را بخواننـد،        و از برادرانم و یکدانه خواهرم می      . وجود مرا هم حس کند    

الم. توانند علم بیاموزند تا به جامعه خدمت کنند تا جایی که می والس.  
نـدگی  و تو اي مادر عزیزم که در ز       . پدر و مادر عزیزم شما واقعاً براي من دل سوزاندید           
آید همیشه کسالت دارید و مـرا   اي، و اکنون، از آن روزي که یادم می          هاي فراوان کشیده    رنج

و این را کـه از      . کنم  اید، از شما تشکّر می      وجب به وجب به این اندازه و به این سن رسانده          
آنچـه کـه   «فرماید  باشد سرمشق خود قرار بده که می     می السالم   علیه فرمایشات حضرت علی  

پس صبر و شکیبایی داشته باش و در مرگم هرگز گریه           . »قضا و قدر فائق آید صبر است      بر  
آمـوختم کـه     السالم   علیه و زاري مکنید چون من به راه خدا رفتم و باز هم از حضرت علی              

                                           
 .169عمران آیۀ   سوره بقره و نیز بخشی از سوره آل154اي دارد به قسمتی از آیه  اشاره -1
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دیگر چیـزي بـه عقلـم    . »آنچه که زیادش هم کم است ایمان و جوانمردي است«: فرماید  می
گـذارم    و تمام کارها را به پدرم وامی      ] پدرم و [سم هر چه هست     رسد که براي شما بنوی      نمی

  .دانم که براي شما بنویسم و بیشتر از این نمی
  

  جوانی حاصل عمـرم بـه نـادانی گذشـت         
  

ــت      ــشیمانی گذش ــدش در پ ــه مان   آنچ
    

17/8/66  
  علی حامدي
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  هاي کلیدي عبارت
I انی واجب است وصیت داشته باشد بر هر مسلم)6(طبق فرموده پیغمبر اکرم. 
I         باشـد، بپردازنـد و آنچـه در حـال حیـات       قباله عیالم را از وجه نقدي که در دفترچه خودش می

 .باشد خودم براي ایشان گرفتم متعلق به خودش می
I                   خانه و حیاط با زمین غرب محله سهمیه خودم مال پسرها به شرط اینکه روزهاي جمعه دعـاي

 .ندنوسیله نوار هم که شد بخوا یند و اگر کسی براي دعاي ندبه نیامد، بهندبه را فراموش ننما
  
  

  اهللا عین :نام
  حامدي :خانوادگی  نام

  اصغر علی :پدر نام 
   فاطمه زهرا:نام مادر

  1319 دوم بهمن :تاریخ تولد
   شهرستان دامغان:محل تولد
  پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  ج بسی:کننده ارگان اعزام
  1360 بیست و پنجم تیر :تاریخ شهادت
   صالح مشطط:محل شهادت
  ترکشاصابت  :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  اهللا حامدي عین
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
اصغر حامدي در حال صحت و سالمت این چند کلمـه             اهللا حامدي فرزند علی     اینجانب عین 

 بر هـر مـسلمانی واجـب اسـت          )6( پیغمبر اکرم  ]ه[طبق فرمود . باب وصیت نوشتم    من
  . وصیت داشته باشد

 پیغمبـر   ]ه[ دارم مربوط به فرزنـدان و مادرشـان؛ طبـق فرمـود            ها  خانه] و [1آنچه از اثاثیه    
 زمـین  ،مـن ] ه[هایی که دارم سهمی و زمین. دختر به حق خودش و پسر هم به حق خودش        

  روضه خوانـده    [...]در ماه فاطمیه  ( فاطمه زهرا علیهاسالم     3 وقف ،2خریداري حاجی عبداهللا  
و بقیه بین فرزندان تقسیم و قبالۀ عیـالم را از وجـه نقـدي کـه در دفترچـۀ خـودش                      ) شود
 خـودم بـراي ایـشان گـرفتم متعلـق بـه خـودش               4باشد بپردازند و آنچه در حال حیـات         می
شـرط اینکـه       خودم مال پسرها بـه     ]ه[حیاط با زمین غرب محله سهمی     ] و[و خانه   . باشد  می

] د[و اگر کـسی بـراي دعـاي ندبـه نیامـدن             . اموش ننمایند روزهاي جمعه دعاي ندبه را فر     
خانـه و  ] و[و حیاط .  ندارد5و این روزهاي جمعه وقفی] د[وسیلۀ نوار هم که شد بخوانن     به

 متـر بیـشتر نیـست و    300 الی 250باشد و هر کدام   زمین غرب محله چون قابل تقسیم نمی      
  . باید تقسیم شود)6(آن و پیغمبرزمین از کوهستان رودبار بین فرزندان طبق دستور قر

 باشد که باید با نظریه حتمی برادرهـاي عیـالم           و چنانچه وصی برادرم حمید حامدي می        
و خرج دفـن و کفـن بایـد از مـال خـودم بردارنـد و خـرج                   .  انجام دهد  میکائیل و جبرئیل  

 یـک  زدگان اختصاص دهند و مثل شهرستان     عزاداري را اگر مؤمنین صالح دانستند به جنگ       
انـد دخترهـا حـق تقـسیم          ها بزرگ نـشده     ها تا زمانی که بچه      و زمین .  قلیان بدهند  ]و [چاي

                                           
 .»اساسیه«در اصل وصیت  -1
 .»عبدال«در اصل وصیت  -2
 .»وخم«در اصل وصیت  -3
 .»حیاط«در اصل وصیت  -4
 .»وخمی«اصل وصیت در  -5
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توانند رعایت   خانه با صالح خودشان و چنانچه از برادرها راضی بودند می           1ندارند جز اثاث  
  . حال آنها را بکنند

ه  و چنانچـ   15/2/60باب یادداشـت قلمـی گردیـده اسـت بـه تـاریخ                این چند کلمه من     
 سـالی یـک مرتبـه      ]ه[نامۀ دیگر درآمد از این تاریخ جلوتر اعتبـار نـدارد چـون بنـد                وصیت

  . آید علت تحوالتی که در زندگانی پیش می نمایم به وصیت می
ام   و در ضمن هر چه مدارکی به نام آقاي شیخ قربانعلی حامدي پـدربزرگم داریـم عمـه                   

 از ]ه[پولی و یا چیز دیگـر در قبـال ارثـی   باشد و چنانچه اگر     فاطمه صغرا حامدي پیگیر می    
گو خـودش باشـد روز قیامـت، ولـی بـه             جواب. دانیم  اصغر حامدي گرفته ما نمی      پدرم علی 

  .باشد که رضایت او را جلب نماید  حمید می]ه[عهد
  »3ته اهللا و برکا2حمۀالسالم علیکم و ر«

  اهللا حامدي عین
15/2/60 

                                           
 .»اساس«در اصل وصیت  -1
 .»حمهبر«در اصل وصیت  -2

 .»ةبرکا«در اصل وصیت  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I   رور آزادمردان است و در راه جهاد باکی نداشت و تمام هستی خود را فداي اسـالم      حسین که س

  .کرد
I آید سویش می اش با اشتیاق به شود وقتی که ببیند بنده قدر خداوند خوشحال می چه.  
I       در مقابل مشکالت و مصائب صبر کنید و بدانید که خداوند به افرادي که در راهش صـبر پیـشه

  .فرماید  میکنند اجر عظیمی عنایت
I اي جوانان نکند که گول منافقین را بخورید و امام را تنها بگذارید.  
I نکند به رهنمودهاي اماممان گوش ندهید.  
I با ضد انقالب و دشمنان اسالم خصوصاً منافقین که خطرشان بیش از همه است مبارزه کنید.  
I  جدا کنندبرادران مبادا دشمنان بین شما تفرقه انداخته و از روحانیت متعهد. 
I در نمازهاي جمعه و جماعت و دعاي کمیل و توسل شرکت کنید. 
I سعی کنید همیشه خود را در صحنۀ انقالب حاضر کنید. 
I به تنهایی حاضریم براي اسالم بجنگیم و بمیریم اما سازش نپذیریم) 7(همچون امام حسین. 
I ماند جر و پاداش نمیا ها براي رضاي خدا بی بدانید که صبر و استقامت شما در مقابل سختی. 
I ها مبارزه کنید همیشه در صحنۀ انقالب حاضر باشید و با ضد انقالب.  

  حسن :نام
  حجاري :خانوادگی  نام

  امراهللا :پدر نام 
   طاهره:نام مادر

  1349 دهم فروردین :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  آموز دوم متوسطه دانش :تحصیالت

   بسیج:کننده رگان اعزاما
  1367 بیست و ششم اردیبهشت :تاریخ شهادت
   ماووت عراق:محل شهادت
  ترکشاصابت  :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  حسن حجاري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادي لالیمان ان امنوا بربکم فامنا ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفر عنـا سـیئاتنا    «

  .1»و توفنا مع االبرار
خوانـد شـنیدیم اجابـت کـردیم و        صداي منادي که خلق را به ایمان می        پروردگارا ما چون  «

ایمان آوردیم، پروردگارا از گناهان ما درگذر و زشتی کردار ما بپوشان و هنگام جان سپردن                
   .»ما را با نیکان محشور دار

ـ          اًاشهد ان ال اله اال اهللا وحده الشریک له و اشهد ان محمد            «  اً عبده و رسـوله و اشـهد ان علی
  .»استغفراهللا ربی و اتوب الیه» «اهللا ولی
خداوندا، کریما، رحیما، رحمانا، حبیبا مرا ببخش، عفو بفرما، از گذشتۀ خـود پـشیمانم،                 

اعتنایی به پدر و مادرم پشیمانم که نتوانستم فرد           پشیمانم از کردار بد و زشتم پشیمانم، از بی        
اي  هـایم چـاره   ام و جبـران کوتـاهی   ذشـته براي اصالح خود و گ  . ام باشم   خوبی براي جامعه  

نداشتم جز اینکه براي جلب رضاي حق روانۀ جبهه شدم و خودم را بسازم و دعـوت حـق                
آري پدر و مادر عزیزم، هیچ ناراحت نباشـید، زیـرا نـاراحتی شـما موجـب                 . لبیک گویم را  

ا راه  شـود، بـر خـود افتخـار کنیـد تـا اینکـه ضـدانقالب بفهمـد مـ                      می 2خوشحالی منافقین 
دهیم و از کشته شدن در ایـن راه بـاکی نـداریم، آري حـسین کـه                را ادامه می   )7(حسین
  . آزادمردان است و در راه جهاد باکی نداشت و تمام هستی خود را فداي اسالم کردرسرو
 داشت که مظلومانه در محـراب       )7( که پدري همچون علی ابن ابیطالب      )7(حسین  

 که توسط غاصبان و سـتمکاران       )3(چون فاطمه مظلوم  عبادت به شهادت رسید و مادري       
 که هـیچ    )3(زمان پهلویش شکست و در نهایت به شهادت رسید و خواهري چون زینب            

 را  )7(زنی به مقدار او رنج نکشید و داغ ندید، آري ما که در آن زمان نبودیم تـا حـسین                   
بـرویم و او را از چنگـال   ن که هـستیم بایـد   یاري کنیم و او را از غریبی نجات دهیم، اما اال  

                                           
 .193/ عمران آل -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
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خونخواران زمین آزاد سازیم و حسین زمان را یاري نماییم، آري پدر و مـادر عزیـزم، بایـد             
شـود    قدر خداوند خوشحال مـی      راه رفتنی را رفت و نباید کار امروز را به فردا انداخت، چه            

گـر در طـول     حـال پـدر و مـادر عزیـزم ا         . آید  سویش می   اش با اشتیاق به     وقتی که ببیند بنده   
خـواهم   زندگی با هم، فرزند خوبی براي شما نبودم مرا ببخشید و حاللم کنید و از شما مـی        

ام گریه نکنید و سیاه نپوشید مخصوصاً شما برادران و خـواهران عزیـزم،            که در تشییع جنازه   
خواهم که لباسی نو با رنگی روشن بپوشید، چرا کـه، وقتـی کـسی بـه آرزویـش       از شما می  

خواهم که از رفتن بـه         نباید دیگران ناراحت باشند، در ضمن مادر عزیزم از شما می           رسد  می
جبهۀ دیگر برادرانم جلوگیري نکنید و اگر خداي نـاکرده یـک وقـت دچـار غفلـت شـدند            

هـا جـدي باشـد،       ایشان را یادآوري کنید و دیگر اینکه سعی کنید برخوردتان با ضـدانقالب            
ان باشند و در مقابل مشکالت و مصائب صبر کنید و بدانیـد             حتی اگر از نزدیکترین وابستگ    

طـور    فرماید همان   که خداوند به افرادي که در راهش صبر پیشه کنند اجر عظیمی عنایت می             
 اول :و اما سخنی چنـد بـا مـردم   » ان اهللا مع الصابرین«فرماید    در کتاب کریمش عنوان می     که

تفاوتند، افرادي کـه نمـاز و روزة خـود را             یخطابم به آنان است که نسبت به مسئله جنگ ب         
 امـا بـه مـسئلۀ شـشم از     ،روند دهند و به حج می     دهند و خمس و زکات را هم می         انجام می 

هـاي مختلـف از آن طفـره          شوند و به بهانـه      رسند همه خاموش می     فروع دین، جهاد، که می    
 هـم دل بـه دنیـاي        روند، چنین افرادي خیلی هم در مسائل دنیوي کوشا هستند و خیلی             می

کنند این دنیا، دنیاي ابـدي اسـت، امـا            اند و به خیال واهی خویش فکر می         فانی خوش کرده  
اند، چنین افرادي را که در        اي هم به مسئلۀ فناي نیاکان و گذشتگان خویش فکر نکرده            لحظه

حـال خودشـان     خداونـد بـه  ،شهر خودمان و شاید در بستگان خودمان هم به چشم بخورند      
 بزنـد  آنهـا گاه خداوند چنان سیلی محکمی به    آن .خواهند بکنند   ذاشته است تا هرچه می    واگ

طـور کـه در قـرآن          همـان  .اند و سرنوشتشان چه خواهد بـود        که خود بفهمند براي چه آمده     
دهـیم بـه حـال      مـی آنهاو البته آنان که به راه کفر رفتند گمان نکنند مهلتی که به      «فرماید    می

دهیم بـراي امتحـان تـا بـر سرکـشی و طغیـان خـود         د بود بلکه مهلتشان می  آنان بهتر خواه  
و در جـاي  ) 178/ عمـران  آل( 1»بیفزایند و آنان را عذابی رسد که سخت خوار و ذلیل شوند  

                                           
وال تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر النفسهم انما نملی لهم لیزداد             «: اي که شهید ترجمه آن را آورده است         آیه -1
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اطراف زمین گـردش کنیـد تـا ببینیـد           پیش از شما مللی بودند و رفتند، در       «فرماید    دیگر می 
 و همچنین   )137/ عمران  آل (1»دند چگونه هالك شدند   هاي خدا را تکذیب کر      آنان که وعده  

هـرکس بـه جنـگ نـرود و آرزوي آن را هـم در دل      «فرمایـد      مـی  )7(موالي متقیان علی  
 دوم اي جوانان نکند که گـول        .2»پوشاند  نداشته باشد خداوند لباس خواري و ذلت بر او می         

. هـاي اماممـان گـوش ندهیـد        را بخورید و امام را تنها بگذارید، نکنـد بـه رهنمود            3منافقین
 دالورانه و شجاعانه در هر کجا که هستید و در حال انجام هر              4اکبر  شماها باید همچون علی   

کاري که هستید از امام و رهبر و پیـرو مرشـد خـویش حمایـت کـرده و بـا ضـدانقالب و                    
 دشمنان اسالم خصوصاً منافقین که خطرشان بیش از همه است مبارزه کنید و مبـادا نـسبت                

اي برادران مبادا دشمنان بـین  . اید تفاوت باشید که خون شهدا را پایمال نموده  به این قشر بی   
شما تفرقه انداخته و از روحانیت متعهد جدا کنند که اگر چنین شود روز بدبختی مـسلمین                 

  . ها است و جشن ابرقدرت
  واگـــذاریم مبـــادا خویـــشتن را 

  
  5امــام خــویش را تنهــا گــذاریم     

ــه رســتز خــون هــر شــ     ههیدي الل
  

ــذاریم     ــا گـ ــه پـ ــادا روي اللـ   مبـ
    

دانید که پیـروي کـردن از خـط امـام فقـط               اللهی و مذهبی، می     اي خواهران حزب  : سوم  
یاري به اسالم و قرآن اسـت بایـد همیـشه در صـحنه باشـید و فرصـت بـه ضـدانقالب و                        

دیگر را با اعمال    خبر ندهید و سعی کنید همیشه خواهران          ها و منافقین از خدا بی       حجاب  بی
. 6وار تبلیـغ و ارشـاد نماییـد         و روي خوش به راه راست دعـوت و هـدایت کنیـد و زینـب               

                                                                                                       
 .»ینوا اثما و لهم عذاب مه

 قبـۀ االرض فـانظروا کیـف کـان عـا     قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فـی «: اي که شهید ترجمه آن را آورده است      آیه -1
 .»المکذبین

فواهللا ما غزي قوم فـی عقـر   «. نقل کرده است» معروف به جهاد «27در خطبه ) 7(ترجمه حدیثی است که از علی     -2
 ). سیدجعفر شهیدي، ترجمه26البالغه، ص  نهج(» دارهم اال ذلوا

 .تعلیقات. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
 .پور شعر از قیصر امین -5
 .»نمائید«در اصل وصیت  -6
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 و اسالمی فرزندان خود کوشا بوده تا بتوانید افراد مفیـد و             1مادران در تربیت صحیح   : چهارم
متعهدي به جامعه تحویل دهید و مبادا از رفتن فرزنـدانتان بـه جبهـه جلـوگیري کنیـد کـه                     

 تـن مظلـوم   72 را بدهید که رنج شهادت )3(توانید جواب زینب کبري   اي قیامت نمی  فرد
کربال و اسارت را تحمل نموده و انشاءاهللا گام در جاي پاي آن بانوي بزرگ اسالم نهیـد تـا                 

پدران شهیدپرور همیـشه سـعی کنیـد        : پنجم. خداوند اجر شهادت را به شما عنایت بفرماید       
 بزرگ داشته و آن را دنبال کنید و همیشه در صـحنه انقـالب حاضـر         راه و یاد فرزندانتان را    

شوید و در نمازهاي جمعه و جماعت و دعـاي کمیـل و توسـل شـرکت کنیـد کـه همـین                       
ها ما را تا به اینجا رسانده است و هشیارانه توطئه دشمنان اسالم را در هم شـکنند و                     عبادت

ه در نهایـت ضـربۀ آن متوجـۀ اسـالم و            خواهد بزنند کـ     نگذارید هر حرفی را که دلشان می      
در آخـر از تمـامی وابـستگان        . داسـت خـون شـهیدانمان خواهـد بـود         قکرامت مسلمین و    

خـواهم کـه مـرا حـالل کننـد و از        مـی آنهاکنم و از  مخصوصاً همسایگان طلب بخشش می   
  .از همگی التماس دعا دارم. خداوند برایم طلب مغفرت نمایید

ــ    ــه دنی ــدي ب ــو آم ــه ت ــانروزي ک   ا عری
  

  جمعی به تو خندان و تو بـودي گریـان           
ــردن     آن   ــت م ــه وق ــا ک ــل نم ــه عم   گون

  
  جمعی به تو گریند و تـو باشـی خنـدان          

    

  دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را   
  »والسالم ملتمس دعا«

  حسن حجاري
9/5/66  

  

  ]اي دیگر نامه وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .2» بل احیاء عند ربهم یرزقونلوا فی سبیل اهللا امواتاًو التحسبن الذین قت«
انـدو نـزد پروردگـار     اند بلکه زنده شوند مرده   و گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته می         «

                                           
 .»صیح«در اصل وصیت  -1
 .169/ عمران آل -2
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  .»خورند روزي می
خدایا مرا ببخش و عفو بفرما و مرا مورد رحمت خویش قرار بده، الهی بـه بازمانـدگان                    

. خدایا عاقبت همۀ مـسلمین را خـتم بـه خیـر بفرمـا             .  بفرما شهدا صبر واجر عظیمی عنایت    
مادر مرا بیامرز و تـا   رحیما پدر و. پروردگارا مرا با شهداي کربالي حسینت محشور بگردان     

) عـج (رحمانا رهبر کبیر انقالب را تا ظهور دولت یار امـام زمـان            . نیامرزیدي از این دنیا مبر    
یـت در خـط امـام و مـسئولین دلـسوز جمهـوري              خـدایا روحان  . دار  نگهبراي امت اسالمی    

خـدایا حاجـات    .  براي امت اسالم حفظ بفرمـا      1اهللا منتظري   اسالمی خصوصاً امید ا مام آیت     
  العالمین آمین یا رب. کلیه مسلمین مخصوصاً مسلمانان ایرانی را روا کن

ضی باشید  خواهم که مرا ببخشید و حاللم کنید و از من را            پدر و مادر گرامیم از شما می        
نسبت به شما ادا نکردم اما اگر شما مرا نبخشید خـدا   ] را[دانم حق خودم      در صورتی که می   
بخشد پس مرا ببخشید و حاللم کنید و از خداوند براي این بندة گناهکـار              هم حتماً مرا نمی   

بخشید چند مطلبی را درد دل داشتم که الزم دانـستم آن را               طلب مغفرت و آمرزش کنید می     
  .ي شما مطرح کنمبرا
هـاي   آنکه بعد از شهادت من خیلی بایـد مواظـب خـود باشـید کـه خداونـد از راه                ل   او -1

مختلفی شماها را امتحان و در آن امتحانات صبر پیشه کنید و خـود را در آن امتحـان قبـول             
اش تـا     گیـرد تـا ببینـد بنـده         مشکلتري مـی  ] امتحان[کنید و اگر قبول شوید خداوند شما را         

سـر بگذاریـد      استقامت آن امتحانات را پـشت      در بر او اعتقاد دارد و شما باید با صبر و          ق  چه
هایی بزنند ولی برخورد صـحیح نماییـد و           سري افراد به شما زخم زبان       مثالً امکان دارد یک   

 را از خود با برخـورد ناپـسند         آنها را به خط انقالب بکشانید نه اینکه         آنهااگر امکان داشت    
از [ سعی کنید همیشه خود را در صحنۀ انقالب حاضر کنیـد و در راه پاسـداري       دور کنید و  
خواهم که شهادت من شما را         شرکت داشتید می    و نمازهاي جمعه همچنان که قبالً     ] انقالب

محکمتر کند و اهمیت بدهید و شرکت کنید و به دشـمن بفهمانیـد کـه شـهادت فرزنـدمان           
کرده است و حاضریم تا آخرین قطـرة خونمـان بـراي            عقیده ما را نسبت به اسالم محکمتر        

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
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دانیم فرزندمان راه خوبی را براي خود انتخاب کـرد و مـا هـم                 می 1[...]اسالم و انقالب در     
موانـع زیـادي بـر سـر راهمـان باشـد و چـون               ] حتی اگـر  [خواهیم راه او را ادامه دهیم         می

 عمل کنیم   )7(نند امام حسین  خواهیم که ما    دانیم می    می )7(خودمان را پیرو امام حسین    
] امـام [هـا فقـط بـراي         خواهیم مثل بعـضی     و فقط شعار ندهیم و بلکه عمل هم کنیم و نمی          

 بــه ســینه بــزنیم و گریــه کنــیم و هــدف او را دنبــال کنــیم و همچــون امــام )7(حــسین
  . به تنهایی حاضریم براي اسالم بجنگیم و بمیریم اما سازش نپذیریم)7(حسین

این است کـه خـود را در مقابـل خـون شـهدا و انقـالب مـسئول بدانیـد و                       مسئله دوم    -2
مادر و پدر بزرگـوارم  . تفاوت نسبت به مسائل نباشید که روز قیامت جوابگو خواهید بود           بی

 و حضرت   )7(نامه گفته بودم قیامت در حضور ساالر شهیدان اباعبداهللا حسین           در وصیت 
لبته اگر خداوند شهادت ما را قبول کند و         خواهید بود ا  ) 3(و مادرشان زهرا  ) 8(زینب

به شما لبخنـد بزنـد      ) 3(و حضرت زهرا  ] باشید[خواهید واقعاً روز قیامت سربلند        اگر می 
هـا و مـشکالت        برابر سـختی   ]باشید و در  [بایستی که خیلی مواظب اعمال و رفتار خودتان         

کوچک از خود نـاراحتی     صبر پیشه کنید و خداي ناکرده نکند که در برابر یک مسئله بسیار              
کوشد که در هر جا و در هر حـال            نشان دهید و از انقالب دلزده شوید چون ضدانقالب می         

 و بـا    آنهـا توانید با ایستادگی در مقابل        ملت ما را نسبت به انقالب ناامید کند و تنها فقط می           
شما در مقابـل     را سرکوب کنید و بدانید که صبر و استقامت           آنهاتوکل به خداوند بلندمرتبه     

یا ایها «فرمایـد   ماند زیرا خداوند در قرآن می اجر و پاداش نمی   ها براي رضاي خدا بی      سختی
اي  «)200-199/ عمـران   آل (»الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقواهللا لعلکم تفلحـون    

 سفارش  ]طهو ایجاد راب   [اهل دین در کار دین صبور باشید و یکدیگر را به صبر و استقامت             
  .»کنید و مهیا و مراقب کار دشمن بوده و خداترس باشید که فیروز و رستگار گردید

توانیـد بـه    با برادران خودم دارم و آن این است کـه تـا جـایی کـه مـی        ] که[ مسئله سوم    -3
هاي او را گـوش دهیـد و          رهنمودهاي اماممان گوش فرا دهید و همیشه سعی کنید صحبت         

ها مبارزه    و همیشه در صحنۀ انقالب حاضر باشید و با ضدانقالب          2انیدبدان جامۀ عمل بپوش   

                                           
 .خوانا نیست -1
 .»نمائید«در اصل وصیت  -2
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حال خودشـان بـاقی        خودمان هم به چشم بخورند را خداوند به        1[...]ه  کنید و نگذارید که ب    
خواهند انجـام دهنـد و بعـد خداونـد چنـان سـیلی                 هر کاري را که می     آنهاگذاشته است تا    

طور که خداوند در قرآن       اند همان   راي چه به دنیا آمده     بزند که خود بفهمند ب     آنهامحکمی به   
 آنهـا دهیم به حال   میآنهاو البته آنان که به راه کفر رفتند گمان کنند مهلتی که به     «فرماید    می

دهیم براي امتحان تا بر سرکشی و طغیـان خـود بیفزاییـد و                بهتر خواهد بود بلکه مهلت می     
و یـا   ) 178-177/ عمـران   آل(»ر و ذلیـل شـوند     آنان را عذابی رسد کـه بـه آن سـخت خـوا            

کـه   پیش از شما مللی بودند و رفتند در اطراف زمین گردش کنید تا ببینیـد آنـان       «فرماید    می
  ).137-134/ عمران آل(» هاي خدا را تکذیب کردند چگونه هالك شدند وعده
کـار کنیـد و   خواهم که با برادرمان حبیب که آمادگی رشدي را دارد بیـشتر        و از شما می     

مسئله دیگر این است که همچنان که در گذشته در رابطه با انقالب فعالیت داشتید فعالیتتـان      
را بیشتر کنید مخصوصاً شما برادر بزرگوارم محمدحسن، و هرگز سست و ناامید نـشوید از        

  . هاي ضدانقالبیون حرف
شـکن     بـت  ، بزرگـوار  مسئله چهارم را با خواهرم دارم، سخنم را با یکی از سـخنان امـام                

 کـه  آنهـا « :فرمودنددکتر شریعتی  . کنم   دانید، آغاز می   2[...]خواهم قدر     زمان که از شماها می    
آري خـواهران   . 3»یی که ماندنـد بایـد کـاري زینبـی کننـد           آنهارفتند کاري حسینی کردند و      

 زینبـی کـه  .  عمل کنید)3(عزیزم مخصوصاً شما خواهر بزرگترم، شما باید همچون زینب   
را دید، زینبی کـه     ) 3(از دنیا رفتن جد بزرگوارش را دید، زینبی که شهادت مادرش زهرا           

ریخـت،   هاي جگرش از دهانش بیرون می  را دید در حالی که پاره   )7(برادرش امام حسن  
 را دید، زینبی که سر بریدة بـرادرش را در    )7(که سر شکافته شده و شهادت پدرش علی       

ه در روز عاشورا فرزندانش و وابستگان نزدیکش را بـه شـهادت         گودال قتلگاه دید، زینبی ک    
با همه داغی که دید، اما باز هم صبور بود و سخنی جز سـخن               ) 3(رسانیدند، آري زینب  

را الگوي خویش قرار دهیـد    ) 3( و مادرش زهرا   )3(حق نگفت و شما زنان باید زینب      

                                           
 .شدآید که اوراقی از وصیت افتاده با از سیاق عبارت چنین برمی -1
 .هایی در اصل وصیت افتاده است واژه -2
 .دهد جاي دکتر شریعتی عبارت را به امام نسبت می در اصل وصیت به -3
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 هی جبهـه ار کنید که برادرتان راو شما نباید ناراحت باشید، بلکه خوشحال هم باشید و افتخ 
  . راه حق خواهد رفت

 نکند که شما لباس سیاه بـر تـن کنیـد و منـافقین شـادي                 ،اگر مراسمی براي من گرفتید      
 فرقـی پـس بـا    ،هم سیاه هادت   هم سیاه بپوشید در ش      عادي نمایند و اگر قرار باشد در مرگ      

ا که برادرتان به آرزویـش رسـیده         چر . بلکه باید لباس نو یا رنگی روشن بپوشید        .هم ندارند 
خواهم که  است و حتی اگر بستگان لباس سیاه داشتند و خیلی گریه و زاري کردند از تو می           

 صـحبت کنیـد و اگـر بـه          آنها را به صبر بطلبی و بسیار با روحیه خندان و خوشحال با              آنها
 از  ،ه خوشحال هستیم   بگویید ما غمی نداریم بلک     آنهاشما گفتند آخرین غمتان باشد فوراً به        

البته خوب ممکن است خاطراتی از من با شما باشـد و بـه              . اینکه برادرمان شهید شده است    
 حداقل اگر خواستید گریه کنیـد در پنهـان از           ،یاد آورید که ممکن است شما ناراحت شوید       

 نسبت بـه صـبر و اسـتقامت شـما           آنهاخواهد همچنان باشید که       چشم دشمن و من دلم می     
  .بخورند و با خود بگویند عجب استقامتیحسرت 

اگر یادت باشد آن روزي که براي خداحافظی آمده بودم شما یک حرفی بـه مـن          راستی  
قدر دل به دنیا نبندید زیـرا    و به وابستگانمان بگویید که این1 [...]زدید که چه چیزي به شما    

پارچـه و یـک گـور     است، پـس بـراي یـک مقـدار          2 همانا یک مقدار پارچه    ،آخر و عاقبت  
بایـد   بلکه براي توشۀ آخرت کـه تقـوي اسـت            .این است  هراس   قدر تالش و شاید هم      این
  :ر توجه فرماییدمسائل زی] به[ خورد که هیچ چیز نداریم 3صحر
  .محمدرضا مغانی پرداخته شده است] به[ ریال 6000مبلغ   
  . ریال حق مظالم بدهید500مبلغ   

  
ــا دل  ــه دنیـ ــر نبـ ـ ــه م ــدد آن کـ   دهبنـ

  
ــدوه و درده     ــر ان ــه س ــر ب ــا س ــه دنی   ک

  بــه قبرســتان گــذر کــن تــا ببینــی       
  

  کــه دنیــا بـــا رفیقانــت چــه کـــرده      
    

  
                                           

 .خوانا نیست -1
 .».غرض کفن است -2
 .»هرس«در اصل وصیت  -3
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  دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را   
) پدر و مـادر و داداش     (داشتم    در ضمن بعضی اوقات مقداري پول از جیب شماها برمی           

  .خواهم راضی باشید از شما می
  حسن حجاري لعبد العاصیملتمس دعا ا

15/2/67  
  داخل خاك عراق
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  هاي کلیدي عبارت
I               شدگان آن قیـام همیـشه        هرگاه از امتی جمعی براي خدا قیام کنند و در آن راه کشته شوند کشته

  .در دل و اذهان آن امت جاي دارند
I     شهیدان است راه و روش و خط آنها، که همانا خـط اصـیل              تر بر خاطرة      آنچه که مهمتر و مقدم

  .باشد امام است، می
I خون عزیزان شهیدمان بوده که امروز به حریم ما حرّیت داده است.  
I این امت شهیدپرور ماست که باید از این حرّیت حریم اسالم دفاع کند.  
I دارددنبال  اي بیداردالن، آگاه باشید که درنگ امروز فرداي اسارت را به . 
I خط جبهه خط امام است خط شهیدان خط امام است. 
  
  

  محمدمهدي :نام
  حجی :خانوادگی  نام

  اکبر علی :پدر نام 
   طیبه:نام مادر

  1346 نهم آذر :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دوره راهنمایی :تتحصیال

   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1367 بیست و ششم اردیبهشت :تاریخ شهادت
   ماووت عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  1محمدمهدي حجی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
و مـا    علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم مـن ینتظـر       اهللا  صدقوا ما عاهدوا   من المؤمنین رجالٌ  «
2»لوا تبدیالًبد.  
بستند کامالً وفا کردند    برخی از مؤمنان بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا               «

پس برخی بر آن عهد ایستادگی کردند تا در راه خدا شهید شدند و برخی بـه انتظـار فـیض         
  .»شهادت مقاومت کردند و هیچ عهد خود را تغییر ندادند

و بـا درود بـر نایـب بـرحقش امـام            ) عـج (با عرض ادب به محضر ملکوتی امـام زمـان           
  . خمینی بیدار، امام امت،کتب اسالمدل و شمع سوختۀ م  عارف زنده،عاشقان

هـاي    و با سالم بر حسینیان زمان و عاشقان جان بر کف امام، رزمنـدگان ایثـارگر جبهـه                   
حق علیه باطل و با عرض ارادت بر تمامی مجروحین، معلولین، جانبازان، اسرا، مفقـودین و         

 به عهد خود پایـدار      عزیزان شهیدمان، آنها که   . هاي معظمشان   شهداي گرانقدرمان و خانواده   
  .بودند، صادقانه در راه هدف جان را به جانان تسلیم نمودند و اینان اداي تکلیف کردند

و اما اگر خدا بخواهد، ما از آن گروهیم که به پاس خون آن عزیزان و به فرمان اماممـان            
گـاه    حجلهو عنایت خاص خداوند از گروه حسینیان قرار گرفته و براي مقابله با یزیدیان به                

باشد که توانـسته  . ایم ایم و در گروه منتظران شهادت قرار گرفته        ایثار و جهاد و شهادت آمده     
  .انشاءاهللا. باشیم نداي حسین زمانمان در طول مراحل زمان را لبیک گفته باشیم

 بـاقی مانـده اسـت    3و اما در این واپسین لحظات و آخرین ساعاتی که قبـل از عملیـات         
اي تکلیف بر آن شدم تا چند سطري را با قلمـی هـر چنـد شکـسته و بیـانی                     بنابر حسب اد  

  .نارسا براي امت بیدار دل نوشته و با شما عزیزان درد دلی داشته باشم
تاریخ گواه این مطلب هست که، همیشه و در همه حال، هرگـاه از امتـی جمعـی بـراي                   

 همیشه در دل و اذهان آن امـت         شدگان آن قیام    خدا قیام کنند و در آن راه کشته شوند کشته         
                                           

 .استنامۀ شهید بازنویسی شده  آید که وصیت چنین برمی» نامۀ برادر محمدمهدي حجی متن وصیت«از این عبارت  -1
 .23/ احزاب -2
نامـه و اشـاره شـهید بـه آخـرین سـاعات قبـل از عملیـات، بایـد قبـل از عملیـات             با توجه به تاریخ تحریر وصیت  -3

 . این وصیت را نوشته باشد6المقدس  بیت
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ناگفتـه پیداسـت کـه ایـن مطلـب      .  براي امتشان همیشه زنده استآنهاجاي دارند و خاطرة     
تـرین    تـرین و بـه یادگـار مانـدنی          براي ملت ما نیز صادق است و خاطرة شهیدانمان شیرین         

ط تر بر خـاطرة شـهیدان اسـت راه و روش و خـ               ولی آنچه که مهمتر و مقدم     . هاست  خاطره
اي اسـت کـه بایـد در دل و     باشد؛ و این همان نکتـه  آنها، که همانا خط اصیل امام است، می     

  :و مطلب در اینجاست که. ذهن ما همیشه مطرح باشد
اي عزیزان، در این برهه از زمان و در این موقعیـت حـساس کـه اسـالم و مـسلمین در               

کـشند    خودشان خط گرو می   اصطالح    خبري براي اسالم به     خطر است و هر جمع از خدا بی       
دهنـد بایـد توجـه        و نداي تعیین سرنوشت براي مسلمین را با وقاحت هرچه تمامتر سر می            

کنندة حقیقی سرنوشت اسالم، که همانا امـام و والیـت       بیشتري داشته باشیم به فرامین تعیین     
دقـت  کند و همـان را انجـام دهـیم؛     فقیه است، و ببینیم آن براي ما چه تکلیفی مشخص می       

داشته باشیم به نحوة برخورد شهیدان با فرامین امام و سرعت عمل این عزیـزان در اجـراي                  
  .دستورات امام

که اگر به فرمان امام با دید تعبدي نگاه کنیم و اجـراي فرمـان را                 امت اسالم، آگاه باشید     
 و . اجـراي آن مقـدم نـدانیم پیـروزیم    يمطلب دیگري را برا الزم و واجب برشمریم و هیچ     

تردیـد  سنجش ندارد و بال شک و  بدانید که فرمان امام نیاز به تجزیه و تحلیل ندارد و نیاز به   
ه   . االجرا است   الزم و واجب   هاي مختلف مـسائلی را       ها و عنوان    اي به اسم    نباشد که بیایند عد

 الشعاع قرار دهند و با توجیهات خـود مـسائل   عنوان کنند و بخواهند دستورات امام را تحت       
امروز و همه روزها باید حرف و خط امام حاکم باشد           . دیگر را مقدم بر امر امام جلوه دهند       

  . بر جامعه و هر حرف و یا خطی غیر از خط امام باطل و خارج از مدار توحید است
کننـد در     ، باید براي کسانی که ادعـا مـی        1»جنگ در رأس امور است    «فرماید    اگر امام می    

ر رأس اموراتشان باشد و غیر در کنـار و یـا اگـر بـه جنـگ لطمـه                    خط امام هستند جنگ د    
  . زند براي بعد از جنگ باشد می
هـا را حـق    امروز بدانید ادعاي در خط امام داشتن ولی پشت میز نشستن و این ریاسـت          

  . خود دانستن و جبهه و جنگ را خارج از محدودة وظایف خود دیدن گزافی بیش نیست
  .  خط شهیدان خط امام استخط جبهه خط امام است  

                                           
 .321، ص 20صحیفه امام، ج  -1
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  .  است)7(اهللا و خط سرخ و خونین حسین خط امام خط رسول  
خواهند و آن هم نه هر چیزي را بـه اسـم              در خط امام آن کسانی هستند که اسالم را می           

ـشی اسـالم را نیـز       خواهند جنـگ و دشـمن       اسالم؛ بلکه اگر صالح و برادري اسالم را می         کُ
اسـالم را بـا خـون       . هند و اسالم را با تمام ابعاد اسالمیش بخواهنـد         اسالم را بخوا  . بخواهند

بخواهند و بدانند اسالم با خون رشد کرده است و خون عزیزان شهیدمان بوده که امروز بـه                  
یت حریم اسـالم                   یت داده است و این امت شهیدپرور ماست که باید از این حرّ حریم ما حرّ

 و همین امـام عزیـز   1.اسالم بر همۀ مسلمین واجب است   دفاع کند و به فرمودة امام دفاع از         
  : فرمود) 10/1/67(بود که در پیام اخیر خود 

هـا آمـاده باشــید و    جـوان . حـسینیان آمـاده باشـید، امـروز عاشـورا و ایـران کربالسـت         
  2.کمربندهاي خود را محکم ببندید براي دفاع از اسالم

مظلومیـت اسـالم را لبیـک گفتنـد در خـط      حال، آنان که اطاعت امر امام کردند و نداي          
مواظب باشـیم   .  انتخاب کردند  ، را )7( راه حسین  ،اند و از خط حسینیان و یزیدیان        حسین

علت عـدم توجـه بـه دسـتورات امـام و        نباشیم نام ما را به  )7(که اگر هم در خط حسین     
  .نویسند عمل به آن در طومار یزیدیان می

  . دنبال دارد  نگ امروز فرداي اسارت را بهاي بیداردالن، آگاه باشید که در  
شدة خـود   بیایید تا کمرهاي محکم بسته . ، درنگ دیگر جایز نیست    )7(عاشقان حسین   

را براي دفاع از حریت حریم اسالم با خون سرخ خـود رنگـین کنـیم تـا نباشـد در فـرداي           
  . اسارت طناب سیاه اسارت را بر گردن ما بیندازند

  : شعار با شعار و عمل به   
  مــا اهــل کوفــه نیــستیم امــام تنهــا بمانــد 

  
ــد       ــا بمان ــام تنه ــرد ام ــت بمی ــر ام   مگ

    

                                           
 ).70جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی، ص  (24تبیان، شماره  -1
امـام پیـامی صـادر نکـرده و پیـامی کـه شـهید بـدان اشـاره کـرده در تـاریخ                       ) 10/1/67(هید نوشـته    تاریخی که ش   -2

شـهید  . انـد   بوده که امام به مناسبت سومین دوره انتخابـات مجلـس شـوراي اسـالمی صـادر کـرده                  » 11/1/1367«
شود بـه   هاي شهید می بارتبخشی از پیام امام که ع. هایی از پیام امام را در حافظه داشته و قلمی کرده است           قسمت

کمربنـدهاتان  ... امروز ایران کربالست، حسینیان آماده باشید     . امروز روز عاشوراي حسینی است    ... «: قرار زیر است  
» امروز روز حضور در حجله جهاد و شهادت و میـدان نبـرد اسـت       ... را محکم کنید، اي آزادگان و احرار بپاخیزید       
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 و اسـارت    )7(برویم و همۀ ما در راهش فـدا شـویم و نگـذاریم مظلومیـت حـسین                  
آنها که امام را رها کننـد       .  دوباره تکرار شود   )7( بعد از شهادت یاران حسین     )3(زینب
 )6( و عترت پاك پیـامبر     )3( اسارت زینب   را رها کردند و    )7(ند که حسین  ا  همان

  .را به دنیاي فانی فروختند و ترجیح دادند
  

ــذاریم ــشتن را واگـــ ــادا خویـــ   مبـــ
  

  1امـــام خـــویش را تنهـــا گـــذاریم     
  2ز خــون هــر شــهیدي اللــه رویــد      

  
ــذاریم     ــا گــ ــه پــ ــادا روي اللــ   مبــ

    

ویم بلکه به عنایـت  ر ما نیز می. شهیدانی که از میان ما رخت بربستند، رفتند تا امام بماند          
  .  قرار بگیریمآنهاخدا در راه 

در این آخر از تمامی کسانی که بـا         . قلم را حرکت و فرصت را درنگ دیگر جایز نیست           
شناختیم عاجزانه تقاضاي دعـاي خیـر و طلـب عفـو و               آنها برخورد داشتم و یکدیگر را می      

 و اگر موردي هـم احیانـاً   من شخصاً از همۀ دوستان و آشنایان رضایت داشته      . بخشش دارم 
ا آن    . بخشم؛ بلکه خدا عنایتی کرده و این عبـد روسـیاه و گنهکـار را ببخـشد                  بوده می  و امـ

شدة آن عزیزان را      ناحق ریخته     کسانی که در خط امام نباشند و با اعمال و کردارشان خون به            
 و مطمئن باشند در      رضایت نخواهد داشت   آنهاپایمال کنند نه تنها شهدا بلکه خداوند نیز از          

  3.قیامت باید جوابگوي خدا و تمامی آن عزیزان و بازماندگان آنها باشند
24/2/67  

  )ق . ه(1408 رمضان 27مصادف با 
  محمدمهدي حجی

                                           
 .پور است شعر از قیصر امین -1
 .»روئید«در اصل وصیت  -2
  :نامه اضافه شده است  دو بند زیر در هنگام پاکنویس به وصیت-3

اي امـام را تنهـا    اهللا، کـه لحظـه   ناپـذیر، اي مجاهـد فـی سـبیل     روح و روانت شاد اي شهید بزرگوار، اي مبارز خـستگی        
و رهرو راه شهیدان و در پایان اجر و مزد جهـادت را از حـضرت            نگذاشتی و در همه حال مقلد پیر خمینی بودي          

  .امید که ما هم لیاقت رهروي راهت را داشته باشیم اي شاهد همیشه جاودان. حق گرفتی
در پایان، کتابخانۀ اسالمی نهضت شهادت این اسوة مقاومت و ایثار، یار فداکار امام و انقالب، را به منجی عالم بشریت                     

 .گوید خصوص خانوادة معظم و بزرگوارش تبریک و تسلیت می  و امام امت اسالم بهو نایب برحقش
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  هاي کلیدي عبارت
I      هـل مـن    «ها شرکت کنم و بـه نـداي           دانم که در جبهه     اینجانب برحسب وظیفۀ شرعی الزم می
 . امام خمینی لبیک گویم»اصر ینصرنین
I گاه از امام جدا نشوند و پیروي از والیت فقیه بنمایند خواهم که هیچ از برادرانم می.  
I     نمایم که جهت پاسداري از خون شـهدا   از کلیه مسئولین دولت جمهوري اسالمی درخواست می

 .با قاطعیت تمام به حق مستضعفین رسیدگی نمایند
I     به  )7(اصغر   و علی  )7(را بیاور تا بپوشم که خون من از خون امام حسین           اي برادرم، کفنم 

  .تر نیست  رنگین،خون خفته
I         تنم را به آتش بسوزانند، اگر خاکـسترم را بـه           ] ي[ها    اگر پیکرم را زنده زنده پاره کنند، اگر پاره

اسـالم پیـروز   : زنـم  دریا بریزند از دل امواج خروشان دریا صدایم را خواهید شنید که فریاد مـی            
 .کفر و نفاق نابود است/ است

  
  

  رضا :نام
  حسام جبلی :خانوادگی  نام

  فضلعلی :پدر نام 
   نرجس:نام مادر

  1329 پنجم فروردین :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود: تولدمحل

  چهارم ابتدایی :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1362 بیستم اردیبهشت :تاریخ شهادت
   بانه:محل شهادت
  گلولهاصابت  :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  رضا حسام جبلّی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
هـاي    با درود فراوان به رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینی و با درود به رزمندگان جبهـه                

 تـا کـربالي حـسینی و از کـربالي           1حق علیه باطل و با درود به شهداي راه حـق از هابیـل             
هاي ایران و با درود به تمامی کسانی کـه در راه بـه ثمـر رسـاندن انقـالب                    حسینی تا کربال  

ـی فرزنـد فرضـعلی وصـیت      . کنند  اسالمی بذل مال و جان می      نامـۀ   اینجانب رضا حسام جبلّ
  .نمایم خود را به شرح زیر اعالم می

ها شرکت کنم و به نـداي         دانم که در جبهه     اینجانب برحسب وظیفۀ شرعی الزم می     : اوالً  
گاه از امـام   خواهم که هیچ    و از برادرانم می   .  امام خمینی لبیک گویم    2» ینصرنی هل من ناصرٍ  «

  .جدا نشوند و پیروي از والیت فقیه بنمایند
خواهم که مرا ببخشند اگر نتوانستم دین خود را نسبت بـه آنـان                از پدر و مادرم می    : ثانیاً  

ري تربیت کند کـه در راه اسـالم و قـرآن            خواهم که فرزندانم را طو       از همسرم می   .ادا نمایم 
گونـۀ خـود را       گـاه رسـالت زینـب       خواهم که هـیچ     ام می   و همچنین از خانواده   . گام بردارند 

  . فراموش نکنند و کاري نکنند که دشمن خوشحال گردد
نمایم که جهـت پاسـداري       از کلیه مسئولین دولت جمهوري اسالمی درخواست می       : ثالثاً  

  . طعیت تمام به حق مستضعفین رسیدگی نماینداز خون شهدا با قا
االسـالم    از نمایندة تمـام االختیـار امـام و امـام جمعـه گرگـان، حـضرت حجـت                  : رابعاً  

انگیـزان و     تر بـه وضـع تفرقـه        نمایم که هر چه سریع      ، درخواست می  3مفیديروالمسلمین نو 
 کـه از    4اي  و عده خصوص در روستاي شادکوه سفلی، رسیدگی نماید          دورویان در منطقه، به   

حال بر گرده مردم سـوارند را بـه مجـازات خـود برسـانند و در ایـن راه          زمان طاغوت تا به   
  .برادران بسیج و انجمن اسالمی شادکوه سفلی را یاري دهد

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .»اي را عده«در اصل وصیت  -4
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نمایم که در نمازهاي جمعه و جماعت به دعـاي            از کلیه برادران درخواست می    : 1خامساً  
ل و تشییع جنازه شرکت نمایند و امام را دعا کنندها  کمیل و توس .  

شهر، مـزار شـهدا،    ام را آوردند در امام اینجانب اگر توفیق شهادت یافتم و جنازه   : 2سادساً  
  . دفن نمایید

  .جنگ جنگ تا پیروزي. دار نگهخمینی را / تا انقالب مهدي/ خدایا خدایا  
  رضا حسام جبلی

  7/12/61مورخه 
  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  الرحمن الرحیمبسم اهللا 
ــسین     ــام ح ــون ام ــن از خ ــون م ــه خ ــم ک ــا بپوش ــاور ت ــنم را بی ــرادرم، کف  و )7(اي ب

 بگویید اگر   4خواران شرق و غرب     به جهان . تر نیست    به خون خفته رنگین    3)7(اصغر  علی
هایتان قلبم را سوراخ کند آرزوي شنیدن یـک           ام را به آتش بکشند، اگر گلوله        خانه و کاشانه  

به آنها بگویید که اگـر      . ی و آرزوي فروختن دینم را به گور خواهید برد         کلمه سخت و زبون   
تنم را به آتش بسوزانند، اگر خاکـسترم را بـه           ] ي[ها    پیکرم را زنده زنده پاره کنند، اگر پاره       

اسـالم  : زنـم  دریا بریزند از دل امواج خروشان دریا صدایم را خواهید شـنید کـه فریـاد مـی             
  .نابود استکفر و نفاق / پیروز است

 شهید رضا حسام جبلّی
  
  

                                           
 .»خامثاً«در اصل وصیت  -1
 .»سادثاً«در اصل وصیت  -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»غرق«در اصل وصیت  -4
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  هاي کلیدي عبارت
I        هـا بـاالتر    اگر خواستی گریه کنی به یاد اباعبداهللا گریه کن که مصیبت اباعبداهللا از همه مـصیبت

  .است
I       خواهم که به درس خود ادامه دهید تا در آینده بتوانید به مملکت     برادران و دوستانم، از شما می

  . کنیدو اسالم خدمتی
I  دهندة خون شهیدان باشید پشتیبان دولت و روحانیت مبارز باشید و ادامه.  
I  دم از صلح نزنید که صلح در این جنگ برابر جنگ جاودان است.  
I خورد اگر صلح کنیم تمامی خون شهدا پایمال شده و اسالم تا آخر شکست می. 
I خواهم که حجاب خود را حفظ کنید خواهرانم از شما می. 
I دهبم راه شهدا را ادامه داده، اعمال خود را براي رضاي خدا انجام برادر. 
I ها را ترك نکنید با هیچ عذري جبهه. 
I تا آخرین لحظه پشتیبان امام و والیت فقیه باشید.  
  
  

  حسن :نام
  حسنان :خانوادگی  نام

  غالمرضا :پدر نام 
   زیبا:نام مادر

  1347 یکم بهمن :اریخ تولدت
   شهرستان سمنان:محل تولد
  آموز چهارم متوسطه دانش :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1365 بیست و پنجم دي :تاریخ شهادت
   شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  حسن حسنان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 مـا   ونتظـر هللا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم مـن ی     ا صدقوا ما عاهدوا     من المؤمنین رجالٌ  «
تبدیالًالوبد «.  
بعضی از مؤمنان بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمان خود وفا کردند پس برخی بر آن                   «

. عهد ایستادگی کردند و برخی به انتظار مقاومت کرده و هـیچ عهـد خـود را تغییـر ندادنـد                 
  ).23/ احزاب(
  » و اشهد انّ علیاً ولی اهللا رسول اهللاً اهللا و اشهد انّ محمدانّی اشهد ان ال اله اال«

 و با درود و سالم بر منجی عـالم          )6(حضرت محمد  با درود و سالم بر اشرف انبیا        
کننـدة   و نایب برحقّ آن حضرت، رهبر مستضعفان جهـان و هـدایت         ) عج(بشریت امام زمان  

در حضرت امام خمینی، و با درود و سالم بـر شـهداي    ها به راه حقّ و صراط مستقیم       انسان
شـهداي  و شهداي کربالي حسین و   )7(اباعبداهللا الحسین  سرور شهیدان حضرت  راه خدا و    

کربالي ایران که با خون خود درخت اسالم را آبیاري کرده و آن را بارور نمودند و با سالم                   
  .اهللا و همیشه در صحنه بر مفقودین و اسرا و معلولین و مجروحین و با سالم بر امت حزب

گویم که به ما قدرت دادي تا اسالم را بـشناسیم و آن را انتخـاب                   سپاس می  خدایا تو را    
کنیم که چنین رهبري بزرگوار و روشنفکري به ما عطا کردي که             بار الها تو را شکر می     . کنیم

. شاهی نجات داد و مـا را بـه راه راسـت هـدایت فرمـود      ما را از تاریکی و ذلت دوران ستم      
 لطف کردي تا بـه جبهـه آیـم و در راهـت خـدمتی                1که به من  گویم    خدایا تو را سپاس می    

  . عنوان وصیت بنویسم اي به خواهم چند کلمه حال، می. 2کنم
  :اول وصیتی به پدر و مادر گرامی و بزرگوارم

پدرم، من براي شما فرزند خوبی نبودم و شما براي من خیلی زحمت کشیدي و مرا بـه                    
از . هاي شما را جبران کـنم       اهم که نتوانستم زحمت   خو  و از شما معذرت می    . اینجا رساندي 

                                           
 .»ما« در اصل وصیت -1
 .»کنیم«در اصل وصیت  -2
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جا آور که توانستی ایـن        خواهم که در شهادتم صبر داشته باشی؛ و سپاس خدا را به             شما می 
خواهم که بعد از شهادتم کاري نکنی کـه           و از شما می   . اش بدهی   امانت را به صاحب اصلی    

والیـت فقیـه بـاش و گـوش بـه           باعث خوشحالی منافقین شود؛ و تا آخرین لحظه پشتیبان          
. و امـا اي مـادرم  . کنم و امیدوارم که مرا ببخشی و در پایان از شما طلب عفو می      . فرمان امام 

اگـر  : خواهم که   خواهم که شیري که به من دادي حاللم کنی و از شما می              مادرم، از شما می   
دادي، نارحـت   دست شما بود آن را بـه صـاحبش            من شهید شدم، و نیز دومین امانتی که به        

 استوار باش و صبر داشته باش، که        )3(ها همچون زینب کبري     و در مقابل مصیبت   . مباش
ـ «گویند کـه      شود و می    و خدا به کسانی که بر آنان مصیبتی وارد می         . خدا با صابران است    ا انّ

گویند  و دشمنان اسالم به شما ب      2و مبادا منافقین  . دهد   پاداش عظیم می   1»ا الیه راجعون  هللا و انّ  
و بـدان کـه، انـشاءاهللا،     . که فرزندت براي فالن شخص و فالن شخصیت رفت و کشته شده           

مقاوم بـاش و  : خواهم که و از شما می. فقط براي رضاي خدا پا به میدان نهادم و کشته شدم     
هـا    اگر خواستی گریه کنی به یاد اباعبداهللا گریه کن که مـصیبت اباعبـداهللا از همـه مـصیبت                  

ها و آزاري که به شما کـردم          کنم و از این اذیت       و در آخر از شما طلب عفو می        .باالتر است 
  . طلبم حاللیت می

خواهم که راه شهدا را ادامه داده و نیـز اعمـال خـود را بـراي                   و شما برادرم، از شما می       
داري بـراي رسـیدن بـه خـدا باشـد و از شـما        رضاي خدا انجام دهی و هر قدمی که برمـی     

بین دیگران نمونه باشی و همیشه گـوش بـه فرمـان والیـت فقیـه و در خـط            خواهم که     می
. والیت فقیه و خط روحانیت مبارز، که همان راه ائمه اطهار و راه پیغمبر اسالم است، باشی                

رسان خون شهیدان  شما باید پیام. و شما اي خواهرانم .کـنم  می بخشش از شما طلب عفو و و  
مواظـب اعمـال خـود      .  را نمونه خود قـرار دهیـد       )3(باشید و در این کار حضرت زینب      

خواهنـد اسـالم را       خواهم که حجاب خود را حفظ کنید، که دشمنان می           و از شما می   . باشید
و از اینکه برادر خوبی برایتان نبودم و        . از ما بگیرند؛ و اسالم استوار به این حجاب شماست         
  .خواهم که مرا ببخشید ز شما می اکنم و در طول زندگی شما را اذیت کردم طلب عفو می

                                           
 .156/  بقره-1
 تعلیقات. ك. ر-2
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خـواهم کـه بـه        برادران و دوستانم، از شما مـی      . آموز  وصیتی به برادران و دوستان دانش       
و درس خـود را     . درس خود ادامه دهید تا در آینده بتوانید به مملکت و اسالم خدمتی کنید             
ها  درس خود جبههفقط براي رضاي خدا بخوانید و فقط به درس تنها اکتفا نکنید و در کنار              

خواهم که آنچه بـدي       هایم می   و از شما همکالسی   . را ترك نکنید و همیشه در صحنه باشید       
  .کنم و کار ناشایست از من دیدید مرا ببخشید؛ و از شما طلب عفو می

خواهم که همیشه در صحنه باشید و مـدافع اسـالم             اهللا، از شما می     و شما اي امت حزب      
و پـشتیبان امـام امـت باشـید و آنچـه کـه آن               . ها را ترك نکنید     بههباشید و با هیچ عذري ج     

و قدر این نعمت الهی را بدانید و از فرمـان او اطاعـت              . فرماید به آن عمل کنید      بزرگوار می 
و براي او دعا کنیـد و مراقـب   . کنید که اطاعت از او اطاعت از پیغمبر و اطاعت از خداست           

خـواهم پـشتیبان دولـت و روحانیـت مبـارز باشـید و                یو از شما م   . باشید قلب امام نشکند   
انـد اگـر زنـده باشـند آنهـا را       و نیز نگویید که شهیدان مرده . دهندة خون شهیدان باشید     ادامه
  ولکن ال   بل احیاء  1من یقتل فی سبیل اهللا اموات     لو ال تقولوا    «: فرماید  بینیم؛ که خداوند می     می

شـوند نگوییـد مردگاننـد بلکـه          ر راه خدا کـشته مـی      یی که د  آنهابه  «) 154/ بقره (»تشعرون
تا رفع فتنه در عالم     «و نیز این جنگ را با عنایت پروردگار         . »یابید  زندگانند ولی شما در نمی    

و دم از صلح نزنید که صلح در این جنگ برابر جنـگ جـاودان اسـت و اگـر                    . 2»ادامه دهید 
و همچنـین   . خـورد   خر شکـست مـی    صلح کنیم تمامی خون شهدا پایمال شده و اسالم تا آ          

گاه در غفلت نباشید کـه شـیطان    و هیچ. ها شرکت کنید مسجدها را پر کنید و در نماز جمعه     
در کمین است؛ و مواظب باشید که شیطان در شما راه باز نکنـد و مواظـب باشـید از خـط                      

  . کنم  شما طلب عفو می و در پایان از همۀ. اسالم خارج نشوید
  دار نگهخمینی را / ا انقالب مهديت/ خدایا خدایا  
  3. در خانه؛ روز برایم روزه بگیرید28مدت : چاپ نشود  

  »والسالم«
  حسن حسنان

29/9/65  
                                           

 .»امواتا«در اصل وصیت  -1
 .193/ بقره. »فتنۀوقاتلوهم حتی ال تکون « تعبیر قرآنی است -2
 . در اصل وصیت، این سطر در داخل کادر است-3
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  هاي کلیدي عبارت
I  راه اسالم است ادامه دادن راه شهدا همان ادامۀ .  
I   شود سالم میاحفظ حجاب شما باعث کوري دشمنان.  
I     چـون دشـمن از   ،ه، جماعت، دعاي کمیل و توسـل را تـرك نکنیـد           عبادات اسالمی، نماز جمع 

  .جمع شدن ما مسلمانان وحشت دارد
I آمـوزان    دست شما دانـش     آموزان، شما هم به تحصیل خود ادامه دهید که آیندة مملکت به              دانش

  .باشد می
I       ر آوریـد و   را الگو و نمونه به بـا آنهاآموزان کامالً بکوشید و      شما معلمان در تربیت کردن دانش

 .سوي اسالم و جبهه دعوت کنید  را بهآنهاهاي خود  در کالس
I انقالب اسالمی ما یک انقالب الهی بود که شرق و غرب را به لرزه درآورد. 
I انسان هم یک مرگ بیشتر ندارد، پس خوب است شهادت را در زندگی خود انتخاب کند. 
I  خود را حفظ کنخواهرم شما هم پیشاپیش زنان مسلمان دیگر سنگر حجاب. 
  

  سعید :نام
  حسنان :خانوادگی  نام

  ابوالقاسم :پدر نام 
   معصومه:نام مادر

  1341 دوم فروردین :تاریخ تولد
   شهرستان سمنان:محل تولد
  سوم متوسطه :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1363 بیست و پنجم اسفند :تاریخ شهادت
   جزیره مجنون عراق:محل شهادت
  - :نحوة شهادت

   پیکرش در همان منطقه بر جا ماند:مزار
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  سعید حسنان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . به نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان

  )امام خمینی (1. است)7( و علی)6(خط سرخ شهادت خط آل محمد  
 مـا   وظـر هم مـن ینت   هللا علیه فمنهم من قضی نحبه و من       ا صدقوا ما عاهدوا     من المؤمنین رجالٌ  «
2» تبدیالًالوبد.  

ب برحقش امـام خمینـی، و بنیانگـذار         یو نا ) عج(یکران به پیشگاه آقا امام زمان     با درود ب    
 تـا کـربالي   3جمهوري اسالمی ایران؛ و سالم خداوند متعال به شهداي صدر اسالم از هابیل   

 و رسیده به کربالي خونین ایران، آن شهیدانی که فقـط بـراي خـدا بـه پـیش                    )7(حسین
ا آبیاري کردند؛ و سالم و درود خدا بـه رزمنـدگان            رفتند و با خون خویش درخت اسالم ر       

هاي نبرد شـتافتند؛      سوي جبهه   ایثارگرمان که به نداي حسین زمان امام امت لبیک گفتند و به           
اهللا سرخه کـه همیـشه در صـحنه بودیـد و انقـالب را بـه اینجـا           و سالم به شما امت حزب     
  . کنید اید و حفظ می رساندید و روي آن ایستاده

اي امـت  . اي بـا شـما صـحبت کـنم     خواهم چند کلمه اهللا، می  الم به شما امت حزب    با س   
. دست شما ایثارگران شروع شد و به پیروزي کامل رسید          شهیدپرور، انقالب اسالمی ایران به    

هاي خود را فدا کنیم و در ادامـه دادن آن   ها و جان پس باید در ادامه دادن آن بکوشیم و مال  
انقالب اسالمی ما یک انقالب الهی      . التی وجود دارد باید تحمل کرد     بکوشیم؛ چه بسا مشک   

 ما براي اسالم و کلمۀ توحیـد بـود          ]انقالب [مردم،. بود که شرق و غرب را به لرزه درآورد        
 راه شـهدا    4ادامـه دادن  . اي مردم، راه شهدا را ادامه دهیـد       .  آموختیم )7(که از امام حسین   

ها بفهمـانیم     ین جنگ براي ما یک نعمت بود که به ابرقدرت         و ا .  راه اسالم است    همان ادامۀ 
و جبهـه را  . کار نبرند  براي پاسداري از مناطق امپریالیسم به]را [که دیگر نقش ژاندارم منطقه   

                                           
 .، تجلیل از شخصیت شهید محراب، امام جمعۀ تبریز15صحیفۀ امام، جلد  -1
 .23آیه / حزابا -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»با ادامه دادن«در اصل وصیت  -4
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و شـما اي زنـان مـسلمان،    . کنید چون این جبهه اسالم با کفر است    به هیچ عنوان خالی نمی    
 را 1 خود را کـامالً حفـظ کنیـد و گـول منافقـان     که پیشاپیش مردم در صحنه بودید، حجاب     

حفظ حجاب شما باعث کـوري    . شود  هاي خداوند می    نخورید که باعث از بین رفتن عبادت      
اي زنانی که با دادن جواهرات خود خدمت بزرگی به اسالم کردید،            . شود  دشمنان اسالم می  

 مـسلمان، عبـادات     و اي مـردم   . باشـد   تر می   پس، حفظ حجاب شما از خون ما شهدا رنگین        
اسالمی، نماز جمعه، جماعت، دعاي کمیل و توسل را ترك نکنیـد چـون دشـمن از جمـع                   

  .شدن ما مسلمانان وحشت دارد
گونه ناراحت نباش و در مرگ من شیون نکـن؛ چـون               از شهید شدن من هیچ     ،اي مادرم   

شـد  سوي کمال خـود کـه همـان شـهادت با           مصلحت خداوندي این بوده است که انسان به       
پـس  . ها را سالم به صاحبانش برگردانیـد    فرمود امانت  )6(اي مادرم، پیغمبر اکرم   . برسد

مادر، شما همان امانتداري بودید که خداوند این امانت را سالم بـه شـما داد و سـالم بـه او                      
و انسان هم یک مرگ بیشتر ندارد، پس خوب اسـت شـهادت را در زنـدگی                 . تحویل دادي 

. داي را شکر کن که همچون فرزندي داشتی و براي اسالم فدا کردي            و خ . خود انتخاب کند  
  .و آن شیري که به من دادي و مرا با روح اسالم پرورش دادي حاللم کن

دي و بـه اینجـا      همچنان که فرزندت را با فقر و تنگدستی بزرگ کـر          . اي پدر گرامی من     
نـه ناراحـت نبـاش و       گو  پـس هـیچ   . ، مرا ببخـشی   ]خواهم  می [با آن زندگی دشوار   رساندي  

همـۀ  : همچون مادر صبر و شکیبایی را شعار خود قرار بده و پیش مردم آن چنان بـاش کـه                  
گویند شتر مرگ در خانۀ       المثلی است که می     و این ضرب  . سوي اسالم دعوت کن     مردم را به  
  .پس باید افتخار کنی. رود خوابد اما فرشتۀ حق سراغ هر کسی نمی همه می

گونه ناراحت نباشید و پدر و مادر خود را تشویق به اسالم              شما هم هیچ  اي برادران من،      
سـوي   و اي برادران من، رفـتم مـن بـه   . سوي اسالم بیاورید   سن و سال خود را به       کنید و هم  

جا کـه هـستید       در همان . پشت جبهه را خالی نگذارید    . خدا با خداي خویش مالقات کردم     
  .مشت محکمی به دهان شرق و غرب بزنید

                                           
 تعلیقات. ك. ر-1
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شما هم پیشاپیش زنان مسلمان دیگر سنگر حجاب خود را حفـظ کـن کـه                . اما خواهرم   
و شـما هـم در پـشت جبهـه زنـان مـسلمان دیگـر را             . دشمن از حجاب شما وحشت دارد     

گونه ناراحتی نداشـته بـاش و بـه مـادر خـود       و در مرگ من هیچ. سوي اسالم دعوت کن  به
  .صبر و شکیبایی بده

دسـت شـما     شما هم به تحصیل خود ادامه دهید که آیندة مملکت بـه   آموزان،  و اما دانش    
و بـرادران انجمـن، کـه شـماها بـه           . و گول دشمنان اسالم را نخورید     . باشد  آموزان می   دانش

عنوان نمونه در مدارس هستید، دیگران را به انجمن دعوت کنید باشد کـه خداونـد متعـال                   
و شـما معلمـان   . اید ببخـشید   من ناراحتی دیده   و اي معلمان عزیز، اگر از     . شما را حفظ کند   

 را الگـو و نمونـه بـه بـار آوریـد و در               آنهـا آموزان کامالً بکوشـید و        در تربیت کردن دانش   
  . والسالم. سوي اسالم و جبهه دعوت کنید  را بهآنهاهاي خود  کالس

امام دعا  براي  . در خاتمه، مقدار پولی که دارم به جبهۀ جنگ و حسینیه شهدا کمک کنید               
  . کنید
   دار نگهخمینی را / تا انقالب مهدي/ خدایا خدایا  
  .از عمر ما بکاه بر عمر رهبر افزا  

28/11/62  
  سعید حسنان
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  هاي کلیدي عبارت
I    گوش به حرف  و همیشه از امام اعالم داریم را  پشتیبانی خود    و   امام امت را تنها نگذاریم    ما باید

 .ایشان باشیم
I که من رفتم راه خدا استاین راه . 
I  به یاد خدا باشیدتنها سفارش من به شما این است که. 
I چون دشمن به خاك و ناموس ما حمله کرده، ما باید به وظیفه خود عمل کنیم. 
I گریه کنید) 7(اگر شهید شدم براي من گریه نکنید و در دل براي امام حسین. 
  
  

  محسن :نام
  بیگی حسن :خانوادگی  نام

  باقر :پدر نام 
   خدیجه:نام مادر

  1331د  چهارم اسفن:تاریخ تولد
   شهرستان دامغان:محل تولد
  چهارم متوسطه :تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام
  1359 چهاردهم اردیبهشت :تاریخ شهادت
   سنندج:محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

   گلزار شهداي فردوس رضاي زادگاهش:مزار
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  بیگی محسن حسن
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .» الجبارین، بسم رب المستضعفین1سم قاصمب«

گونـه    انشاءاهللا که هـیچ   . کنم  خدمت پدر و مادر و برادر و خواهر گرامی سالم عرض می             
  .نگرانی از بابت من نداشته باشید و هیچ از براي من گریه و ناله نکنید

 فـرد  این راه که مـن رفـتم راه خـدا اسـت و هـر       . خدا را شکر کنید و به یاد خدا باشید          
فقط، تنها سفارش من به شما ایـن اسـت   . بایست که این راه را بپیماید       مسلمان و باایمان می   

  . حال به یاد خدا باشید و هیچ موقع از یاد خدا خارج نشوید که در همه
  . نامه را بدهید به عباس تا اجرا کند این وصیت  
. کـن تـا بـه یـاد خـدا باشـند           عباس جان، به ننه و بابا دلداري بده و ایشان را راهنمایی               

خواهم و سه هزار تومان از رمضان طـاهري و ده هـزار     تومان از حاج احمد می   666عباس،  
تومان توي ساك دارم؛ خرج عزا کنید و چهلم من کنید و اگر چیـزي مانـد بـه مستـضعفین                

  . د تومان به رمضان امانی بدهید و پنجاه تومان به حسین ناظمی بدهی100در ضمن، . بدهید
پس پول عزا و چهلم را بدهیـد        . خواهم؛ از او بگیرید      می سلمريسیصد تومان از محمد       

  . و اضافۀ آن را به مستضعفین بدهید
در ضـمن،  . کـنم   عباس جان، دیگر بیشتر از این راجع به بابا و ننه به تـو سـفارش نمـی                   
بیـشتر  . را بگیریدپول دوخت را به او بدهید و لباس . دست لباس پیش رضا دارنده دارم       یک

  . دیگر عرضی ندارم. شوم از این مزاحم تو نمی
  بیگی محسن حسن

  

  ]اي دیگر نامه وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

اگر شـهید هـم شـدم بـراي مـن           . عنوان سفارش به پدر مادر خود دارم        چند نکته وصیت به   

                                           
 .»قاسم« در اصل وصیت -1
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شمن به خـاك و  چون، د. 2 گریه کنند)7( براي امام حسین1 دل خود  در ناراحت نباشند و  
 3ناموس ما حمله کرده و ما باید به وظیفۀ خود عمل کنیم و از اسـالم و وطـن خـود دفـاع                      

. فرماندة کل قوا، به جنگ ادامه داده و تا پیروزي ادامـه دهـیم   کنیم و به فرماندهی امام امت،  
 امام امت را تنها نگذاریم و پشتیبانی خود همیشه از امام اعـالم داریـم و گـوش بـه حـرف                     

  . ایشان باشیم
  . گریه کن)7(مادرم، گریه براي من نکن، براي امام حسین  

  
 

                                           
 .»و دل خود را براي«در اصل وصیت  -1
 .»کند...نباشد... «در اصل وصیت  -2
 .»دفا« در اصل وصیت -3
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  هاي کلیدي عبارت
I توانید خودتان را از روحانیت جدا نکنید تا می. 
I تا آخرین قطرة خون خود در راه اسالم و قرآن جان فدا کنید.  
I انـد بـه      سالم بر علیه ما قیام کرده     خاطر اینکه کفار براي نابودي احکام ا        خاطر امر رهبرمان و به      به

  .ایم تا وظیفه خود را ادا کرده باشیم و اسالم را به سرتاسر جهان گسترش دهیم جبهه آمده
I خاطر خدا و با توکل بر خدا صبر و استقامت پیشه کنید در کارهایتان براي خدا و به. 
I ها بایستید وار در مقابل مشکالت و سختی زینب. 
I  نایب امام زمان خود باشیدحامی والیت فقیه و. 
I شود ها حل می با توکل بر خداست که تمام مشکالت و سختی. 
  

  محمدتقی :نام
  بیگی حسن :خانوادگی  نام

  محمدمهدي :پدر نام 
   صغرا:نام مادر

  1343 یکم اسفند :تاریخ تولد
   شهرستان دامغان:محل تولد
  آموز چهارم متوسطه دانش :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1363 بیست و چهارم اسفند :تاریخ شهادت
   شرق رود دجله عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  داي فردوس رضاي زادگاهش گلزار شه:مزار
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  بیگی محمدتقی حسن
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»المینا علی الظّین هللا فان انتهوا فال عدوان الّدکون الی و  فتنۀٌی ال تکونو قاتلوهم حتّ«
د همانـا  ن دین از آن خدا پس اگر دست برداشت       و نبرد کنید با ایشان تا نماند آشوبی و بشود         «

  .»نیست ستمی مگر بر ستمگران
: ، صادره از دامغـان، نـام پـدر        1343بیگی، تاریخ تولد      حسن: محمدتقی، نام خانوادگی  : اسم

  .محمدمهدي
عرض سالم به پیشگاه مقدس امام زمان ارواحنـا و ارواح العـالمین لتـراب               ] و[با تقدیم     

 و طهـارت    2م به پیشگاه فرزند پاك زهرا، مردي از ساللۀ خاندان عترت          مقدمه الفداء؛ و سال   
کننـدگان راه حـق و      امام امت؛ و سالم بر پویندگان راه سرخ دلیرمردان قتلگاه کربال و صاف            

بـدن؛ و سـالم بـر         شدگان راه هدایت و دین مبین اسالم و شـهداي گلگـون             حقیقت و کشته  
عظم و رزمندگان دلیر اسالم؛ و سالم بر تمام مـسلمینی کـه    اهللا اال بقیۀمرزداران، این سربازان    

هاي ایـن پوینـدگان    پیوندند؛ و سالم بر خانواده پیمایند و به حق می راه حق و یگانگی را می  
راه حق، که با دادن بهترین عزیزان خود در راه اسالم که امانتی از جانـب خـدا در نزدشـان                     

 و سالم بر تمام جانبـازانی کـه بـا از دسـت دادن           کنند؛  بیش نبوده است صبر و استقامت می      
کنند؛ و سـالم و درود بـه تمـام امـت       عضوي از بدن خود در راه اسالم صبر و استقامت می          

شهیدپرور و قهرمان ایران، که همیشه در صحنه حاضر بودید و اتحاد خودتـان را از دسـت                  
  . ندادید

را از روحانیـت جـدا نکنیـد و تـا           توانیـد خودتـان       کنم که تا می     من به شما سفارش می      
آخرین قطرة خون خود در راه اسالم و قرآن جان فدا کنید و حامی والیت فقیه و نایب امام                   

و در .  را از بـین ببریـد  3هـا و منـافقین   زمان خود باشید و با توکل بـر خـدا تمـام گروهـک         

                                           
 .193/ بقره -1
 .»عطرت«در اصل وصیت  -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
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ابودي چیـز دیگـر   کارهایتان توکل را بر کسی دیگر نکنید که توکل بر غیر خدا جز زوال و ن 
  .شود ها حل می نخواهد بود؛ پس با توکل بر خداست که تمام مشکالت و سختی

 وظیفـۀ شـرعی خـودم    ]و برحـسب [طور آگاهانه  من به: و به شما ملت عزیز بگوییم که      
 فرقـی   )7(چون، این زمان با زمان امـام حـسین        . دانستم که به جبهه حق علیه باطل بیایم       

خاطر اسالم و قرآن و راه اجدادش بـر علیـه ظلـم و سـتم                   به )7(ندارد؛ چون امام حسین   
قیام کرد و خانوادة خود را در این راه به اسارت داد تا دین جدش و قـرآن پاینـده بمانـد و                     

خاطر اینکـه کفـار بـراي     خاطر امر رهبرمان و به     شهادتش اسالم را دوباره زنده کرد ما هم به        
ایـم تـا وظیفـه خـود را ادا کـرده       اند به جبهه آمـده   کردهنابودي احکام اسالم بر علیه ما قیام    

گـران در     و تا زمانی که این کفـار و فتنـه         . باشیم و اسالم را به سرتاسر جهان گسترش دهیم        
گـران زنـده       را از بین برد و نگذاشـت کـه فتنـه           آنها جنگید و    آنهاروي زمین هستند باید با      

  . باشند
  :خانوادگی  
در : بـرادرانم و عزیـزان دیگـر دارم ایـن اسـت کـه             ] و[ مـادر    و سفارشی که به پـدر و        

خاطر خـدا و بـا توکـل بـر خـدا صـبر و اسـتقامت پیـشه کنیـد و             کارهایتان براي خدا و به    
نکند که با صبر نکردن دشمن دین و قرآن         . ها بایستید   وار در مقابل مشکالت و سختی       زینب

 پدر و مـادر     2اي: 1و به شما بگویم   . دید پیروز گر  آنهاپس با صبر خود بر      . را خوشحال کنید  
عزیز اگرچه فرزند خوبی برایتان نبودم و شاید آن وظیفۀ فرزندي که داشتم و شما به گردنم                

چـون،  . حق داشتید ادا نکردم، مرا عفوم کنید و ببخشید و کارهاي گذشته مرا نادیده بگیرید              
  .گذرد اگر شما نگذرید خدا هم از من نمی

دیگر نه به کسی بـدهکاري  .  قرض دارم و یک سال نماز قضا هم دارم        روز روزه  15من    
  .پس یادتان نرود در حقم دعا کنید. دارم نه طلبکاري

  »والسالم«
  بیگی محمدتقی حسن

                                           
 .»بگوئیم« وصیت  در اصل-1
 .»این«در اصل وصیت  -2
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  هاي کلیدي عبارت
I اگر انسان بخواهد خدا او را قبول کند باید دل را از زنگارهاي مادي پاك کند.   
I توانید باطن خود را آراسته کنید، که اصل باطن است یبیشتر و تا آنجا که م.  
I مواظب دوستانتان باشید و در انتخاب دوستان کمال دقت را بنمایید.  
I  خواهیم اسالم را سربلندي و عزت بخشیم ایم می خدایا همۀ ما وارد جنگ شده. 
I  گذارید میامام را تنها نپیرو والیت فقیه باشید و ثابت کنید که. 
I  کس را دوست و رفیق و برادر شهید بودن افتخار نیست بلکه راهـش                 باشید که هیچ   توجه داشته

 .را ادامه دادن شرط است
I                      ننگم باد که باز هم در خانه بمانم و صداي شیون کودکان پدر شهید شده را بشنوم، و بنـشینم و

 !صداي واي اسالما، واي قرآنا، واي اماما را نشنوم
I کامل انسان استهمانا شهادت نزدیکترین راه ت. 
I هاي کوچکی که هدفی جز تفرقه در صف تشیع           هاي منافقین را از خود برانید و به گروه          مانده  ته

ندارند دل نبندید و سعی کنید که شما را فریب ندهند و خوب فکر کنید که حوادث آینده براي                   
 .شما تلخ نگردد

  

  محمدباقر :نام
  نو حسن :خانوادگی  نام

  حسن :پدر نام 
   خورشید:نام مادر

  1344 بیست و هشتم آبان :تاریخ تولد
   شهرستان سمنان:محل تولد
  آموز چهارم متوسطه دانش :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1365ام اردیبهشت   سی:تاریخ شهادت
   مهران:محل شهادت

  اصابت ترکش :حوة شهادتن
   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  نو محمدباقر حسن
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  ء والصدیقینبسم رب الشهدا

اهللا، ارسله بالهدي و دین الحـقّ لیظهـره علـی              رسول   اً اهللا، اشهد انّ محمد    اشهد ان ال اله الّا    «
  .1»الدین کلّه و لو کره المشرکون

 متولـد   110نو فرزنـد حـسن داراي شناسـنامه شـماره              محمدباقر حسن  ]برادر[ اینجانب  
اه خودم گذراندم تا زمانی که خداونـد آن   تمام این دوران  چند ساله را در همان زادگ   1344

بخش معرفت خویش را بر دل ما تاباند و باعث شد به لطف او و منتی که بـر مـا            نور هستی 
گذاشت موفق شویم در این مکان مقدس و مطهر و عطرآگین به خون شهیدان حضور پیـدا                 

ایت اگر ما را قابل   کنیم تا اگر خدا خواست خدمتی ناچیز به درگاه او عرضه بداریم و در نه              
ت گوهر جان خود را فداي آن محبوب و معشوق کرده تا توانسته باشیم دیـن خـود را        نسدا

به اسالم و خداوند ادا کرده باشیم؛ که این آرزوي هر بنده و عاشق خداست که روزي ایـن                   
  :به قول حافظ. امانت اهدایی خدا را به صاحب اصلی برگرداند

ـ    ظ سـپرده    کـه بـه حـاف      2تاین جان عاری
ــت   دوســــــــــــــــــــــــــــــــ

  روزي رخــش ببیــنم و تــسلیم وي کــنم  
    

 این هدیه ناقابل را از طرف ما پذیرا باش؛ که اگر جان را در راه این دلبـر فـدا                     ،خداوندا  
نثاري ندارد و جز او کسی سـزاوار جـان دادن و تـسلیم                نکنیم اصوالً کسی جز او قابل جان      

 مقام نیست و باید خداونـد آن را از میـان            البته، هر کسی الیق این    . 3نیستکردن این امانت    
  :عنوان گلی انتخاب کرده و آن را بچیند، که به قول حافظ خارها به

  

  گوهر پـاك ببایـد کـه شـود قابـل فـیض            
  

  ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود       
    

باشـند و نامـشان همیـشه          جاودانگـان تـاریخ مـی      اینهااگر خداوند این افراد را انتخاب کند        

                                           
 .»زیارت جامعۀ کبیره«برگرفته از مفاتیح الجنان،  -1
 .»عاریه«در اصل وصیت  -2
 .»را ندارد«در اصل وصیت  -3
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 همیـشه  آنهـا هاست و خون  باشد و یادشان همیشه در دل رلوحۀ دیوان عشق و عاشقی می   س
  . در جامعه جریان دارد

  

هرگز نمیرد آن که دلش زنـده شـد بـه           
ــشق   عـــــــــــــــــــــــــــــــ

  1ثبت اسـت بـر جریـدة عـالم دوام مـا             
    

اگر انسان بخواهد خدا او را قبول کند باید دل را از زنگارهاي مـادي پـاك کنـد، قلـب                       
در اینجاست کـه انـس و الفـت         . که حرم خداست غیر از او کسی را جاي ندهد         خودش را   

کنـد و     می نسبت به محبوب در دل ایجاد شده و این انس و نزدیکی به او فنا شدن را اقتضا                 
شود؛ و وصال دوسـت       شود و باعث وصال می      اینکه وجود انسان یکپارچه نداي معشوق می      

و عاشق واقعی هیچ چیزي را مـانع   . خویش براي او  گردد مگر به همین فدا کردن         میسر نمی 
گـاه   سوي آن قبلـه  داند و تمام کوشش خود را براي پرواز و معراج به      براي رسیدن به او نمی    

خوب، ما هم که خدا خودش را به ما شناساند عاشق وصـال         . گیرد  کار می   عشق و عاشقی به   
  .ش پرواز کنیم و اینکه، اگر خدا بال پروازي دهد، به سوی.دوست هستیم

  با پاي سر روم در قفاي وصال دوسـت        
  

تا مگر وصال دوست میسر شـود بـراي           
ــن     مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر حقی بر گـردن مـن       . پدر و مادر من اگر فرزند خوبی برایتان نبودم باید مرا ببخشید             
اگـر بـه خواسـت خداونـد شـهادت نـصیب مـا شـد           . نظر کنید   باقی مانده باید آن را صرف     

نهایت انسان همین است و این امانتی که خدا به شما داده اسـت بایـد            ناراحت نباشید چون    
خـواهم    و از برادران خـود مـی      . و صبور باشید و خدا را شکر کنید       . دادید  روزي تحویل می  

  . اي فراموش نکنند بعد از من جنگ را به هیچ بهانه
  بــه خــونم نویــسید لــوح مــزار    

  
  کــه ایــن شــهید ره عــشق یــار      

    

آموز که    عنوان یک دانش    هاي من، توصیه من به شما به        کالسی  هم: آموزان  پیام براي دانش    
خدا توفیق شرکت در این دفاع مقدس را به من عطا نموده این است که شما وظیفۀ خود را                   
که همان درس خواندن است به خوبی انجام داده و درس را براي خدمت به جامعـه، بـراي              

د درس بخوانید و در نهایت همۀ اینها را براي خـدا            خاطر خو   خدمت به این کشور ایران، به     
دانیـد کـه مـن        این را هم مـی    . انجام دهید که تمام هدف ما باید رضاي خداوند متعال باشد          
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تر باشم به جبهه رفتـه        ام که از زیر بار درس فرار کرده باشم و براي اینکه راحت              کسی نبوده 
ن بیـشتر از همـۀ شـماها بـه درس عالقـه             دانید که مـ     داند و شما هم می      خدا هم می  . 1باشم

خیلـی بیـشتر از     . بیشتر از شما به معلمین عالقه داشـتم       . داشتم و همچنین به محیط مدرسه     
هایی از این قبیـل را بگیریـد کـه            شما مسئول هستید جلو حرف    . شما به کتاب عالقه داشتم    

رویـد بایـد در    ه نمـی شما که به جبهـ . روند آموزان براي فرار از درس به جبهه می  این دانش 
شـما کـه بـه جبهـه     . اي تشکیل دهید که این هم جبهه مقدسـی اسـت          مقابل این افراد جبهه   

 اي کـسانی کـه      ،و شـما  . روید الاقـل ایـن رزمنـدگان را سرمـشق و الگـو قـرار دهیـد                  نمی
خاطر چه هدفی، به      آموزان بسیجی به    ها و این دانش     کنید این بسیجی    فهمید و درك نمی     نمی

. دهیـد الاقـل نـیش نزنیـد     کنم، عسل که نمـی   از شما تقاضا می.روند قی به جبهه می   چه عش 
گویم و    آموزان می   و این چند جمله را براي همۀ دانش       . انشاءاهللا خداوند همه را هدایت کند     

مبـادا در جـوانی و غـرور        . هاي من ندارد؛ که ایـن جبهـه شماسـت           کالس  اختصاص به هم  
بیـشتر و تـا آنجـا کـه     .  رفته و همه چیز را فرامـوش کنیـد         خویش و در وضع ظاهرتان فرو     

  . توانید باطن خود را آراسته کنید، که اصل باطن است می
کنم که اگر در دوستی با ایشان قصور و کوتـاهی نمـودم      و در آخر از دوستانم تقاضا می        

 خداونـد  جا آورم، ایشان ما را بـه بزرگـی خودشـان بخـشیده و از     و حق آنها را نتوانستم به     
دانم برایتان دوست خـوبی نبـوده و          و دوستان، من می   . متعال نیز براي ما طلب مغفرت کنند      

شاید در برخوردهایم با یکدیگر و نشـست و برخاسـتمان در مدرسـه یـا هـر جـاي دیگـر                 
دیگـر اینکـه مواظـب دوسـتانتان باشـید و در      . اشتباهی از ما سر زده؛ آن را نادیـده بگیریـد    

سعی کنید دوست گرفتن، رها کـردن، دشـمن بـودن           . کمال دقت را بنمایید   انتخاب دوستان   
دارید یا اگر با کسی دشمن هستید، در          اگر شما کسی را دوست می     . شما براي خداوند باشد   

و ایـن  . انشاءاهللا خداوند متعال از ما راضی شود و مـا را ببخـشد            . نهایت براي خداوند باشد   
ت که بتوانیم هم رضایت خداوند را جلب کرده و هـم  براي ما کمال و نهایت خوشحالی اس    

  . رضایت خلق خدا را
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  ]اي دیگر نامه وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  به نام آنکه هستی نام از او یافت
  

  .» رسول اهللاً اهللا و اشهد انّ محمدشهد ان ال اله االا«
ده از گنـاه مـا تابانیـد و    گویم که آن نور معرفت را بر قلب آکن    خداوند یگانه را شکر می      

آباد قلب مرا آنچنان کرد که دیگر غیر از او کس دیگر جاي نـدارد؛ و قلـب مـن                      این محنت 
کـه  ] اسـت [خداي را سپاس که اکنون چنان عشقی به خداوند در قلب مـن              . حرم خداست 

دیگر این عشق را حاضر نیستم با هیچ چیز از این دنیا عوض کنم، مگر همان آرزوي خودم                  
  . باشد  همان وصال او میکه

پروردگارا چگونه شکرت را به جا آورم؟ با چه زبانی از تو تشکر کـنم؟ کـه ایـن طفـل           
جان من را در سایۀ جمالت پروراندي، توفیق عنایت نمودي که در نبرد بـا کـسانی حاضـر                   

اي خواهنـد فـد   هاي الهی و انسانی را مـی       ارزش خواهند دین تو را از بین ببرند،        شوم که می  
  . دنیاطلبی خودشان کنند

عنایت بفرما؛ کـه مـا      کنند نصرت     خداوندا ما را و همۀ کسانی را که در راه تو مبارزه می              
ما .  فرشتگانت را براي یاري نفرستی ما چیزي نیستیم         و به این آگاه هستیم که اگر       یقین داریم 

 توست مـا تنهـا بـه        خواهیم و توکلمان بر     کنیم و فقط از تو کمک می        تو را پرستش می    فقط
ایـم و     هـاي الهـی وارد شـده        استعانت تو در این نبرد مقدس بـراي پیـاده کـردن ارزش             امید
کنیم و حتماً تو نیز مـا را          چون، ما دین تو را یاري می      . که در هر حال پیروز هستیم      دانیم  می

دسـت  حال با نصرت و یاریت و با نزول فرشتگانت  یاري خواهی کرد و همان طور که تا به       
  .ما را گرفتی، بعد از این ما را از امدادهاي غیبی محروم مگردان

ـ ی اهللا ینصرکم و     اوان تنصر «   خواهنـد بـه       خداونـدا ایـن رزمنـدگان مـی        1»ت اقـدامکم  ثب
هـا   این رزمنده. مورد بوده است  در مورد خلقت انسان بیآنهافرشتگانت نشان دهند که ایراد  
  . السالم امام حسین علیه! اند علمی داشتهچه م. اند درس عشق را خوب خوانده
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  انــد اینــان کــه بــه رســم عاشــقی ســوخته
  

  1انـد؟    ز کـه آموختـه     ]عشق [آئین و فن    
    

 در راهـت  )7(خواهنـد ماننـد حـسین    اینهـا مـی  .  بوده اسـت )7(بله، استادشان حسین  
علیـه کفـر   السالم، آنان را در رزمـشان   به پاکی و قداست خون حسین علیه     . فشانی کنند   جان

  . جهانی یاري کن
امیدوارم توفیق عنایت کنـی     . خدایا ما را نیز از جملۀ یکی از همین رزمندگان قرار دادي             

  . شایسته است در راه تو قدم بردارم که مقصود ما رضایت توست] که[تا آنچنان 
. خـواهیم اسـالم را سـربلندي و عـزت بخـشیم             ایـم مـی     خدایا همۀ ما وارد جنگ شـده        
هیم دین آن خاتم پیامبران حضرت محمد بن عبداهللا را جهانی بگـردانیم و پـرچمش         خوا  می

حـال،  . باشد و عشقمان به تـو       این هدفمان می  . را بر سر هر کوي و برزن به اهتزاز درآوریم         
اگر الزم باشد خون خود را در ایـن         . توان به آن رسید مطرح نیست       این هدف را چگونه می    

جـان دادن   . زي شیوة مردان خداسـت در راه رسـیدن بـه دوسـت            جانبا. راه بدهیم حاضریم  
  .مسئله مهمی نیست براي معشوق

  اي کاش جان بخواهد معشوق جانی ما      
  

ــرد از جــان    ــا مــدعی بمی ــا ت ــشانی م   2ف
  

  

کند و دوسـتان واقعـی و حقیقـی     باشد که خداوند بندگانش را آزمایش می  در این حالت می   
  .این آزمایش خداوند است. شوند  میخدا و دوستان غیرواقعی از هم جدا

  
کــاش معــشوقه را عاشــق طلــب جــان 

ــی ــرد مــــــــــــــ   کــــــــــــــ
  تا که هر بی سر و پایی نشود یار کـسی            

    

  :خدایا این زبان حال و راز و نیاز من با توست  
ـ    آراي تـو بـود       دل 3سنسینه آتشکدة ح  

  
سـوز تـو    عشق سرکش اثر از حسن گلو   

ــت   ه عمـر  سان در همـ     مژه بر هم نزدم آئینه      داشــــــــــــــــــــــــــــــ
  

بس که در دیده مـن ذوق تماشـاي تـو             
ــود   ام داغ تـوالي تـو داشـت         دل شیدا شده    بـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ام خاك کف پاي تـو بـود         سر سودا زده    
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خـوبی    اي که در مقابل پدر و مـادر داریـم بـه             دانیم وظیفه   پدر و مادر خوب، همه ما می        
از آنجـا  . فو خود قـرار دهیـد  شما ما را مورد ع. ایم   را به جا نیاورده    آنهاایم، حق     عمل نکرده 

باشد و این فرزنـد شـما نیـز امانـت             سوي معبود واقعی خویش می      که نهایت انسان رفتن به    
الهی بوده است از تحویل دادن آن به خداي خویش خوشحال و سـرافراز باشـید و بعـد از                    

  . من کاري نکنید که مایه خوشحالی دشمنان اسالم و قرآن باشد
روید الاقل در درس خوانـدن خـود          ، اگر به هر عنوان به جبهه نمی       آموزان  شما اي دانش    

عمل آورید تا در آینده که جامعۀ اسالمی ما احتیـاج بـه فرهنـگ              کمال دقت و کوشش را به     
کرده هستید آن فرهنگ اسالمی را در جامعـه آورده و بـه               مستقل دارد شما که نسل تحصیل     

هاي منحط و غیر اسالمی سـد   د جلوي نفوذ فرهنگبا این کارتان شما بای   . دیگران ارائه کنید  
مبـادا بـا    . هـاي غیـر اسـالمی تطبیـق دهیـد           مبادا شما خودتان را با فرهنـگ      . محکمی باشید 
باشـد   کرده در یک کشور اسالمی نمی آموز تحصیل هایی که در شأن یک دانش      پوشیدن لباس 

هـا   ا خودتان به ایـن رنـگ  نه تنه.  فرهنگ غربی شوید   خداي نکرده و ناخواسته باعث اشاعۀ     
شوند که بعد از چند سـال          باعث می  اینها. گونه افراد بایستید    درنیایید بلکه باید در مقابل این     

اي را داشـته      انقالب و جنگ و ریختن خون بهترین عزیزان این کـشور، بـاز همـان جامعـه                
پاسـخ شـهدا،   تـوانیم   باشیم که در زمان خاندان کثیف پهلوي داشتیم که در این صورت نمی       

هـایی کـه      و شما اي کسانی که با وارد کردن این لباس         . خانوادة شهدا و رزمندگان را بدهیم     
 ایران سازشی ندارد و یا شما کـه بـا            اصالً با فرهنگ اسالمی که هیچ حتی با فرهنگ جامعۀ         

دیگـر بـس   ! ریزیـد  مـی ) آمریکا(ها بدون شک آب به آسیاب دشمن     گونه لباس   پوشیدن این 
شـان در راه      ها و رزمندگانی شوید که تمام هـستی         رنگ این بسیجی    شما هم بیایید هم   . است

چرا الگویتان فرهنگ غرب اسـت؟ مگـر فرهنـگ          .  الگوي شما باشند   اینهااسالم فدا کردند؛    
  اسالمی چه چیز کمتر از فرهنگ غرب دارد؟

  

  تن آدمی شریف است به جـان آدمیـت        
  

  1نه همین لباس زیباست نـشان آدمیـت         
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  :دوستان و برادران عزیز
ام، جبـران   ام، دوست خوبی برایتان نبـوده  جا نیاورده دانم که در دوستی حق شما را به        می  

بخـشش کـرده امیـدوارم    ] و[از شما دوستان طلب عفـو  . ام هاي شما را نداده آن همه محبت 
خـواهم اگـر      ی از شما م   .مخصوصاً برادران رزمنده  . بعد از من از خداوند طلب آمرزش کنید       

اید در این نبرد مقدس شرکت کنید، تـا آنجـا کـه برایتـان مقـدور اسـت                    تاکنون موفق نشده  
بروید در این جبهه عظمت خدا را مشاهده کنید، بفهمید و ببینید معنی عاشق بـودن را، یـاد                   

ها؛ که هر کس پشت به جنگ کند لبـاس ذلـت پوشـیده                بگیرید درس وفاداري را از رزمنده     
گذارید و تحقق بخشید به ایـن         و والیت فقیه باشید، ثابت کنید که امام را تنها نمی          پیر. است

   .2»تواند بکند آمریکا هیچ غلطی نمی«ثابت کنید . » نیستیم1ما اهل کوفه«شعار که 
  

  : برادران عزیز  
خواهم که بعد از من هم شما ما را بخشیده و براي آمرزش ما و همۀ شهیدان                   از شما نیز می   

جـا   جا آوریـد کـه ایـن بـه     شما نیز جنگ را فراموش نکرده و حق برادري ما را به    .  کنید دعا
سـوختگان و   آوردن حق همان ادامۀ راه شهیدان است، کـه ایـن هـدف همـۀ عاشـقان و دل             

و امـام   ) 7(خواهنـد دیـن خـدا را و امـام حـسین             باشـد کـه مـی       آرزوي همۀ کسانی می   
: گوینـد   پذیر نیست کـه مـی       یز بدون دادن خون تحقق    را یاري کنند؛ و این یاري ن      ) عج(زمان

  . »در عشق دو رکعت است که وضوي آن درست نیاید اال با خون«
هـاي دروغـین موجـود در دنیـا همـه             و زندگی بدون عشق مردگی است و این معشوق          

توانیـد آن معـشوق    اگر این مطلب را قبول کردید آن وقت است که مـی . سرابی بیش نیستند 
بـرادران عزیـز، دنیـا اصـالً درخـور دوسـت داشـتن              . یش را با چـشم دل ببینیـد       واقعی خو 

بیاییـد ایـن    . شـود   باشد؛ و آن هم در مقابل آن عشقی که معشوقی ماننـد آن پیـدا نمـی                  نمی
شما باالتر از آن هستید که به ایـن دنیـا   . هاي مادي را پاره کنید تا جمال یار را ببینید       حجاب

این دنیا را باید تـا  . نهایت انسان خداست  . ستاینهاخیلی واالتر از    انسان مقامش   . دل ببندید 
دنیا جایی است که در آن باید عشق به خدا پیدا         . زمانی خواست که مانع عشق به خدا نشود       
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در قلب خود جستجو کن و خدا را پیـدا کـن کـه    «: بیایید این حدیث عشق را بخوانید     . کرد
یث عـشق را خواندیـد، برویـد در جـایی کـه             و وقتـی کـه حـد       1.»دل مؤمن خانۀ خداست   

آنجا هم جایی نیـست مگـر در   . توانید این عشق را لمس کنید و تجربه کنید این عشق را    می
و هر کس غیر از     . هاي جنگ   میان کسانی که دیوانۀ عشق خدایند و مأواي این عاشقان جبهه          

  .این راه را انتخاب کند خود را به خطر انداخته است
  »والسالم«

  نو حمدباقر حسنم
  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .سویش شتافتیم طلب مغفرت کن از خدا براي ما که به. 2است[...]  

عنـوان امانـت از خـدا گرفتـه بودیـد بـه خـودش                 و اي والدین عزیزم، فرزندي کـه بـه          
ا لیاقت فرزنـدي شـما   در زندگی آنقدر بد بودم که مر     . بازگردانید و به امانت خیانت نورزید     

نبود، اما حاال با شهادتم توانستم بزرگترین افتخار را براي خود و شما کسب نمایم و پـرچم           
  . تان به اهتزاز درآورم پرافتخار خانواده شهید بودن را بر تارك خانواده

بـاش و   ) 7(اکبر حـسین    پدر جان، در سوگ و غم از دست دادن فرزندت به یاد علی              
آمـوزي از مکتـب خـونین         خود را بگیر؛ که خود بـا آگـاهی کامـل و درس            جلوي ناراحتی   

راه شهادت را پیمودم، که همانا شهادت نزدیکتـرین راه تکامـل انـسان    ) 7(موالیم حسین 
تواند بگذرد و آن      انسان باید براي خدا از هر چه که دارد و می          . کنم  است و به آن افتخار می     

  .اختن منزلگاه و آماده شدن براي روز قیامت استبه منزلۀ نابودي زندگی نیست بلکه س
هـاي بـسیار    و اي مادرم مادر عزیزم، تحمل از دست دادن فرزندي کـه بـرایش زحمـت                 

مـادر جـان، اگـر فرزنـد     . اش بودي برایت بسی مشکل اسـت      متحمل شدي و منتظر دامادي    
حاللـم کـن و از      هاي آخر شیر پاکـت را         خوبی برایت نبودم و قَدرت را ندانستم در این دم         

                                           
 ).43، باب 25، ص 67بحاراالنوار، ج (» القلب حرم اهللا ال تسکن حرم اهللا غیر اهللا«): 7(قال امام صادق  -1
 .نامه افتاده است هایی از وصیت آید که قسمت از شروع عبارت چنین برمی -2
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مادرم، با چه زبانی از تو تـشکر کـنم کـه مـرا فرزنـد و جـوانی                   . من فرزند حقیرت درگذر   
هـاي    مسلمان ساختی و نماز و روزه را از کودکی به من تعلـیم دادي و اسـالم را در سـنت                    

سوي جبهه آمدم مرا به خدا سپردي و این بـار      وجودم داخل نمودي و حاال نیز هر بار که به         
درود خـدا بـر تـو     . ات را قبول کرد و آن را پس نفرستاد          این بار خدا هدیه   . نین کردي نیز چ 

اي مـادر، مـن در راه خـدا شـهید شـدم و شـما در راه خـدا         . باد اي مادر و سالم من بر تو       
وابی و اجري بیشتر از اجـر شـما پـدران و مـادران              ثپس براي خود    . متحمل مصیبت شدید  

  .  در قیامت همدیگر را دوباره مالقات خواهیم کردو انشاءاهللا. بینم شهدا نمی
. دانم که تحمل از دست دادن برادر براي شما مـشکل اسـت              و اي خواهران مهربانم، می      

کـنم   و به شما توصیه مـی .  تن را تحمل نمود72دوري ) 3(اما باید تحمل کنید، که زینب  
ري داده و خـود باعـث نـاراحتی         خدا را از یاد نبرید و رهبر را مرید باشید و مـادر را دلـدا               

شهادتم را به همدیگر تبریک بگویید و در ساختن خواهران و مادران دیگر             . بیشتر او نشوید  
خوب بکوشید و فرزندانتان را براي اسالم پرورش دهید، هـر چنـد کـه دیگـران را خـوش                    

محکـم  گونه باشید و حجاب کامل خود را همچنان           اللهی اصیل و متقی و زینب       حزب. نیاید
حجاب بکوبید، که سیاهی چادرهـاي شـما از خـون مـن               حفظ کنید و بر دهان مفسدین بی      

  . تر است کُش سرختر و دشمن
هـاي آخـر      اي برادران عزیزم، من رفتم شما را به امان خدا گذاشتم و اما در ایـن لحظـه                   

ست؛ و  جور نیست و هر روز یک روز نی         برادران خوب توجه کنید که زمانه یک      . پیامی دارم 
حوادث زندگی حال و گذشته و آینده شما را فریب ندهد که نخواهـد داد و شـما را از راه                     

دشـمن و منـافق را هـر زمـانی بـا هـر       . حق و صراط مستقیم منحرف نکند که نخواهد کرد        
هاي منحرف را در هر زمـانی و بـا هـر              لباسی بشناسید و نگذارید دوباره رشد کنند و گروه        

ها   کنید، که اسالم و متن قرآن فقط از حلقوم کسانی بیرون میاید که سال             مارکی از خود دور     
برادران من، شما   . اند  اصیل نبوده  اند و آنان کسانی جز روحانیت       زجر حجره ماندن را کشیده    

هـا دشـمن بـود و از اول انقـالب و      ها و شرقی حاال برادر شهیدید؛ شهیدي که با همۀ غربی     
ت و نادرسـت را خـوب شـناخت، امـام را رهبـر دانـست،                هاي درسـ    مدتی قبل از آن خط    

کـرد و مجاهـد دروغـین خلـق را منـافق            حاکمیت جبهۀ ملی را و نهضت آزادي را طرد می         
کننـد یـاران      شناخت، یاران امام را که در سنگر علم و تقوي و مجلس و دولت مبـارزه مـی                 
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مـوش نکـرد و در آن       صدر ملعـون و خبیـث رأي نـداد و جبهـه را فرا               اسالم خواند، به بنی   
و حاال بـا صـداي    . مقاومت ورزید و حتی براي شرکت در نبرد فردا درس را فراموش نکرد            

هاي کوچکی کـه هـدفی جـز          هاي منافقین را از خود برانید و به گروه          مانده  ته: گویم  بلند می 
تفرقه در صف تشیع ندارند دل نبندید و سعی کنید که شما را فریب ندهنـد و خـوب فکـر                

در راه اسـالم تـالش و   . امـام را تنهـا نگذاریـد   . ید که حوادث آینده براي شما تلخ نگردد   کن
و سعی کنید که از گنـاه صـغیره و کبیـره بگریزیـد، کـه                . ایم  کوشش هر چه بکنیم کم کرده     

شـویم و میـزان برقـرار         هاي اعمالمان حـساب مـی       پاست و در آنجا همه با پرونده        قیامتی به 
  . است
کس را دوست و رفیق و برادر شهید بـودن افتخـار نیـست                ه باشید که هیچ   و توجه داشت    

شما را نزدیکتر شدن به     : و اي همۀ خویشان و قومانم     . بلکه راهش را ادامه دادن شرط است      
  . خواهم در شهادتم این نکته را توجه بیشتر کنید کنم و می امام و انقالب اسالمی توصیه می

 یقاتلون فـی سـبیل اهللا فیقتلـون و    لجنّۀ لهم انّأ انفسهم و اموالهم ب   اهللا اشتري من المؤمنین    انّ«
ن و من اوفـی بعهـده مـن اهللا فاستبـشروا            آالقر و االنجیل و  یۀ  وراً فی التّ  یقتلون وعداً علیه حقّ   

خدا جان و مال مؤمنین را به بهـاي بهـشت            «»ذي بایعتم به و ذالک هو الفوز العظیم       ببیعکم الّ 
رسـانند و یـا      کنند و دشمنان دین را به قتل مـی          نها در راه خدا جهاد می     خریداري کرده که آ   

خود کشته شوند این وعدة قطعی است بر خدا و عهدیست که در سه دفتر آسمانی تورات،                 
 قرآن فرموده و کیست باوفاتر از خدا به عهد؟ اي اهل ایمان شما بـه خـود در ایـن       و انجیل

آیـه   (»حقیقت سعادت و فیروزي بزرگی است       ا خدا به  معامله بشارت دهید که این معاهده ب      
  .) از سورة توبه111
باید بدانید که در راه اسالم تمام زندگی را فدا کردن زیباسـت؛ کـه زیبـایی آن را شـهید            
زندگی خوب و شیرین است اما نه آن زندگی که کافران بعثی بر تـو حـاکم                 . داند و بس    می

ی شیرین اسـت امـا نـه آنکـه ناموسـت را در اشـغال                زندگ.  تصرف ]در[  را باشند و دیارت  
و حـسین  ) 7(زندگی شیرین است اما نه آنکه به امام حسین        . بگیرند و تو به آن نگاه کنی      

با شما بودن خوب و شیرین بود تـا زمـانی کـه اسـالم               . زمان جواب لبیک گفته نشده باشد     
ـ    . براي پرورش و باروري خود احتیاج به خون نداشت         ودن شـیرین بـود تـا       در جمع شما ب

! چه زندگی، چه شیرینی؟   . موقعی که جهان بر علیه ما و براي نابودي اسالم بسیج نشده بود            
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آیا در پناه صدام بودن خوش است یا جان به جان آفرین تقدیم نمودن؟ ننگم باد که باز هم                   
 در خانه بمانم و صداي شیون کودکان پدر شهید شـده را بـشنوم، و بنـشینم و صـداي واي                    

در زندگی آزاده باشید و آزاد زندگی کنید و بـه هـیچ   ! اسالما، واي قرآنا، واي اماما را نشنوم     
و اي دوستانم، متکی به خدا باشید خدا را بهتر بشناسید و            . دشمنی کوچکترین باجی ندهید   

  .متقی، هراسی به دل نداشته باشیدمخلص باشید و . او را عبادت کنید
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  هاي کلیدي عبارت
I         هایی کـه همچـون کـف بـر      ور سازم تا ابرقدرت آتش عشق خود را در کالبد محزون خود شعله

  .باشد درس عبرت و شهامت بگیرند روي خلیج ناپایدار و سست می
I   دهم که گناهـان    قسمت می)7(اصغر حسین تو را به خون به ناحق و مظلوم ریختۀ علی        خدایا

  .باشد بیافزایی ا ببخشی و بر علو درجۀ من که شهادت در راه تو میاین حقیر ر
I صابر باشید و از امام و رهبري اطاعت نمایید. 
I امام قلب اسالم و اسالم آئینه شهادت و شهامت و ایثار است. 
I از تفرقه و جدایی دوري فرمایید. 
  
  

  حسینعلی :نام
  حسنی :خانوادگی  نام

  سعداهللا :پدر نام 
   نسا:نام مادر

  1348 دوم اردیبهشت :تاریخ تولد
   شهرستان دامغان:محل تولد
  اول راهنمایی :تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام
  1366 شانزدهم دي :تاریخ شهادت
  رومیه ا:محل شهادت
  اصابت گلوله و ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  حسینعلی حسنی
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  »رو بسم اهللا المتنعم الجبا«
اللّهم اهدنی من عندك و افض علی من فضلک و انشر علی من رحمتک و انـزل علـی مـن                «

  .1»برکاتک
 است و توانا؛ و با ذکـر او، کـه هـر مـریض را شـفا      ؛به نام اهللا که حی است و قادر قهار      
دهد و صیقل دل عارفان است و عاشق معـشوقان   دهد و هر شقی را به انسانیت سوق می      می

رفان؛ و با درود و سالم بر امامان و ائمۀ معـصوم کـه نعمتـی بـسی اعظـم بـراي        و طالب عا  
باشند؛ و با درود و سالم برکلیۀ شـهداء راه            اندي سال می  ] و [1400هاي بعد از      هدایت امت 

 و مظلومیت جمهوري    استقرار حکومت حق  حاکمیت اهللا و      جز آنهاحق و فضیلت که آرمان      
 شهداي بـدر و     ا را ب  آنهاباشد و خداوند      اسالم نمی   مبین اسالمی و به رسمیت شناختن دین     

 2 را در جـوار خـود مـرزوق        آنهامحشور بفرماید و     حنین و خندق، تبوك و کربالي حسین      
باشـند و   اي در ایران می العاده اهللا که نمونه خارق نماید؛ و با درود و سالم بر کلیۀ امت حزب       

 را به نمایش گذاردند؛ و بـا درود و سـالم بـر    هاي خود عظمت اسالم     ایثارگري ]هدایاي[با  
هـاي مـؤمن و      یاران باوفاي امام و خود امام که نمونۀ بارز تقوي و آئینـۀ مجـذوبیت انـسان                

  . باشد باتقوي می
دست گرفته و آنچه را که مرضـی خداونـد در     حسینعلی حسنی قلم بهاینجانباینک که     

یاورم، آتش عـشق خـود را در کالبـد محـزون     باشد جز آن چیز دیگر را به ترسیم درن      آن می 
کـه همچـون کـف بـر روي خلـیج ناپایـدار و سـست         هایی ور سازم تا ابرقدرت     خود شعله 

اي بـسی عظـیم در ایـران و           باشد درس عبرت و شهامت بگیرند و انقالب را یک معجزه            می
  . د آیندکشورهاي خارج بدانند و نسبت به اسالم در اثر مظلومیت آن جزیه دهند و به خو

کـه تـا     3معتقـدم و  . طلبم  خدایا این بنده حقیر که سراپا گناهم؛ ولی اوالً از تو پوزش می              

                                           
 . در تعقیبات مشترکهالجنان، مفاتیج -1
 .»مذروق« در اصل وصیت -2
 .»بینم در آن می« در اصل وصیت -3
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توانم مجاهد شوم زیرا تا در کورة عشق، ایمـان مـن خـالص نـشود و آن              نشوم نمی  1هاجرم
 عفو نمـایی زیـرا تـا مـرا عفـو      خواهم تا مرا  می2[...]دست نیاورد هرگز     صیقلیت خود را به   

پـس تـو را بـه خـون بـه نـاحق و         . نمایی  ی آن فیض عظیم را نسبت به من افاضه نمی         ننمای
دهم که گناهان این حقیر را ببخشی و بـر             قسمت می  )7( حسین 3اصغر  مظلوم ریختۀ علی  

و مـرا در بهـشت و جنـت رضـوان           . باشـد بیفزایـی     علو درجۀ من که شهادت در راه تو می        
حقیقت اسـالم و مکتـب اسـالم را بـر مـن       و. نماخور درگاه خود    يز نما و مرا رو    4مرزوق

شود و حاصـل ایـن همـه          آشکار و مبین ساز، که تا شناخت اسالم نباشد شهادت میسر نمی           
. گـردد   خاطر شناخت اسالم و راضی بودن تو از این بنده حاصل نمی             راز و نیازهاي شبانه به    

بفرمـا تـا در جـوار       کـار بـاز       پس آن روزنۀ عشق و محبت بـه خـود را بـر روي ایـن گنـاه                 
  . را آشکار نمایم)7( آتش عشق خود نسبت به حسین)7(حسین

اهللا و همیشه در صحنه؛ ولی من کوچکتر از آنم که پیـام دهـم زیـرا                   پیامی به امت حزب     
باب تذکر، اوالً صـابر باشـید و          پس من .  هستید 5»فتنۀی ال تکون    و قاتلوهم حتّ  «شما مصداق   

ید زیرا امام قلب اسالم و اسالم آئینه شهادت و شهامت و ایثـار  از امام و رهبري اطاعت نمای    
 6»قوا و ال تفرّو اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً«از تفرقه و جدایی دوري فرمایید و پیرو آیـۀ    . است
ساز برسانید و بعد از جنگ قدس عزیز را هـم نجـات    و جنگ را به مرحلۀ سرنوشت  . باشید
هر چند که این حقیر فرزند خوبی بـراي آن خـانوادة عزیـز           : و پیامی به خانوادة عزیز    . دهید

 1000و  . نبودم، مرا ببخشید و عفو نمایید و در مورد اینجانب از پروردگار طلب عفو نمایید              
  . دانند مرا دفن کنند و هر جایی که پدر و مادرم می. تومان رد مظلمه دهید

  »والسالم علی من اتبع الهدي«
  

  دار نگهخمینی را )/ عج(حتی کنار مهدي)/ عج( مهديتا انقالب/ خدایا خدایا
 حسینعلی حسنی 30/9/65مورخۀ 

                                           
 .»هاجر« در اصل وصیت -1
 . خوانا نیست-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»مذروق«در اصل وصیت  -4
 .39/ انفال- 193/ بقره -5
 .107/ عمران آل -6
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  هاي کلیدي عبارت
I بر همۀ مسلمین تکلیف است که همگام و همراه با امام عزیزمان به این نبرد مقدس ادامه دهند.  
I این متاع دنیا قلیل و ناچیز است و عاقبت اهل دنیا فنا و نابودي است.  
I کنم که تقوا را، تقوا را، تقوا را پیشه کنید اهللا توصیه می نوادة عزیزم و همۀ امت حزببه خا. 
I آمدنم به دیار عاشقانه اهللا به این جهت بوده که بتوانیم راه شهداي عزیزمان را ادامه بدهیم. 
  
  

  عباس :نام
  حسنی :خانوادگی  نام

  رمضان :پدر نام 
   زهرا:نام مادر

  1344 بیستم مهر :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1364من  بیست و دوم به:تاریخ شهادت
   فاو عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  عباس حسنی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»ا الیه راجعون قالوا انّا هللا و انّمصیبۀٌالّذین اذا اصابتهم «
  .2»ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفّر عنّا سیئاتنا و توفّنا مع االبرار«

نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و در هم کوبندة بساط ظالمان و جبـاران؛ و شـکر               به  
تعالی را باد که این ملـت را از مـنجالب فـساد و                و سپاس بندگان شایسته ذات اقدس باري      

سوي نور هدایت نمود؛ و سالم و درود بـر انبیـا و    شید و ما را از ظلمات به   تباهی نجات بخ  
نـد و سـفینۀ نجـات؛ و سـالم و درود بـر نایـب بـه حـق                    ا  اولیاء خداوند که مصباح هدایت    

الزمان امام امت خمینی کبیر؛ و سالم و درود خداوند و رسول گرامیش به روان پاك                 صاحب
 و کربالهـاي مکـرر تـاریخ و      )7(ي خونین حـسین   شهداي اسالم از صدر تاریخ تا کربال      

 تــن یــاران امــام بــه 72کربالهــاي جنــوب و غــرب کــشور جمهــوري اســالمی و قتلگــاه 
  . در کربالي حزب جمهوري اسالمی3ساالري شهید مظلوم بهشتی قافله
نامۀ عباس فرزند رمضان که در حال بلوغ و صـحت کامـل و سـالمت                  این است وصیت    

 .بعد از شهادت به وحدانیت خدا و حقانیـت رسـولش  .  و تسطیر درآمد عقل به رشتۀ تحریر   
هدفم از آمدن به جبهه و پیوستن به صف رزمندگان اسالم جز براي اداي تکلیف و عمل به                  

و آمـدنم   .  نبوده است و هدفی جز ایـن نـدارم       4»فتنۀٌی ال تکون    و قاتلوهم حتّ  «دستور قرآنی   
 بتـوانیم راه شـهداي عزیزمـان را ادامـه بـدهیم و               کـه  دهبه دیار عاشقان اهللا به این جهت بو       

نگذاریم که سالح شهدا بر زمین بماند و این نور الهی که بارقۀ امید مستضعفان جهان است                 
. افتـد  وقت است که سرنوشت اسالم در جهان به خطر مـی         فروغ شود؛ و آن     خداي نکرده بی  

ه با امام عزیزمان به این نبرد مقدس        بنابراین بر همۀ مسلمین تکلیف است که همگام و همرا         
  .ادامه دهند، تا انشاءاهللا اسالم در تمام گیتی گسترش یابد

                                           
 .156/ بقره -1
 .193/ عمران آل -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .39/  ؛ انفال193/ بقره -4
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ابتـدا، سفارشـم بـه      . الزم است به دو گروه از مردم سفارش و پیامی داشته باشـم            : و اما پیام  
اهللا این است که همچنان استوار و مقاوم در راهی که امام پیش رویمـان گذاشـته                   امت حزب 

ینده باشد؛ و هراسی به خود راه ندهند که خداوند وعده نصر و پیـروزي را بـه مـؤمنین و      پا
انـد    و اما به دنیاطلبان و کسانی که هنوز به حقیقت این انقالب پی نبرده             . صالحین داده است  

 سخت در خسران و زیانند، و این متاع دنیا قلیل و ناچیز است و عاقبـت         آنهاباید بگویم که    
بیایید به دامن اسالم برگردید که خیر و سـعادت شـما در ایـن               . فنا و نابودي است   اهل دنیا   
کنم که اتحاد و انسجام خـود         اهللا توصیه و سفارش می      و باز در اینجا به برادران حزب      . است

و از برادران حـزب جمهـوري اسـالمی         . را هر چه بیشتر کنند و از تفرقه و تشتت بپرهیزند          
  . رهرو بماند اه شهید مظلوم بیخواهم که نگذارند ر می
ام این است که اسالم عزیز را سرلوحۀ تمام کارها قـرار دهنـد و از آن          وصیتم به خانواده    

 شهادت نائل    و اگر من به فیض     .خداوند در آن نباشد    که رضایت فاصله نگیرند و کاري نکنند      
و هر وقت که به یاد . تابی و گریه و زاري نکنید؛ که دشمنان اسالم شاد شوند            شدم هرگز بی  

و . یـاد آوریـد و داغ مـن را تحمـل کنیـد            بیت او را به      و اهل  )7(من افتادید، مصائب امام حسین    
  .ام  رسیدهحقی ندارید که مرا ناکام تلقی کنید چرا که من به کام خودم که همان رضوان خداست

ایش نبـودم   وقت فرزند خـوبی بـر       و از مادرم که زحمات زیادي براي من کشیده و هیچ            
و از خـواهرم نیـز      . طلبم و امیدوارم که مـرا مـورد عفـو و بخـشش قـرار دهـد                  حاللیت می 

 شهادت مرا تحمل کند و بـا حفـظ حجـاب و وقـار        )3(خواهم که به یاد زینب کبري       می
و . و اگر من برادر خوبی برایش نبودم مـرا ببخـشد          . اسالمی خود پیام خون شهدا را برساند      

نیز هر چه بیشتر با دستورات اسالمی مأنوس شوید که خیر و صالح شـما               شما  . اما برادرانم 
و از همۀ قومان و خویـشان و اقربـا   . ل بکوشیدیدر این است و هر چه بیشتر در کسب فضا     

اهللا که حقی به گردن بنـده دارنـد اسـتدعا دارم کـه مـرا حـالل کننـد و         و تمامی امت حزب   
ام مراجعه کند و احقاق حق        ران است به خانواده   و اگر کسی حقی دارد که قابل جب       . ببخشند
کنم که تقـوا را، تقـوا را،          اهللا توصیه می    و در آخر به خانوادة عزیزم و همۀ امت حزب         . نماید

  .تقوا را پیشه کنید
  1عنداهللامن نصر اال الو ما 

  عباس حسنی، العبد العاصی

                                           
 .»و ما نصر اال عنداهللا« در اصل وصیت -1
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  هاي کلیدي عبارت
I داینان در این راه استقامت نمتا آخرین قطرة خون باید ملت ایر. 
I دیهرگز از امام امت جدا نشو. 
I مرگ سرخ بهتر از زندگی ننگین است . 
I مرگ سرخ در راه خدا جز سعادت چیز دیگر نیست. 
I هدفی جز تبلیغ اسالم و زنده نگه داشتن اسالم ندارم. 
  
  

  علی :نام
  پور حسین :خانوادگی  نام

  فتحعلی :پدر نام 
   فاطمه:نام مادر

  1338 یکم دي :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1361 دوم فروردین :تاریخ شهادت
   رقابیه:محل شهادت
  اصابت ترکش خمپاره :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  پور علی حسین
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب الشهداء و الصدیقین

، 1[...]، صادره از شاهرود سـاکن       1338، متولد   24پور، شماره شناسنامه       علی حسین  نباینجا
 )7( امام حسین  2»هل من ناصر ینصرنی   «با آگاهی کامل و به امر حضرت امام خمینی پیام           

را شنیدم و در ماه محرم به کربالي ایران شتافتم؛ تا باشد کـه در ایـن راه قـدمی برداشـته و                   
داشتن   و در این راه هدفی جز تبلیغ اسالم و زنده نگه          . ی را بارورتر سازم   نهال انقالب اسالم  

ي دار  نگـه در درجۀ اول هدف من از این رفتن به جبهه زنـده مانـدن اسـالم و                  . اسالم ندارم 
بـوده  [ي میهن اسالمی و جلوگیري از دشـمنان اسـالم           دار  نگهمکتب درخشان اسالم و ثانیاً      

  ]. است
ست که تا آخرین قطرة خون باید ملت ایران در ایـن راه اسـتقامت               و آخرین پیامم این ا      

 خون شعارم این اسـت کـه پـرچم     و تا آخرین قطرة. نموده و هرگز از امام امت جدا نشوند   
و بایـد ملـت هـم    .  باید در اقصی نقاط عـالم بـه اهتـزاز درآورده شـود     3»ا اهللا  ال اله الّ   اقولو«

از زندگی ننگین است و مرگ سرخ در راه خدا جـز            شعارشان این باشد که مرگ سرخ بهتر        
  .سعادت چیز دیگر نیست

  »والسالم«
  کننده  امضاء وصیت
  پور علی حسین

  
 

                                           
 . خوانا نیست-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
ا اهللا تفلحوا«): 6( اشاره به حدیث از پیامبر -3  ).الفصاحه نهج(» قولوا ال اله الّ
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  هاي کلیدي عبارت
I دهم که قرآن کتاب آسمانی من و مرگ و معاد حق است شهادت می. 
I رویم سوي او می ما همه از اوییم و به. 
I طبق موازین شرعی عمل کنید.  
  
  

  اکبر علی :نام
  پور حسین :خانوادگی  نام

  خدابخش :پدر نام 
   هاجر:نام مادر

  1323 هفتم اردیبهشت :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  در حد خواندن و نوشتن :تحصیالت

   بسیج:کننده اعزامارگان 
  1363 بیست و پنجم اسفند :تاریخ شهادت
   شرق رود دجله عراق:محل شهادت
   سکته قلبی:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  پور اکبر حسین لیع
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .»ا اهللا و اشهد انّ محمداً رسول اهللا و اشهد انّ علیاً ولی اهللاشهد ان ال اله الّ«
دهم که قرآن کتاب آسمانی من و مرگ و معاد حق اسـت و مـا همـه از اویـیم و                        و شهادت می  «
  .»رویم  میسوي او به

کنم پس از مرگ من        خدابخش ساکن پرو وصیت می     پور فرزند   اکبر حسین    علی اینجانب  
هـایی کـه      و قـرض  . جهت خرج کفن و دفن به اندازة معمول از دارائیم بـرایم خـرج کنیـد               

هـزار ریـال     ده 10000هزار و هشتـصد تومـان و مبلـغ             ریال سه  38000 مبلغ   :بدهکار هستم 
شـود بـه      ان مـی   ریال چهارهزار و هشتصد تومـ      48000بابت چوب و اجاره زمین که جمعاً        

و از حـاج مـسلم هـم یـک رأس           . پور بدهکار هستم؛ بپردازید     حاجی دایی اسماعیل حسین   
شـود بـه او      بزغاله گرفتم و مبلغ پانصد تومان از او طلبکار بودم؛ و بقیه آن را که طلبکار می                

هاي خانه به حبیب حاج غالمرضا بـدهکار هـستم؛             ریال، بابت تخته   1750و مبلغی،   . بدهید
و اگـر،   . و از حسین شکراهللا هم سؤال کنید، اگر از من طلبکار بود به او بدهید              . او بدهید به  

، کسی ادعاي طلبی کرد به او بدهید         تومـان رد مظـالم اگـر توانـستید          1500و مبلغ   . احتیاطاًً
  . سال نماز و روزه براي بنده بگیرید براي من بدهید و مقدار یک

رضا قیم است بر صغیرها و ناظر بر کارهاي فرزندم هم           و دیگر اینکه، پسر بزرگم محمد       
و همسرم تـا زمـانی کـه خـودش          . و وصی بنده هم پدرم خدابخش است      . باشد  همسرم می 

 را بزرگ کند و خداونـد انـشاءاهللا   آنهاها است و  ام باشد سرپرست بچه دوست دارد در خانه  
ثیـه خـودش را بـردارد و        و اگر هم نخواست طبق عرف معمـول ار        . او را اجر و صبر بدهد     

ها هم هر یک نسبت به سهم خودش طبـق معمـول بـردارد از           اش را بگیرد و براي بچه       قباله
و مرا هم تا آنجا که ممکن بود در کنار شهداي پـرو دفـن               . مال بنده از هر چه موجود است      

و .  بگیرد آباد  و بنده از حاج دایی تمنا دارم از مال خودم براي بنده مجلسی در حکیم              . نمایید
دانـد و از حـاج مــسلم    زمینـی را هـم کــه میـان دامـن دارم؛ حــاج مـسلم جـاي آن را مــی      

و چهـار سـهم از   .  کشت و کار کننـد آنهاخواهشمندم جاي آن را به فرزندانم نشان بدهد تا   
از همـۀ شـما التمـاس دارم اگـر          . اند سهم دارم؛ روي همان زمـین ببرنـد          چاهی که تازه زده   
  .کردم طبق موازین شرعی عمل کنیدچیزي را فراموش 
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  هاي کلیدي عبارت
I        گیرد بر هر شخص مسلمان واجب اسـت کـه در راه دیـن                در موقعی که اسالم در خطر قرار می

 .خداوند، قرآن و شرف و حیثیتش دفاع کند
I هاي حق علیه باطل امتناع نکنند از رفتن فرزندان خود به جبهه. 
I هاد با مال و جان در راه خدا دریغ نورزدهرکس به قدر توان خود از ج. 
I صبور و شکیبا باشید) 3(ها همچون زینب کبري در برابر غم. 
  
  

  قنبر :نام
  پور حسین :خانوادگی  نام

  نصرت :پدر نام 
   سکینه:نام مادر

  1343 دهم دي :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  ایان دوره ابتداییپ :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1364 بیست و یکم بهمن :تاریخ شهادت
   اروندرود:محل شهادت
  ترکش اصابت :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  پور قنبر حسین
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .1»ان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بانّ لهم الجنّه«
  

بناك عـالم بـشریت مهـدي    شکر و سپاس بر خداوند یکتا و توانا و ایزد منان و بر این تا     
موعود لنگر زمین و آسمان و سالم و درود بر رهبر کبیر انقالب اسـالمی ایـران و شـهیدان                    

  .دهندگان راه او در کربالي ایران  و ادامه)7(گلگون کفن کربالي حسین بن علی
 و در مـوقعی کـه اسـالم در          2دهـد  میپس بنابراین خداوند مؤمنین را مورد امتحان قرار           

گیرد بر هر شخص مسلمان واجب اسـت کـه در راه دیـن خداونـد، قـرآن و                     رار می خطر ق 
و هر کس به قدر توان خود از جهاد با مال و جان در راه خـدا                 .  دفاع کند  3شرف و حیثیتش  

  . دریغ نورزد؛ و یکی دیگر هم این است که آن جهاد با نفس است
 شـدم و  4سـازي  دانشگاه انـسان  وارد 1360پور در تاریخ دهم سال      این حقیر قنبر حسین     
 یک کانال، که آن هـم  5]جز [هاي ارتباطی را قطع نموده و فقط به    نام نمودم و همۀ کانال      ثبت

ام و بـر نـداي رهبرمـان امـام            باشد، برقرار نمـوده     کانال ارتباط با خداوند تبارك و تعالی می       
  .ن کربالي ایران شدمدهندة راه شهیدان کربالي حسین و همچنی خمینی لبیک گفته و ادامه

و اما در ادامۀ مطلبم پیامی که براي شما ملت عزیز و رزمنده، برادران و خـواهران، دارم                    
هاي   و از کمک  . هاي حق علیه باطل امتناع نکنند       این است که از رفتن فرزندان خود به جبهه        

کـه اسـتکبار    باشد، چـون  مالی و جانی دریغ نورزید، چون دین اسالم االن در دنیا غریب می            
جهانی امپریالیست شرق و غرب یک طرف شده و یک طرف دیگر آن ایران تنها، که آن هم              

و سـپس   . یار و مددکار شماست    پس از این کار چشم نپوشید، خداوند      . باشد  دین اسالم می  
حق بـسیار سـنگین بـر دوش مـن      از پدر و مادرم خیلی خیلی اظهار تشکر دارم که آنها هم    

                                           
 .111/ توبه -1
 .»دهند می«در اصل وصیت  -2
 .»حیسیتش« در اصل وصیت -3
 .»سازي سانان«ذیل . تعلیقات. ك. ر-4
 .اضافه است» جز «-5
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 و  - و در ایـن راه مقـدس قـدم نهـادم           -هاي حق علیه باطل فرسـتادند       ه جبهه دارند که مرا ب   
  . اند آنچه را که خداوند در قرآن کریم امر کرده بود عمل نموده

باشـم،    من داراي سه فرزند می    : ام دارم این است که      و اما در پایان، وصیتی که به خانواده         
 صـبور و    )3(ون زینـب کبـري    هـا همچـ     همسرم، شما در برابر غـم     . دو پسر و یک دختر    

شکیبا باشید و فرزندانم مهدي و محسن و مریم را طوري تربیت کنید کـه احـساس یتیمـی                   
 1 و خداوند شما را در دنیـا و آخـرت موفـق و مؤیـد    .نکنند و تا آخر لباس موفقیت بپوشند     

  . بدارد
 جسد  2اگرپدر و مادر مهربانم خواهشی که از شما دارم این است که ناراحت آن نباشید                  

زیـاد نـاراحتی نکنیـد    . دست شما رسـید  دست شما نرسید یا فقط جزئی از بدن من به        من به 
کنیـد ایـران ایـن شـهیدان و           طور که مـشاهده مـی       ها را دارد؛ همان     که جنگ این برنامه     چون

دیگر بار هـم بـه تمـامی بـرادران و خـواهران      . مفقودین را دارد، الزم به سفارش من نیست  
این حقیر کمال رضایت را از تمامی مردم دارم و امیدوارم کـه حاللیـت               : کنم که   می 3توصیه

  . مرا بطلبید و مرا ببخشید
  . بخشید از اینکه وقت گرامی شما برادران و خواهران گرامی را گرفتم و مزاحم شدم می  

  

  »والسالم«
  
  
  

                                           
 .»معید«در اصل وصیت  -1
 .»که اگر«در اصل وصیت  -2
 .»توسعه«در اصل وصیت  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I هاي نبرد حق علیه باطل هستم ن امام امت عازم جبههبا نیتی خالص و با عزمی استوار و به فرما.  
I                 تنهـا مـرض   . من نه ناراحتی خانوادگی داشتم نه گرفتار مرضی بـودم و دیگـر مـشقات زنـدگی

 .رفت روحی من این بود که یاد دوستان شهیدم هرگز از یادم نمی
I خواهم قرآن بیشتر بخوانی  می،خواهم کمتر به فکر ظواهر دنیا باشی همسرم، می . 
I کنم سفارش به نماز اول وقت می. 
I  به مسائل شرعی بیشتر توجه کنهمسرم. 
I درستان را خوب بخوانید تا براي آیندة انقالب فردي مفید و مؤثر باشید. 
I خلص خداوند پیروزي است شهادت هم براي انسان هاي م. 
  
  

  محمدابراهیم :نام
  پور حسین :خانوادگی  نام

  محمد علی :پدر نام 
  البنین  ام:نام مادر

  1344 یکم دي :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:لدمحل تو
  اول راهنمایی :تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام
  1367 یکم فروردین :تاریخ شهادت
   ماووت عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي روستاي پرو زادگاهش:مزار
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  پور محمدابراهیم حسین
  

  بسم اهللا الرّحمن الرّحیم
و نایب برحقش امام امت و با سالم بـر    ) عج(موعود امام زمان  با عرض سالم خدمت مهدي      

  .شهیدان، شاهدان به حق انقالب اسالمی و با سالم بر امت شهیدپرور
  .است در خانه بخوانید) اي خانواده(

پــور عــضو ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی شــاهرود   محمــدابراهیم حــسیناینجانــب  
اینک با نیتـی خـالص و       . کنم  و یاد شهیدانمان آغاز می    اي را با نام خداوند متعال         نامه  وصیت

هاي نبرد حق علیه باطل هستم و خـداي را             عازم جبهه  ،با عزمی استوار و به فرمان امام امت       
 کـه راه شـهیدانمان اسـت قـدم          ،شکرگزار هستم که این توفیق را به من داد که در ایـن راه             

  .بردارم
خانوادة گرامیم، من فرزندي الیـق      . نویسم  میام    و چند کالمی جهت تسالي دل خانواده        

راضـی نبـودم    . که در زندگی همیشه موجب غم و غـصۀ شـما بـودم               چون ،براي شما نبودم  
ها را قبول دارم و از زبـان     تمامی این حرف  .  و همیشه در غم بودم     1کسی با من صحبت کند    

ام، مخصوصاً مـادر      گرفت؟ شما خانواده    ها از کجا سرچشمه می      ولی این غم  . گویم  خودم می 
  . طور بودم خوبی این مسئله را درك کرده بودي که چرا این مهربانم به

باید بگویم من نه ناراحتی خانوادگی داشتم نـه گرفتـار مرضـی بـودم و دیگـر مـشقات              
رفـت؛ یـاد      تنها مرض روحی من این بود که یاد دوستان شهیدم هرگز از یادم نمـی              . زندگی

خواسـتم در     جا در ماتم باشـم، مـی        خواستم همیشه و همه     می. رفت  سید مجتبی از یادم نمی    
گونـه رفتـار    ام ایـن  کردم که چرا باید من با خانواده      زمانی با خودم فکر می    . خط خودم باشم  

که وجـدان مـن       شد، چون    نمی ،خواستم به اعصاب خودم مسلط شوم       کنم ولی هر چقدر می    
ولی همسرم، تو چرا باید     . هاي دنیا را    که شادي  تا این  ،ها را داشت     گنجایش غم  ]جاي[بیشتر  

کـردم و لحظـۀ بعـد     سـاختی؟ یـک لحظـه بـه تـو محبـت مـی        سوختی و می    به پاي من می   
خواستم حق همسري و گفتـار بزرگـان    لحظۀ خوب من در محبت این بود که می   . نامهربانی

                                           
 .»نکند«در اصل وصیت  -1



 )دفتر چهارم (امه کامل شهدان  وصیت¹ )8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 226

جب افزودن  فرماید محبت کردن نسبت به همسر مو         می )7(دین را ادا کنم؛ که امام صادق      
خواسـتم بـا       مـی  ،داد  هاي روحی مرا رنج می      اي که آن مرض     ولی لحظه . مراتب ایمانی است  

. دادي من همدرد باشی، که واقعـاً همـدرد و یـاورم بـودي و در مـشکالت مـرا یـاري مـی                    
خواستم درد و مرض مرا لمس کنـی، چـون کـه همـسر خـوب در خانـه بایـد                      همسرم، می 

خـوبی لمـس نکـرده بـودي و گمـان       خوبم، تـو درد مـرا بـه   همسر . همدرد مرد خود باشد 
 یـا صـحبت     ،زدم   گـاهی بـا تـو حـرف نمـی          ،کردي که من از روي ناراحتی خـانوادگی         می
اي مـرا   پس، حال کـه درد مـرا فهمیـده   . کردم و یا ناراحتی می  ) طور نبود   ولی این (کردم    نمی
  . ببخش

. کـه دنیـا محـل گـذر اسـت           نخواهم کمتر به فکر ظواهر دنیـا باشـی، چـو            همسرم، می   
کننـد    که از چیزهایی که در قیامت از انسان شکایت مـی            خواهم قرآن بیشتر بخوانی چون      می

نمـازت را  . کـنم  و سفارش به نماز اول وقت مـی   . یکی قرآن است، بیشتر به قرآن توجه کن       
ی و بـه مـسائل شـرع      . اول وقت بخوان و هر کاري که داري کنار بگذار و نمازت را بخوان             

  .بیشتر توجه کن
  پور محمدابراهیم حسین

  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
و نایب برحقش امام امت و با سالم بـر شـهیدان،            ) عج(با عرض سالم خدمت آقا امام زمان      

  .شاهدان برحق انقالب اسالمی
  .2»رزقون فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم ی1اذین قتلوو ال تحسبنّ الّ«

محمد، عضو سپاه پاسداران انقالب اسـالمی         پور فرزند علی     محمدابراهیم حسین  اینجانب  
  : نویسم نامه برایتان می عنوان وصیت شاهرود، اینک که عازم عملیات هستم چند کالمی را به

خـداي  ! امان با دشمنان اسالم شرکت کنم       بار خدایا که به من توفیق دادي که در رزم بی            

                                           
 .»قتلو« در اصل وصیت -1
 .169/ عمران  آل-2
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افتخار «کنم که توانستم در کنار رزمندگان جان بر کف که اماممان به این عزیزان                 ر می را شک 
طـور   همـان .  قرار بگیرم و بر خصم زبون بتازم1»زند کند و دست و بازویشان را بوسه می  می

بـا دشـمنان اسـالم    «فرماید کـه    می ،2»فتنۀٌی التکون   و قاتلوهم حتّ  «که قرآن کریم فرموده که      
 به این آیۀ شریفه 3، من هم با تمسک   » و بجنگید تا فتنه از روي زمین برداشته شود         قتال کنید 

شاءاهللا تا جان در بدن داریم        ام و ان     جنگ با دشمنان اسالم برخاسته     4بهلباس رزم پوشیدم و     
کـه   پوشی نخواهیم کرد؛ تا اینکه پیروز شویم یا شـهید شـویم، چـون     از این آیۀ شریفه چشم    

  .هاي مخلص خداوند پیروزي است انسانشهادت هم براي 
و اینک در این زمان حساس انقالب که تمامی کفر در مقابل تمامی اسالم قیـام کـرده و                     
خواهد اسالم را نابود کند، بر تمامی قشرهاي جامعه اعم از زن و مرد است که در مقابـل       می

و دشمنان اسالم ایـن ضـربه    ،خواهند به اسالم ضربه بزنند بایستند و مبارزه کنند        آنان که می  
خواهند از طریق این جنگ تحمیلی اسالم         اند و می    را با همکاري صدام و ایادیش آغاز کرده       

بـا پیـروزي ایـن جنـگ        . 5»این جنگ در رأس تمام مسائل اسـت       «پس امروز   . را نابود کنند  
  . شود است که اسالم پیروز می

 براي دفـاع مقـدس برخیـز و بـه     ،کنیخواهی در زیر سایۀ اسالم زندگی    برادرم، اگر می    
و برادر و خـواهري کـه تـوان آمـدن بـه             . جبهه بیا؛ اینجاست صحنۀ پیکار با دشمنان اسالم       

  . طور که اماممان فرمود در پشت جبهه رزمندگان را یاري کن جبهه را نداري، همان
هشت یا نه   اهللا، برادران و خواهرانی که مدت         امت حزب : اهللا  پیامی دارم براي امت حزب      

سال است که با تمامی کمبودها و فشارهاي استکبار جهانی ایستادگی کردید؛ و امروز است               
که انقالبمان براي رسیدن به ثمر آماده شده است و زمان حـساس انقـالب و اسـالم امـروز                    

 بـا تمـامی     ،کار بینداز و در راه اهداف انقالب اسالمی         پس امروز هم تمام توانت را به      . است

                                           
 .143، ص 16صحیفه امام، ج  -1
 .39/  ؛ انفال193/ بقره -2
 .»متمسک«در اصل وصیت  -3
 .»در«یت  در اصل وص-4
صحیفه امام،  (» ما امروز در رأس تمام مسائلمان جنگ است       «: عبارت شهید برگرفته از این سخن حضرت امام است         -5

 ).496، ص 17ج 
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اگر بیان سخن داري با سخن، اگر توان مالی داري با مالت، اگر تـوان               . ها مبارزه کن    تشیطن
  . جانی داري جانت را در معرض مبارزه با دشمنان بگذار

عنـوان    اهللا، من بـه     برادران و خواهران حزب   : اهللا روستاي پرو    پیامی دارم براي امت حزب      
که خداوند هم از شـما سپاسـگزار باشـد،      امیدوارم  . کنم  برادر کوچک شما از شما تشکر می      

امیـدوارم  . که واقعاً خوب دینتان را به انقالب ادا کردید چه از نظر جانی و چه از نظر مـالی           
حال کوشش و تالش کردید از این به بعد هم دست از این تـالش و   طور که تا به   همان ]که[

خواهنـد بـین شـما        انقالب مـی  اهللا، دشمنان     و برادران و خواهران حزب    . کوششتان برندارید 
هـر کـس    . مواظب باشید امروز مسئله فقط براي رضاي خدا کار کردن است          . دنتفرقه بینداز 

  . دست آن را بگیرید و با او همکاري کنید،کند را دیدید براي رضاي خداوند کوشش می
 مـرا   ،و اما پدر و مادر عزیز و مهربانم، اگر من براي شما فرزندي الیق و شایسته نبـودم                   

پدر و مادرم، شما براي من خیلی تالش و همدردي کردید چه در زمان کـودکیم و        . ببخشید
 ولی من بـرعکس مهربـانی       ،مادر مهربانم، تو خیلی برایم مهربان بودي      . چه در زمان بزرگیم   

؛ مـن همیـشه در مـاتم دوسـتان          »خندي، چرا در ماتم هـستی       چرا نمی «گفتی     همیشه می  .تو
مادرم راهت که راه شهیدان است ادامه بـده         .  من نامهربانی کردم مرا ببخش     اگر. شهیدم بودم 

  . و بیشتر در راه انقالب تالش کن
و اما برادران، اگر من براي شما برادري الیـق نبـودم مـرا ببخـشید و اگـر بـداخالقی و                        

خواهی  باید از آن در درگاه خداوند عذر     ،ناراحتی از من سر زده بود از روي نادانی من بوده          
خـواهم    و خواهران مهربانم، شما هم اگر از من بداخالقی دیدید مرا ببخشید و می             . کردم  می

و امـا همـسر   .  باشـید 1که درستان را خوب بخوانید تا براي آیندة انقالب فردي مفید و مؤثر       
مهربانم، تو براي من همسري الیق بودي، من از تو راضی هستم؛ ولـی اگـر مـن بـراي تـو                      

داري و هر کاري که       و امیدوارم که هر قدمی برمی     .  و شایسته نبودم مرا ببخش     شوهري الیق 
برایم بیـشتر قـرآن بخـوان و        : و من یک خواهش از تو دارم      . کنی براي رضاي خدا باشد      می

  .دعایم کن که من گنهکارم

                                           
 .»مأثر«در اصل وصیت  -1
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ها و تمـامی قومـان و    ها، دایی پدر و مادر، برادران و خواهران و همسر، مادربزرگ، خاله         
 بـراي مـن گریـه و زاري         ،اگر خداوند شهادت در راه خودش را نصیب من کـرد          ! ویشانخ

اگر شهید شـدم  .  گریه کنید)7(اگر خواستید گریه کنید براي مظلومیت امام حسین      . نکنید
و . هـا در مـاتم و آرزویـش بـودم      چون کـه سـال  ،ام من به همان آرزوي دیرینۀ خود رسیده      

و امیدوارم که راه شهیدان     . ي دیدید مرا ببخشید و عفو کنید      قومان و خویشان، اگر از من بد      
  .را ادامه بدهید و اماممان را یاري نمایید

  » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
23/12/66  

  

  :پیامی براي برادران پایگاه دارم
 ها در کنار شما بودم، اگر خداوند قبول کنـد، در راه بـه اهـداف                 برادران عزیز، من مدت     

امیدوارم که همان کوششی که قبالً داشـتید از ایـن           . کردیم  رسیدن انقالب کار و کوشش می     
رود، ذخیـرة     هر قدمی که براي رضاي خداوند بردارید به هدر نمـی          . به بعد هم داشته باشید    

  .اگر برخورد بدي از من دیدید امیدوارم که مرا ببخشید. آخرت شما است
 ؛الحـسنه پـرو      هزار تومان وام صندوق قرض     8مبلغ  : رمپدر گرامی، مقداري بدهکاري دا      

  .پایگاه پرو بدهکارم] به[  تومان180 متر پارچۀ سفید، 9
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  هاي کلیدي عبارت
I از شما می خواهم که دائم در فکر جبهه باشید.  
I           خواهم که قـدر ایـن مـردم را     ند میعهده دار   از مسئولین و آنها که در ادارات کارهاي مردم را به

  .بدانند
I  براي اسالم جان دادندآنهاشهدا ناظر اعمال شمایند؛ .  
I مبادا شما با کارهایتان باعث پایمال شدن خون شهدا شوید که در قیامت باید جوابگو باشید . 
I خواهم که در هر کاري خدا را در نظر داشته باشید و براي خدا کار کنید از همه می. 
I براي آخرت کار کنید. به نمازهایتان بیشتر اهمیت بدهید. 
I        در حفظ نظام جمهوري اسالمی بکوشید که کوچکترین سستی در حفظ نظـام باعـث مـسئولیت

 .بزرگ در پیشگاه خداوند است
  
  

  ابراهیم :نام
  حسینی :خانوادگی  نام

  اکبر علی :پدر نام 
   شهربانو:نام مادر

  1347 بیست و چهارم تیر :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
   اول راهنمایی:تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام
  1366 بیست و نهم تیر :تاریخ شهادت
   جزیره مجنون عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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   ابراهیم حسینی
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  1347 ، تولد382اکبر شماره شناسنامه،  ابراهیم حسینی، فرزند حاجی علی
  .1»هم یرزقون عند رب بل احیاءذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً الّوال تحسبنّ«
 تـا اسـالم عزیـز    ،گذرنـد  رسند و از جان و مال خود مـی    که در راه خدا به شهادت می       آنها«

  .»خورند اند و در نزد پروردگارشان روزي می زنده بماند مرده مپندارید که آنها زنده
ه به پیشگاه مقدس و باعظمت آخرین ذخیرة الهی بـراي نجـات عـالم و            با درود خالصان    

ش امیـد مستـضعفان     برحقو نایب   ) عج(اهللا االعظم   بقیۀدادگستر و مصلح کل جهان حضرت       
جهان، او که در این دنیاي کفر و الحاد پرچم اسالم عزیز را برافراشت و اسالم راستین را به                  

پا خاست، خمینی بزرگ و با درود بـر شـهداي             دا به ما معرفی کرد و براي ا جراي احکام خ        
  .جبهۀ حق و با سالم بر خانوادة شهدا و اسرا و مفقودین و معلولین

اي از  کـنم کـه نمونـه    اي زنـدگی مـی   گویم که در زمـانی و در جامعـه        خدا را سپاس می     
کنم    در آن حکمفرماست و خدا را شکر می        )7( و علی  )6(حکومت عدل الهی پیامبر   

ه من توفیق داد در این مـدت از خـدمتگزاران ایـن حکومـت اسـالمی باشـم و در راه                      که ب 
سوي جبهـۀ      از همه چیز بگذرم و براي رضایت خدا فقط، رو به           »ال اله اال اهللا   «اعتالي کلمۀ   

سـاز حکومـت جهـانی     نور علیه ظلمت، جبهۀ حق علیه باطل بیایم و با دیگر برادران زمینـه        
گویم که در این مـدت همیـشه بـا عـشق و               ایا شکرت را می   خد. باشم) عج(حضرت مهدي 

  . محبت به خمینی زیستم و همیشه گوش به فرمان او بودم
االن کـه تنهـا حکومـت اسـالمی در     : پیام من به شما برادران وخواهران عزیزم این است    

شـکن، همیـشه پـشتیبان و         ایران تشکیل شده است، به رهبري امام بزرگوارمان خمینی بـت          
در حفظ نظام جمهوري اسالمی بکوشید، که کـوچکترین سـستی در حفـظ       . فع او باشید  مدا

نظام جمهوري باعث مسئولیت بزرگ در پیشگاه خداوند اسـت؛ و مـورد بازخواسـت همـۀ          
آنهایی کـه بـراي تـشکیل و حفـظ ایـن نظـام از               . اولیاءاهللا و ضامن خون شهدا خواهید بود      

و از شـما  . حمداهللا محکم و استوار پابرجا بماند ب ظام   تا این ن   ،زندگی و زن و فرزند گذشتند     
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سـالح  هر کس قدرت دارد     « امام عزیز،    ةخواهم که دائم در فکر جبهه باشید که به فرمود          می
، با زبان و مال و بـه        1» باید پشت جبهه کمک کند     ،تواند   باید به جبهه برود و هر کس نمی        ،بردارد

خبـران، در دل مـردم    ، ایـن از خـدا بـی   2 جبهه منـافقین  نگذارد که در پشت   ،هر شکلی که بتواند   
 نسبت بـه جنـگ بـا نظـام مقـدس جمهـوري              ،سرد کرده   وسوسه کنند و خداي ناکرده مردم را دل       

  .  است که آنها یعنی منافقین، تنها هدفشان اجراي دستورات ابرجنایتکاران شرق و غرب،اسالمی
خواهم که قـدر ایـن         می ،عهده دارند   را به از مسئولین و آنها که در ادارات کارهاي مردم            

، آمریکـا و شـوروي را خوشـحال و شـهدا را ناراحـت               آنهامردم را بدانند و با اذیت کردن        
خواهم که همیشه حفظ حجاب را بکننـد کـه ایـن دسـتور اسـالم                  و از خواهرانم می   . نکنند

خواهنـد بـا     کـه مـی    ]شـود   مـی  [ها و منافقین داخلی     است و باعث خواري و ذلت ابرقدرت      
 آنهااي خواهران، بدانید که شهدا ناظر اعمال شمایند؛         . حجابی مملکت را به فساد بکشند       بی

مبادا شما با کارهایتان باعث پایمال شدن خون شـهدا شـوید کـه در              . براي اسالم جان دادند   
شـته  خواهم که در هر کاري خدا را در نظر دا       در پایان از همه می    . قیامت باید جوابگو باشید   

براي آخرت کار کنیـد کـه     . باشید و براي خدا کار کنید و به نمازهایتان بیشتر اهمیت بدهید           
  . دنیا محل گذري بیش نیست

خـواهم االن کـه خداونـد شـهادت را نـصیبم کـرده اسـت،                  در پایان از پدر و مادرم می        
خواهم اگـر   و از شما می . ناراحت نباشید بلکه خوشحال باشید که در قیامت روسفید هستید         

همچنـین  . خطا و اشتباهی از من سر زده و باعث اذیت شما بوده، مرا حالل کنید و ببخشید                
و شما اي پـدر و مـادر و بـرادر و            . مرا حالل کنید  : خواهم که   از برادران و خواهرانم نیز می     

 فرمان امام باشید که فرمان امام فرمان خداسـت و            خواهر عزیزم، همیشه پشتیبان و گوش به      
  . اطاعت از امام باعث سعادت دنیا و آخرت است

  . دار نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي، حتی کنار مهدي، خمینی را 
  .به امید پیروزي لشگریان اسالم و باز شدن راه کربال و نابودي صدام و ضدانقالب

 ابراهیم حسینی

                                           
 ).136، 133-131، 58جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی، ص (، 24تبیان، دفتر  -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
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 245، ابراهیم       حسینی¹استان سمنان 

  



  
  
  

  
 

  هاي کلیدي عبارت
I ازیدبکوشید خود را به سالح تقوي مسلح س.  
I نصیب سازد ي بیومبادا ظاهر زیبا و فریبندة دنیا شما را از سعادت اخر.  
I مغتنم شمارید،امروز را که فرصت جبران براي همه باقیست .  
I ارزش و فانی از دست مدهید دین خود را براي این دنیاي بی. 
I     سـالم و امـام عزیـز    اهللا گذاشتم و به یاري ا با کمال افتخار و داوطلبانه گام در راه جهاد فی سبیل

 .شتافتم
I اهللا را تنها مگذارید هاي راه مهراسید و روح از سختی. 
I نگذارید حب مال و جاه خانواده شما را از مسیر عبودیت اهللا به در سازد. 
I در دنیا به فکر آخرت باشید که دنیا گذرگاهی بیش نیست. 
  
  

  سیدتقی :نام
  حسینی :خانوادگی  نام

  اکبر علی :پدر نام 
   ساره:نام مادر

  1345 بیستم فروردین :تاریخ تولد
   شهرستان گنبد کاوس:محل تولد
  توسطهاول م :تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام
  1363 بیست و یکم اسفند :تاریخ شهادت
   جزیره مجنون عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي شهرستان شاهرود:مزار



 247، سیدتقی       حسینی¹استان سمنان 

   سیدتقی حسینی
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .»یه راجعونانّا هللا و انّا ال«
اشهد ان ال اله الّا اهللا وحده ال شریک له و انّ محمداً عبده و رسوله و انّه مقرّ بجمیع األنبیـاء                      «

ـ  ولی اهللا و امامه و انّ األ  اًو الرّسل علیهم السالم و انّ علی       لهم الحسن ۀئمته و انّ اومن ولده ائم 
ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی        و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر             

 علـیهم   لحجـۀ ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابـن علـی و القـائم ا                   
  .1» الریب فیهاتیۀآ عۀ حق و النار حق و السالجنۀالسالم و ان ا

 للمتقین، اللهم صل علی محمد و اله و بلغ بایمانی اکمـل  قبـۀ و الحمداهللا رب العالمین و العا   «
یمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انته بنیتی الـی احـسن النیـات و بعملـی الـی احـسن                       اال

  .2»االعمال
 در حـالی کـه بـالغ و         1345اکبر متولـد       سیدتقی حسینی فرزند علی    اینجانبنامۀ    وصیت  

اهللا  سـبیل  عاقل هستم و با آگاهی کامل و با کمال افتخار و داوطلبانـه گـام در راه جهـاد فـی                
  . به یاري اسالم و امام عزیزم شتافتمگذاشته و

 ابن الحسن  با درود و سالم بر حجت ثانی عشر آخرین اختر آسمان والیت مولی حجت          
ش پیر جماران و عزیز عزیـزان و نـور          برحقروحی له الفداء؛ و درود بر نایب        ) عج(المهدي

و پروانگـان   چشم مستضعفان امام امت خمینی کبیر؛ و درود بر عاشقان به معـشوق رسـیده                
بال و پر سوخته؛ و درود بر جانبازان انقالب وامت مقلد امـام؛ و درود بـر تمـامی جـان بـر       

  .کفان عرصۀ نبرد حق علیه باطل و درود بر شما پدر و مادر عزیزم
  »در زندگی صبر را پیشه کنید که خداوند با صابران است «3» جمیالًفاصبر صبراً«

 ولـی   ،این راه هرچند پررنج است    . یدراهللا را تنها مگذا     هاي راه مهراسید و روح      از سختی   
 ولی در انتهـایش  ،این کوچه هرچند پر پیچ و خم است. نماید لذت ابدي شما را تضمین می 

                                           
 .فی ذکر غسل میت. 17، ص 1مصباح المتهجد، ج  -1
 .»در مکارم اخالق«برگرفته از صحیفۀ سجادیه،  -2
 .5/ معارج -3
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همتا بیـرون     شیاطین بر آنند که بندگان خدا را از راه عبودیت خالق بی           . خانۀ معشوقۀ ماست  
نند، پس بکوشـید خـود را بـه سـالح تقـوي             آدم روي سعادت را ببی      برند و نگذارند که بنی    

مسلح سازید که شیاطین را قدرت نبرد با متقین نیست و خداوند متقـین را وعـدة پیـروزي                   
  .داده است

نصیب سـازد و شـما را بـر آن     مبادا ظاهر زیبا و فریبندة دنیا شما را از سعادت اخري بی    
 به دهان گیریـد؛ و روزي       دارد که در روز حشر سرافکنده و خجل باشید و انگشت حسرت           

امروز را که فرصـت جبـران بـراي همـه باقیـست             . پشیمان شوید که پشیمانی سودي ندارد     
در سازد،  مغتنم شمارید و نگذارید حب مال و جاه و خانواده شما را از مسیر عبودیت اهللا به                
ه شـما را  زیرا در روز جزا مال و فرزند و جاه و مقام نفعی ندارد و تنها عمل صالح است کـ      

در دنیا به فکـر آخـرت باشـید کـه دنیـا گـذرگاهی بـیش        . سازد در جنّات قرین رحمت می    
 پـس   »مرگ آفت تمامی آمال و آرزوهاي دنیایی شماست        «.1» الموت ئقۀ ذا  نفسٍ کلّ« .نیست

به رفتگان بنگریـد؛    . با هوشیاري و توجه نگذارید شیطان شما را از رسیدن مرگ غافل سازد            
اي از جیفۀ دنیـا ببرنـد؟ دیـن خـود را بـراي ایـن دنیـاي                    اند ذره   ود توانسته کدامینشان با خ  

  .ارزش و فانی از دست مدهید بی
  باشد گاه از تو و گاه از من         این کاخ که می   

  
  ماند خواه از تو و خـواه از مـن           جاوید نمی   

جـز  بنگرید به شهیدان که چگونه پیام امامشان را لبیک گفته و با همه چیز و همه کـس                       
 و پیام ما اطاعـت کامـل        آنهااند، پس راهشان را پیش گیرید و بدانید که پیام             خدا وداع کرده  

  . باشد از امام خمینی و تقلید از او که مرجعیت و رهبریتش اظهر من الشمس است می
در آخر، از شما پدر و مادر عزیزم و تمامی اقوام و آشـنایان و دوسـتان طلـب حاللیـت                

و در . ت الهی طلب مغفرت کنیـد متقاضا دارم براي این حقیر از درگاه رح     دارم و از همگی     
  .ادامۀ راه شهدا تا حد امکان بکوشید

  »والسالم علی من اتّبع الهدي«
  بنده حقیر خداوند، سیدتقی حسینی

  1363/ اسفند/ 10
  .دار نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي، حتی کنار مهدي، خمینی را   

                                           
 .57/  عنکبوت- 35/  انبیا- 185/ عمران آل -1
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  هاي کلیدي عبارت
I زندگی است،شهادت مرگ نیست .  
I یک اصالت است،شهادت یک هدف است . 
I ما را از شهادت چه باك، شهادت در راه خدا و قرآن مایه افتخار و سعادت ماست. 
I تر است شهادت براي عشاق از عسل هم شیرین. 
I هاي جنت جاویدند شهدا گلدسته. 
I اب کردیمرا انتخ) 7(ما آگاهانه، عاشقانه راه امام حسین. 
I تنها سالح زن حجاب است. 
I خط امام حق است. 
I سنگرها را خالی نگذارید. ها را پر کنید جبهه. 
I ها بستگی دارد صدور انقالب به جبهه. 
  

  سیدحسین :نام
  حسینی :خانوادگی نام
  محمد   :پدر نام 

  السادات  اشرف :نام مادر
   28/9/1344 :تاریخ تولد
  سمنان  :محل تولد
  سوم متوسطه  :تحصیالت
  بسیج   :کننده ارگان اعزام
   3/9/1361 :تاریخ شهادت
  خوش  عین :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

  گلزار شهداي امامزاده یحیاي زادگاهش :مزار
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  سیدحسین حسینی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .1»ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء و لکن ال تشعرونو «

که ما را آفرید و این جهان وسیع و پهناور را در اختیار ما قـرار داد                حمد و سپاس خداي را      
تا وظیفه خود را بشناسیم و آن هم مسئولیتی بس بـزرگ اسـت کـه همانـا خـداي یکتـا را                       

سپاس خداي را که به ما توفیق داد تا در زمـان حیـات امـام بـه دنیـا        . عبادت و بندگی کنیم   
نبودیم ولی براي مـا سـبب       ) 7( امام حسین    3بالي و سرباز وي شویم ما که در کر        2بیاییم

 خویش  4ها اسالم را یاري کنیم و با بازوان پرتوان          بسی افتخار و سربلندي است که در جبهه       
بتوانیم پرچم افتخارآمیز اسالم را در سرتاسر کره زمین بـه اهتـزاز درآوریـم و بـه دشـمنان                    

 آنچـه اسـت    6ظلـم و سـتم نیـست       خداست و در دین خـدا        5اسالم بفهمانیم که اسالم دین    
 قلـوب اسـت کـه       8بخش   آرام 7حمد و سپاس خداي را که یادش      . رحمت و امیدواري است   

ها برداشته     این نام از دل    10[...]عزوجل که با    ] از[نام خداي      به 9)اال بذکر اهللا تطمئن القلوب    (
 همـه چیـزم از      نـام او کـه      ها نگاشته شده و به       محبت که به این نام در سینه       11[...]شده پس   

اش   نام او که طاعتش موجب حرکـت و بـه شـکرانه             اوست و معشوق و معبودم اوست و به       
  . نعمت12[...]

                                           
  .154/  بقره-1
  .»بیائیم« در اصل وصیت -2
  .»کالربالي« در اصل وصیت -3
  .»پوتوان« در اصل وصیت -4
  .»نیدی« در اصل وصیت -5
  .»نیشت« در اصل وصیت -6
  .»یادسش« در اصل وصیت -7
  .»بخش آرم« در اصل وصیت -8
  .28/ رعد-9

  . خوانا نیست-10
  . خوانا نیست-11
  . خوانا نیست-12
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و نایـب بـرحقش امـام امـت     ) عـج (و با سالم به منجـی عـالم بـشریت مهـدي موعـود               
 3دل  هـا خـون      تاریخ که توانست بعد از سـال       2 جمهوري اسالمی ایران این ابرمرد     1گذار  بنیان

ایمانی    فرو رفته در سرزمین جهل و ظلمت و بی         5 و خمودي  4ن ملت در خموشی   خوردن ای 
سوي کمال مطلـق رهنمـون    را به وادي نور و روشنایی و ایمان هادي شود و این مردم را به              

 عاشـقانه در    6سازد و با سالم و درود بر روان پاك شهیدان راه حق و فضیلت، شهیدانی کـه                
هاي آخر عاشقانه جان      آخرین نفس جنگیدند و در آن لحظه      راه معشوق خود گام نهاده و تا        

را به جانان سپردند و به لحظه وصـل خـود رسـیدند و بـا سـالم و درود بیکـران بـه امـت             
کنند و در راه یاري دین اسـالم کوشـا         می 7اهللا که در راه اسالم خدمتگزاري       شهیدپرور حزب 

  .کنم ا آغاز میکنند بیانات خود ر هستند و براي یاري قرآن خدمت می
 خداي کـه    10[...] این آیه شریفه ما امانتی هستیم در نزد          9 طبق 8»انا هللا و انا الیه راجعون     «  

این امانت چند روز در دست ما نخواهد بود و زمان آن هم محدود به عمر ما هرچه داریـم                    
یل او  زندگی مال و جان همه امانتی در دست ما قرار دارد و همه از آن خداست و باید تحو                  

 11ها را در راه احیاي توانیم این امانت  دهیم و چه بهتر زمانی از زمان ما که به نحو احسن می            
دین اسالم و برقراري نظام اسالم آن را به خدا تحویل دهیم پس اگر مـن و همـسنگرانم در         

دین اسالم و یاري امام و باقی بـودن قـرآن شـهید بـشویم ایـن مـسئله نبایـد                     ] از[راه دفاع   
ب نگرانی و ناراحتی باشد زیرا شهادت یک اندوخته الهی است که تمامی ائمه شیعه از                موج

                                           
  .»گزار بنیان« در اصل وصیت -1
  .»عبرمرد« در اصل وصیت -2
  .»خوندل« در اصل وصیت -3
  .»خموشیی« در اصل وصیت -4
  .»ريخمو« در اصل وصیت -5
  .»مکه« در اصل وصیت -6
  .»خدمتگذاري« در اصل وصیت -7
  .156/  بقره-8
 .»منطبق« در اصل وصیت -9

  . خوانا نیست-10
  .»اهحیاي« در اصل وصیت -11
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 و شهادت مرگ نیست زندگی است شهادت فنا نیست بلکه بـاقی        2مندند   بهره 1آن فوز عظیم  
ماندن در عالم بقاء است شهادت یک هدف است یک اصالت اسـت مـا را از شـهادت چـه                  

ه افتخار و سعادت ماسـت آیـا مگـر از شـهادت بـاالتر               باك شهادت در راه خدا و قرآن مای       
تر است این شهادت چیـست کـه          چیزي هم هست شهادت براي عشاق از عسل هم شیرین         

هـاي    این چه نعمتی است که بـر دل        3هاي عاشقان را آکنده از عشق کرده است         ها و دل    قلب
] شـهدا [د شـهدا  کـش  هاي عشاق زبانه می   است همچنان مانند آتش در دل      4عشاق بسته شده  

هـاي کوچـک بـاران        اي است الهی که این شهدا از قطـره          ذخایر عالم بقائند و شهادت هدیه     
گذشته و به دریاي معنویت نشـستند و آنکـه در دریـاي خـون شـناور گـشتند بـه سـاحل                       

اي شـهیدي کـه سراسـر       . هـاي جنـت جاویدنـد       شهدا گلدسته . جاودانی و سعادت رسیدند   
خواهنـد بـه لقـاء اهللا برسـند بایـد              به حالت کسانی کـه مـی       5شاوجودت نور ایمان بود خو    

هاي پیروزي اسـت بـراي رزمنـدگان و           ها را متحمل شوند قطرات خون شهیدان آیه         زحمت
دهد و آنها را هرچه امیـدوارتر بـه            پیروزي را براي رزمندگان نوید می      6هاي  ها وعده   این آیه 

  .کند پیروزي می
اي   ام آیا جـز جـانم سـرمایه         دارم و براي خدا گام نهاده       برمیمن اکنون در راه اسالم قدم         

 را بـه  7تر دارم که براي اسالم فدا کنم پس تو اي خداوند بـزرگ ایـن هدیـه ناقابـل          باارزش
 8ما آگاهانه، عاشقانه راهی را انتخاب کردیم      . درگاهت قبول بفرما و مرا شرمنده اعمالم مکن       

و انبیـاء و  ) 7(ام بزرگوارمان را در خـط حـسین  است ام) 7(که این راه راه امام حسین 
خدا دیدم و عاشق او شده و فرمانش را با جان و دل و با تمامی وجود پذیرا شدم رو سوي                     

                                           
  .»اعظیم« در اصل وصیت -1
  .»بهرمندند« در اصل وصیت -2
  .»ایست« در اصل وصیت -3
  .»اشده« در اصل وصیت -4
  .»خوشحا« در اصل وصیت -5
  .»وعدهاي« در اصل وصیت -6
  .»اناقابل« در اصل وصیت -7
  .»کردم« در اصل وصیت -8
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  . از خودگذشتگی کردم1[...]ها کردم و آماده هر گونه  جبهه
جـام  کنم امیدوارم از اینکه نتوانستم برایتان کاري ان         پدر و مادر عزیزم را سالم عرض می         
بـرم    سـر مـی     ها بـه     در جبهه  3[...]اکنون که در حال       پدر و مادر عزیزم هم    .  مرا ببخشید  2دهم

 5پدر و مادر عزیزم حاال لحظـه جـدایی  .  است4[...]کند و در     ولی جدم همیشه مرا یاري می     
هاي شـما را      پدر و مادرم نتوانستم براي آخرین بار چهره       . 6وداع] و[من و شماست و لحظه      

 من بودید ولی من احتیاج به دامادي        8 پدرم و مادرم حتماً در انتظار دامادي       7[...]کنم  زیارت  
ام من از قبل با خدایم این وعده را گذاشته بـودم کـه دامـاد او خـواهم بـود اي                        شما نداشته 

 و بـر قبـر مـن      10 اگر من شهید شدم من را در جوار بقیه شهدا دفن نماییـد             9سروران گرامی 
کام چرا چون من به کام خود رسیدم آیا مگر کامی هم از شهید شدن باالتر                ننویسید جوان نا  

هست امیدوارم که ادامه دهنده راهم باشید و همیشه امام عزیز را دعا و مرا نیز حـالل کنیـد              
 هـستید  11من براي پاسداري از اسالم و انقالب به جبهه رفتم پـس چـرا ناراحـت و نگـران          

راه جامعـه  ] در[چرا چون مایه افتخار شماست که فرزنـدي  مادرم بعد از شهادتم گریه نکن   
رو راه من باشید که همانا من در راه امـام گـام               اید اي بزرگوارانم دنباله     اسالمی تقدیم نموده  

این راه سعادت واقعـی اسـت کـه در آن           ] سپس[براي امام راه خداست     ] که این گام  [نهادم  
هـا تـا آخـرین        د از من همچنان مردانـه در جبهـه        امیدوارم که بع  : نهفته است برادران عزیزم   

 12اي که در توان دارید حضور داشته باشـید و نگذاریـد اسـلحه مـن بـه زمـین بیفتـد                       لحظه
                                           

  . خوانا نیست-1
  .ه»د «ه  در اصل وصیت -2
  . خوانا نیست-3
  . خوانا نیست-4
  .»جدائی« در اصل وصیت -5
  .»وداء« در اصل وصیت -6
  . خوانا نیست-7
  .»داماي« در اصل وصیت -8
  .»گرامین« در اصل وصیت -9

  .»نمائید«ر اصل وصیت  د-10
  .»نگانگران« در اصل وصیت -11
  .»بیهفتد« در اصل وصیت -12
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هـا اسـالم هـم     ها و جبهـه  نگذارید اسلحه من سرد بشود که با گرم نگه داشتن همین اسلحه   
ا و سنگرهاست که زمینـه      ه  ها و جبهه    شود و همچنان از راه همین اسلحه        گرم نگه داشته می   

بستگی دارد شما باید اسـالم را       ] ي[ها  شود و صدور انقالب به جبهه       صدور انقالب مهیا می   
ها اسالم را زنده نگه دارید و از خداوند اسـتعانت             ها و سلحشوري    یاري کنید و با مجاهدت    

  . اسالم باشید2 تا توفیق آن را به شما بدهد که خدمتگزار1بجویید
در حفظ حجاب کوشا باشید که تنها سالح زن حجاب است و شما به تربیـت    خواهرانم    

فرزندانتان کوشا باشید آنها را اسالمی پـرورش دهیـد تـا همـواره طرفـدار اسـالم باشـند و                  
 در حفظ قرآن و اسالم کوشا باشند و در پـرورش  ]و[همیشه پشتیبان اسالم باشند و همیشه     

  . در ذات آنها نهفته است که خوي اسالم4 دقت نمایید3هایی نسل
کـنم و      من شـما را بـه اسـالم دعـوت مـی            5از خدا استعانت بجویید   : قومان و خویشانم    

کنم که شما در راه امام باشید و یـاور او    می6بینی سعادت شما را تنها در خط امام بودن پیش  
  .باشید

رك نکنیـد، وقـت   مندانم راه مرا ادامه دهید که همانا حق اسـت حـاال د   دوستانم و عالقه   
مرگ در بستر درك خواهید کرد که خط امام حق است و راه حقیقت اسالم و اسالمی شدن             

ها را پر کنید و سنگرها را خالی نگذارید و در مـورد امـوالم بگـویم صـاحب                     است و جبهه  
داد همان است اگر توانستید خرجـی در مـاه رمـضان      ] دست او [اختیار پدرم است و هرچه      

کـه  . قدر یک سال نماز بـدهکارم       روز روزه و به    30ست و در مورد طاعاتم من       بدهید بهتر ا  
عهده امت و دوستانم و همسنگرانم  آورم و باقی آن به    تا جایی که توان دارم در اینجا بجا می        

  . دیدند باید حاللیت بطلبم7است و من از همه مردمی که از من بدي و خطایی

                                           
  .»بجوئید« در اصل وصیت -1
  .»خدمتگذار« در اصل وصیت -2
  .»نسلهائی« در اصل وصیت -3
  .»نمائید« در اصل وصیت -4
  .»بجوئید« در اصل وصیت -5
  .»پیشبیتی« در اصل وصیت -6
  .»خطاي« در اصل وصیت -7
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مسلمانان از درگاه خداوند عزوجل براي همیـشه        دیگر عرضی ندارم جز سالمتی تمامی         
  .خداحافظ، خداحافظ، خداحافظ، خداحافظ

  8/12/63مورخه 
  الحقیر سیدحسین حسینی 
  ملتمس دعا

  
  در مــسلخ عــشق جــز نکــو را نکــشند 

  

  1خــوي را نکــشند روبـه صــفتان زشـت    
  

  2گــر عاشــق صــادقی ز مــردن مهــراس
  

ردار بود هـر آنکـه          او را نکـشند   ] تـا [م  
  

*** 
  کیـستم ] نـی [اي دوست تـا هـستم نـدا       

  

ــستم    ــه نیـ ــی کـ ــراغم آیـ ــی سـ   3وقتـ
    

  »توفیقو من اهللا «
  
  

                                           
اند اما هیچ مدرك مستندي در اختیار نیست که اثبات کند شـاعر    شعر را بر سنگ قبر میرزاده عشقی شاعر نوشته    این -1

  .آن میرزاده عشقی است
  .»محراس« در اصل وصیت -2
  . این شعر اثر شهریار است با اندك تغییر چنین است. »نیسم« در اصل وصیت -3

  غ بخت من آیی که نیستمروزي سرا    تا هستم اي رفیق ندانی که کیستم
  . جلدي3دیوان شهریار دوره 
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  هاي کلیدي عبارت
I بخشد  که شما را از شرّ کافران و دشمنان نجات می قادر یکتاتنها اوست.  
I ها و دردها زودگذر و تمام شدنی است  این مصیبت.  
I ها آماده کنید و دل قوي دارید ها و مصیبت خود را براي تحمل رنج. 
I خاطر آن آزارها تحمل کرد بدانید آگاهانه قدم در راهی گذاشتم که پیغمبر عزیزمان به. 
I باشد فدا شدند امامان و بزرگانمان همه براي حفظ این راه که اسالم می. 
  
  

  سیدعلی :نام
  حسینی :خانوادگی  نام

  اصغر علی :پدر نام 
   عذرا:نام مادر

  1348 یکم تیر :تاریخ تولد
  تان شاهرود شهرس:محل تولد
  سوم متوسطه :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1365 بیست و پنجم دي :تاریخ شهادت
   شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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   سیدعلی حسینی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
فس تهـا الـنّ   یـا ای  «نشین منـادي را کـه نـداي           توانم صداي دل    کنم که می    کم کم احساس می   

هـل مـن ناصـر    « بر لب دارد را به گوش جان بشنوم و به نداي           1»ک ارجعی الی رب   لمطمئنّۀا
  . حسین زمان پاسخ گویم 2»ینصرنی

کشیدم؛ انتظاري که مـرا از خـود          هاست که انتظار چنین روزي را می        پدر و مادرم، مدت     
  .بیگانه کرده بود

ولـی  . دانم حتی وصیت یا سفارشی بکنم قدر خود را الیق این نمی     عزیزم من آن  خانوادة    
فرماید هر که هنگـام مـرگ وصـیت خـوب و کامـل          می )6(جایی که پیغمبر اکرم     از آن 

 است و به شفاعت ما نایل نگردد، مجبورم چند کالمـی بـه عـرض                3[...]نکند در مروت او     
ام کـه    براي شما انتخاب نموده )7( سیدالشهدا شما برسانم؛ که این چند کالم را از وصیت        

ها آماده کنید و دل قوي دارید، که قادر یکتا           ها و مصیبت    خود را براي تحمل رنج    : فرماید  می
بخشد   پشتیبان و نگهبان شماست و تنها اوست که شما را از شرّ کافران و دشمنان نجات می                

هـا گرفتـار      ا را بـه انـواع عـذاب       گردانـد و دشـمنان شـم        و عاقبت شما را ختم به خیر مـی        
ها و دردهـا زودگـذر و تمـام شـدنی اسـت، ولـی بـه پـاداش ایـن                         این مصیبت . گرداند  می
پایـان خداونـدي خواهیـد رسـید و بـر             هاي ابدي و بی     ها به نعمت    ها و فداکاري    فشانی  جان

  . سریر کرامت تکیه خواهید زد
خـاطر آن     شتم کـه پیغمبـر عزیزمـان بـه        خانوادة عزیزم، بدانید آگاهانه قدم در راهی گذا         

) 3(نـشین شـد و زهـرا         سال خانه  25خاطر آن      به )7(آزارها تحمل کرد، موالیمان علی    
 سرش از بدن جدا و )7(پهلویش شکست و خود و محسن خود را فدا کرد و سیدالشهدا           
  . شدندباشد فدا سالم میبه روي نیزه شد و امامان و بزرگانمان همه براي حفظ این راه که ا

                                           
 .28 و 27/ فجر -1
  تعلیقات. ك. ر-2
 . خوانا نیست-3



 )دفتر چهارم (امه کامل شهدان  وصیت¹ )8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 262

خواهید در مقـام و عظمـت         اگر می : فرماید  طور که سیدالشهداء می     خانوادة عزیزم، همان    
گاه زبان به شکایت نگشایید و آنچه را از قدر و منزلت الهی شما               شما خللی وارد نشود هیچ    

  . کاهد بر زبان نیاورید می
تـر    نـازنین )7( بـراي امـام حـسین     )7(1اکبر  خانوادة عزیزم، ما که براي شما از علی         

 )7(ماهـۀ امـام حـسین     شـش )7(3اصـغر  ، علـی  )7(2نبودیم و نیستیم، ما که از قاسم      
شویم؛ پس چرا نبایـد خـود را          تر نیست، ما که حتی خاك پاي حضرت نمی          خونمان رنگین 

خواهـد،   خواهـد، پیرمـرد مـی    خواهد، جوان می به راه اسالم فدا کنیم؟ حفظ اسالم خون می        
ام و   آگـاهی دل از دنیـا کنـده       و من هم با ایـن     . خواهد  اهه اصغر می  م   و شش  )7(اکبر  علی
  . ام سوي عقبا روانه شده به

طور که مسئولیت حـضرت زینـب     شود؛ همان   خواهرانم، از امروز تکلیف شما شروع می        
. اهللا پس از شهادت برادرش و مسئولیت خطیر پیام خـون بـرادر بـراي او شـروع شـد                     سالم

گویان و کسانی که به امام به دید یک           ن از شما این است که بر دهن یاوه        خواهرانم، انتظار م  
، حتی با سخنان پوچشان هدف کثیف خود را که همـان کوچـک              )نگرند  می(انسان معمولی   

خواري بکوبیـد و همچنـین   ] و[، مهر خفت  ]کنند  دنبال می [باشد    نمایاندن عظمت امامان می   
  .4]...[جوابگوي 

  
  

                                           
  .تعلیقات. ك. ر-1
  .تعلیقات. ك. ر-2
  .تعلیقات. ك. ر-3
  .اي افتاده است، چون عبارت ناتمام است نامه صفحه  گویا از وصیت-4
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  هاي کلیدي عبارت
I شنویم  را از حسینیۀ جماران می)7(اگر گوش دل باز کنیم صداي حسین.  
I چه افتخار از این باالتر که انسان رنج و سختی و مشقت را در راه خدا بکشد.  
I امیدوارم که از خط اسالم خارج نشوید و پیرو راه شهداي عزیزمان باشید. 
I دهم مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح می. 
I درس آموختیم) 7(ا در مکتب حسینم. 
I         خواهنـد در    و آنها که مـی   اهللا  اد و نیروهاي حزب   ربدانید که پایگاه یک دِژ محکمی است براي اف

 .خط اسالم باشند
  
  

  سیدعلی :نام
  حسینی :خانوادگی  نام

  سیدمحمد :پدر نام 
   خدیجه:نام مادر

  1337 ششم بهمن :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  سوم متوسطه :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1364 بیست و یکم بهمن :تاریخ شهادت
   فاو عراق:محل شهادت
  - :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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   سیدعلی حسینی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 و  فیقتلـون  یقاتلون فـی سـبیل اهللا  لجنّۀ لهم ا اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأنّ      انّ«

  .1)111/ توبه (»یقتلون
 در راه خـدا  آنهـا خداوند جان و مال اهل ایمان را به بهاي بهشت خریـداري کـرده اسـت             «

  .»کنند که دشمنان دین به قتل برسانند یا خود کشته شوند جهاد می
ارواحنا له الفدا و نایـب بـرحقش روح         ) عج(با سالم به پیشگاه باعظمت حضرت مهدي        

کفن اسالم پیشتازان نهضت سرخ       زرگ؛ و سالم بر ارواح مطهر شهداي خونین       خدا خمینی ب  
 و نجـف و     2داران آزادي؛ و سالم بر دلیر مردان جبهۀ پیکار، راهیـان قـدس              حسینی و پرچم  

 در )7( کـه خـون حـسین     آنهـا کربال، وارثان برحق شـهیدان، شـاگردان مکتـب توحیـد،            
 تـا بـر جهـان هـستی بـه           3د و مصممند  هایشان جاري است پرچم آزادي در دست دارن         رگ

اکنون که به لطف خدا عازم نبـرد بـا دشـمنان اسـالم شـدم خـدا را شـکر                     . اهتزاز درآورند 
 سربازان خود ثبت کرد؛ و      4ومارطگویم که ما را از لشکریان خود قرار داد و نام ما را در                 می
ه تکـرار شـده و       دوبـار  )7(اکنون که کربالي حـسین    . درستی که سربازان خدا پیروزند      به

اهللا، ایـن نایـب برحـق امـام            حسینی از حلقوم امام امت خمینـی روح        5»هل من ناصر  «فریاد  
 ماست که به این نـدا       6رسد بر   ، به گوش می   )7 (کنندة عاشوراي حسین    و زنده ) عج(زمان

پاسخ مثبت داده و به یاري دین بشتابیم و تا فرصت از دست نرفته خود را به این اقیـانوس                    
ان ملحق کنیم تا به ساحل نجات برسیم؛ و در این راه از هیچ چیز نباید هراسـی بـه دل         بیکر

 را بر زنـدگی بـا ذلـت         و مرگ با عزت   ) انشاءاهللا(راه دهیم و تا مرز شهادت به پیش برویم          

                                           
 .»110/ توبه«در اصل وصیت  -1
  .المقدس ذیل بیت. تعلیقات. ك. ر-2
 .»مصمند«در اصل وصیت  -3
  .»تومار« در اصل وصیت -4
 .تعلیقات. ك.ر -5
 .»و بر«در اصل وصیت  -6
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  .ترجیح دهیم
 جز با   )6(داگر دین جدم محم   :  درس آموختیم که فرمود    )7(در مکتب حسین   ما  

و کسانی که در دعاها از خدا       . 1ماند پس اي شمشیرها مرا دریابید       ار نمی کشته شدن من پاید   
کردیم، حال این گـوي و ایـن         خواستند اي کاش ما در کربال بودیم و حسین را یاري می             می

 را از )7(اگر گوش دل باز کنیم صـداي حـسین  . )7(میدان این کربال و این هم حسین 
رهبر بشتابیم که او ما را به قلۀ آزادي و بـه سـاحل    دنبال    پس به . شنویم   می 2حسینیۀ جماران 

ایـن راه بهـشت جاویـد و          او فرزند زهراست و راهـش راه خـدا و ادامـۀ             . رساند  نجات می 
  . اهللا است رضوان

.  هـا سـالم   و اما بعد، خدمت پدر و مادر عزیزم با همسر مهربـانم و برادرهـا و همـشیره                   
د که بندة گناهکاري بودم؛ ولی خداونـد در توبـه را            میدوارم که مرا حالل کنید و مرا ببخشی       

امیـدوارم کـه مـرا      . پدر عزیزم، باز شما حق بزرگی بر گردن مـن داشـتید           . باز گذاشته است  
و امـا   . واقعاً ببخشید و حالل کنید؛ چون زبان من گویاي این را ندارد که عذرخواهی بکنـد               

هـاي زیـادي بـراي مـا      ید که واقعاً رنـج  مادر عزیزم، امیدوارم که مرا حالل کنید و مرا ببخش         
ولـی  . کشیدید و در خانوادة ما واقعاً مظلوم واقع شدید؛ تو ما را به این سن و سال رساندید                 

چه افتخار از این باالتر که انسان، پدر و مادر، فرزند خود را در راه اسالم عزیز قربانی کند؟                   
 بزرگ را   3ت قرار داشتند و این نعمت     طور که در طول تاریخ ائمه ما در این خط شهاد            همان

و اما همسر عزیزم، امیدوارم که واقعاً مرا حـالل کنیـد و انـشاءاهللا            . براي ما به ارث گذاشتند    
گذرد و زندگی کوتاهی را بـا هـم           که ما را ببخشید، چون از زندگی مشترك چند وقتی نمی          

 مشقت را در راه خـدا بکـشد   ولی چه افتخار از این باالتر که انسان رنج و سختی و   . داشتیم
و براي خالق خود از جان و مال بگذرد و دنیاي خود را فداي اسالم عزیز کند؟ به هر حال،                 
من خیلی خیلی از شما راضی بودم و امیدوارم که از خط اسالم خـارج نـشوید و پیـرو راه                     

قدس تربیت شهداي عزیزمان باشید و نور دیده سید محمد را در راه اسالم و یاري به دین م                

                                           
 .ذیل ان کان دین محمد. تعلیقات. ك.ر -1
  .تعلیقات. ك. ر-2
 .»نمت«در اصل وصیت  -3
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و او را یک فرد مفید براي جامعه اسالمی بسازید و همچنین فرزند دیگري که در راه اسـت               
و ممکن است او را نبینم؛ امیدوارم که در پرورش ایشان هم سعی داشته باشید تا فرد مفیـد                   

 برادران و خواهرانم، مرا ببخشید و حالل کنید که شما هم نسبت بـه             . و الیقی باشد انشاءاهللا   
  . خودتان حق بزرگی بر گردن من داشتید

و بدانید که پایگـاه  . ددار نگهو اما برادران پایگاه، امیدوارم که خداوند شما را براي اسالم      
خواهنـد در خـط اسـالم      که میآنهااهللا و  یک دِژ محکمی است براي افراد و نیروهاي حزب      

وار خارج نـشوید و در صـدد جـذب    باشند و سعی کنید که انشاءاهللا از این دِژ محکم و است          
  . نیروهاي مؤمن باشید تا اینکه بتوانیم خدمتی به اسالم و انقالب اسالمی کرده باشیم

  

  »والسالم«
  سیدعلی حسینیهدیه ناقابل راه خدا 

 14/11/1364  
  

    ) انشاءاهللا (دار نگه، خمینی را )عج(خدایا خدایا، تا انقالب مهدي
  بر افزااز عمر ما بکاه و بر عمر ره  

  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  مــا زنــده بــه آنــیم کــه آرام نگیــریم     

 
  1موجیم کـه آسـودگی مـا عـدم ماسـت           

   

  2.» فادخلی فی عبادي وادخلی جنّتیضیۀً مرضیۀًیا ایتها النّفس المطمئنّه ارجعی الی ربک را«

با سالم بر مهـدي صـاحب     .  است  شهادت ارثی است که از اولیاء به ما رسیده         3اول آنکه   
؛ و با درود و سالم بیکران بر بزرگ رهبر انقـالب اسـالمی ایـران و قلـب تپنـدة                     )عج(زمان

                                           
 .شعر از عالمه اقبال الهوري است -1
 .30 -27/ فجر -2
 .»کهاول از آن«در اصل وصیت  -3
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ایران، زعیم عالیقدر، امام امت، خمینی کبیر؛ و بـا درود بـه رزمنـدگان اسـالم کـه سـرداران        
انـد؛ و     که نشانده ها را با مناجات خویش عطرآگین کرده، ایران را بر بال مالئ             عشقند و جبهه  

) 7(الحسین تاکنون، شهیدانی که مانند موالیشان اباعبداهللا        با سالم بر شهیدان از صدر اسالم      
  . باداي شهدا، شهد شهادت گواراي وجودتان. آگاهانه در راه خدا براي رضاي خدا شهید شدند

اسـت،   سـیدعلی حـسینی      -دانید   که کوچکتر از آنچه شما می      -حقیر  این وصیت را بندة       
اگـر لطـف و رحمـت       . نویـسم   و این وصیت را براي جهت حکـم اسـالم مـی           ] نویسم  می[

و .  شهدا برد امیدوارم که مرا حـالل کنیـد         1خداوند منان شامل حال ما شد و من را به گروه          
در راه خدا شهید شدند مردگانند، چون آیـه صـریح قـرآن             ] که[شما گمان نکنید که کسانی      

 2» عند ربهم یرزقـون  احیاء بل فی سبیل اهللا امواتاًاذین قتلو الّ  تحسبنّ و ال «فرماید    است که می  
انـد و نـزد       اند مردگانند بلکه آنان زنـده        خدا کشته شده   3گمان نبرید که کسانی در راه     «یعنی  

و شهادت مقطعی است از حرکت تکاملی آنان کـه بـه وجـود              . »خورند  خدا خود روزي می   
  . ها محل پیوند عاشق به معشوق است هپیوندند و جبه مطلق و خالق می

انسان سر دوراهی گیـر     . روم  و شما این را بدانید که من فقط براي رضا خدا به جبهه می               
و اسـالم   .  ذلت 5یا شهادت یا کفر یا عزت یا      :  را انتخاب کند   4ها  کند و او باید یکی از راه        می

 تـسلیم در برابـر ظلـم فـرود          دهد که سـر     ساز که به انسان راه می       مکتبی است غنی و انسان    
قدر شهادت در راه  کردم و چه و اي کاش که هزاران جان داشتم و فداي اسالم می          . آورد  نمی

] مـن [خواهم مرگ بـه سـراغ         و من نمی  . ماند  خدا شیرین است؛ مانند گل سرخ خوشبو می       
ا شـهید  در راه خـد ] اینکـه [خواهم خودم به دنبال مرگ بروم و چه مرگی بهتـر از         بیاید، می 
  .شدن
و بدانید بهشت برین کـه      ]. اید[و خانوادة عزیزم، من را از دست ندادید بلکه هدیه کرده            

وار   زینـب : و مـن از مـادر و خـواهرانم خواهـانم کـه            . خداوند وعده داده در انتظار ماسـت      

                                           
 .»گروي«در اصل وصیت  -1
 .169/ عمران آل -2
 .»را«در اصل وصیت  -3
 .»هاي راه«در اصل وصیت  -4
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راه خـدا  ] در[تر از خون شهید است که  زندگی کنید و حجاب خود را حفظ کنید که کوبنده  
وار  وار زنـدگی کنیـد و علـی    خـواهم کـه علـی    و خواهران و برادران، مـی  . ده است شهید ش 

خواهم بـا عزمـی اسـتوار و محکـم در برابـر مـشکالت           و از مادرم می   . سوي مرگ بروید    به
ـ بر و   استعینوا بالـص  «فرماید    ایستادگی و صبر کنی چون آیه قرآن است که می          و از   «1»ةالصال

ا بعد از شهادتم براي تمامی شهدا گریه کنید چون گریـه بـراي              شم. »صبر و نماز مدد بگیرد    
حرکت در مـوج  ] او و[و موافق با نشاط    ] او[شهدا شرکت در حماسه او، هماهنگی با روح         

  . اوست
 حرمـت خـون شـهیدان    2شما پاسدار: داران بسیج که هر چند سخن دارم براي شب زنده    

چون، این دنیا بـراي     . تان فقط براي خدا باشد    باشید و همراه روحانیت مبارز کار کنید و کار        
طـور دیگـران      رویـم همـان     رود و ما هـم مـی         است چون همه از بین می      3انسان یک خاطره  

هاست و همـان   ماند که همان عمل فانی باقی می] ي[ها در این دنیا  و فقط براي انسان   . مردند
 اینهاست که باقی   همه .هاست و همان نمازهاست و همان جهاد در خدا کردن است            مناجات
خواهیـد خودتـان را بـا     ساز دارید؟ می4 خاطره] ي[پس شما چه انتظاري از این دنیا      . ماند  می

و چه بهتـر اسـت   . توانید با خودتان به آن دنیا ببرید   مال دنیا وفق بدهید؟ مال دنیا را که نمی        
ه در پـیش خـدا   که عمل نیک شایسته و کمک به درماندگان، این کارهـا را انجـام دهـیم کـ        

و نـه   . سرفراز باشیم که در آن دنیایی که همۀ مسلمان اعتقاد داریم سـرفراز سرشـار باشـیم                
شما عمرتان را به چه     : سؤال کنند که  ] جواب[آنکه وقتی خداوند آن مالئکه را فرستاد از ما          

دن مـال  هاي آلوده و خور ؛ چه داریم بگوییم؟ بگوییم که عمرمان را به راه         5هایی گذاردید   راه
هـا، مـا بـه کجـا راه داریـم؟              و یا غیبت؟ و آن وقت، اگر با ایـن عمـل            6دیگران و یا تهمت   
  .خودتان فکر کنید

                                           
 .153-45/ بقره -1
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گیرنـد، سـرفراز و       در برابر ائمه اطهار قرار می     ] وقتی که [و خوشا به حال آن کسانی که          
یم ولی در   دانست  واي بر ما که خودمان مسلمان را می       . سرشار از عشق محبت خدا قرار دارند      

وقت آن رفقـا بـه    آن. ایم آن دنیا که ترازو عدل و عدالت است ما در صف کفاران قرار گرفته  
گویند شما که مسلمان باخدا بودید ولی در صف کافران قرار دارید چه جـواب داري                  ما می 

فرمایـد در دعـاي    توانید از حکومت خداوند متعال فرار کنید؟ نه، که می        بگویی؟ آیا شما می   
. »گونـه راه فـراري نـدارد        خدایا از حکومت تو هیچ     «»و ال یمکن الفرار من حکومتک     «میل  ک

چـون  . کنم و نه براي ترس از جهنم فقط براي خدا است  من نه براي بهشت خدا عبادت می      
] دنیا[گاه نیست، پس چیست؟ این        بدانیم که این دنیا توقف    ] باید[و  . این دنیا عبورگاه است   

اهللا خواهـانم کـه       و از شما ملت حـزب     .  براي آن دنیا باید زراعت کاشت      اي است که    مزرعه
ترین شـما نـزد خـدا بـاتقواترین      گرامی« 1»کرمکم عنداهللا اتقیکم ا انّ«تقوا را پیشه کنید چون      

 گروه السابقون باشید که آنـان مقـربین درگـاه خداونـد             2و شما طوري کنید جزء    . »شماست
  . هستند

اگر شـما از    . ن حقیر این است که همیشه با والیت فقیه باشید          مطلب وصیت دیگر ای    3و  
یعنی اینکه از امـام در مـسائل خیلـی          . شوید  والیت فقیه جلو یا عقب بیفتید حتماً هالك می        

تر نشوید و دور از خط امام نباشید، چون در آخرت هر کس را با امامش که در ایـن                  انقالبی
خواهیم که با امام خمینی محـشور        و اگر ما می   . کنند  یروي او باشد با او محشور م        دنیا دنبال 

گونه احساس تنهـایی کنـد؛    روي او باشید و یاریش کنید و نگذارید او هیچ   شویم، پس دنبال  
 در سر نمازهایتـان و      4اند که   هایشان نوشته   و قدر این امام را بدانیم که همۀ شهدا در وصیت          

) عـج (الزمـان  را تا انقالب حضرت مهـدي صـاحب  سر دعاهایتان او را دعا کنید که این امام        
، را در پناه خـودش حفـظ بفرمایـد و یـاران             6 منتظري  اهللا العظمی    و امید امام، آیت    5دارد  نگه
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هـا را     چنین دعا کنید که خداوند این بـسیجی         و هم . دارد   خویش نگه  2 امام را در پناه    1باوفاي
  . م افزوده گرددرزمندگان اسال] تعداد[از ملت ما نگیرد؛ هر روز بر 

ها را تحمل کردي و بـه خـود نـاراحتی             اي کسی که سختی   «.  وصیت به مادر عزیزم    3اما  
دانـم کـه مـن بـراي شـما فرزنـدي              می. 4»و ما را بدانجا رسانیدي    ! دادي تا ما را بزرگ کنی     

شما را در این مدت عمرم زیاد ناراحت و         . خواستید  قدر خوبی نبودم که اسالم و شما می         آن
 5طور از زحمات شما قدردانی کنم و امیدوارم که با قـدم گذاشـتن               دانم چه   نمی. یت کردم اذ

اي از زحمات شما را، مادر عزیـزم، جبـران         و امام خمینی ذره   ) عج(به راه اسالم و امام زمان     
خـواهم کـه      دانم که داغ جوان دادن تحملش سخت است و از شـما مـی               اي مادرم، می  . کنم

جـور   ببینیـد کـه آنـان در روز عاشـورا چـه         . الگـوي خـود قـرار دهیـد       زنان صدر اسالم را     
خواهم از    من از شما می   . زدند  جوانانشان در جلو چشمانشان پرپر شدند و مثل مرغ پرپر می          

گونه ناراحتی نداشته باشید، چون شهادت عین این اسـت کـه تـازه متولـد                  شهادت من هیچ  
 مـرگ بـرود آن مـرگ بـرایش خیلـی            6لاي، چون براي آن کسی که خودش به اسـتقبا           شده

پس این مرگ هیچ نـاراحتی      . ماند  اي می   شیرین است، چون مثل شربت شیرین درست کرده       
  . ندارد
کنم و از همۀ برادران و خویشان حاللیـت     و در پایان از خداوند بزرگ طلب مغفرت می          
دي از من نمودیـد     هرگاه که یا  . طلبم و پیروزي همگی را بر نفس از معبود یکتا خواهانم            می

  . امام را دعا کنید
نمـاز بخوانیـد و آن      ] بگیریـد  [7مقـداري را بـراي مـن روزه       : و آن مقدار پولی کـه دارم        

دانم کـه مـادر، تـو کـسی را            می. ماند اگر احتیاج دارید بگیرید براي خودتان        مقداري که می  
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 خمـس آنـان را      1اًو ضـمن  . احتیاج داري؛ اگر احتیاج نداشتی، کمک به جبهـه کنیـد          . نداري
  .  تومان حتماً به جبهه کمک کنید800بدهید و مقداري 

  بگوییــد بــه مرغـــان جــدایی کجاییـــد   
 

  2هـــر دهـــانی بـــه جـــدایی نگـــشایید 
   

  . شاهرود3محل دفن گلزار شهداي
  . محشور کند4دعا کنید خدا مرا با شهدا

19/8/63  
   صبح5/8ساعت 

   ابدي5خداحافظ به امید دیدار در دنیاي
   ی حسینیسیدعل
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  هاي کلیدي عبارت
I        بیدار باشید هوشیار باشید که دنیا گولتان نزند و مبادا از خدا و خـدمت بـه خلـق و خـدمت بـه

  .اسالم غافل باشید
I  دست از امام برندار، گوش به فرمان او باشبرادرم. 
I کن موال جانیا اهللا، به عشق شهادت در راه تو به میدان آمدم، قبولم . 
I به فرمان امام خود به میدان آمدم و حاضرم از دل و جان در راه او جانبازي کنم. 
I  باشد که به مقام سعادت هـدایت  . پایان خدا را که آیاتش را براي راهنمایی ما بیان کرد      سپاس بی

 .شویم
I                نیکـو کـه   بدانید که اینها متاع زندگانی فانی دنیوي است و نزد خداست همـان منـزل بازگـشت

 .همان بهشت لقاي الهی و ابدي است
I خواهم باید به معصومین اقتدا کنم برادرم، اگر سعادت دنیا و آخرت را می. 
I شود دهد و در قفس دنیا حبس نمی مسلمان تن به ذلت و خواري نمی. 
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   سیدمجتبی حسینی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
نیـست خـدایی    «» ولـی اهللا اًسول اهللا و اشهد انّ علی راًاشهد ان ال اله الّا اهللا و اشهد انّ محمد  «

  .» ولی خداست)7( رسول خداست و علی)6(دهم که محمد  می1جز اهللا و شهادت
 خورشـید والیـت و خـتم        )6(با تقدیم عرض سالم به محضر پاك محمد مصطفی          

ینـی   اختر تابناك آسمان والیت و امامت و سالم به امام امت خم            14نبوت و بر ارواح مطهر      
درود بیکران بر   . هاي ستمگران و امید مستضعفان      شکن حسین دوران، درهم کوبندة کاخ       بت

 و یاران باوفـایش تـا یـاران صـدیق           )7(کفن تاریخ از حسین     ارواح مطهر شهداي گلگون   
  . خمینی

، شکر و سپاس تو را که به من توفیق شرکت در این جهاد مقدس را عطا کـردي                باراِالها  
هـا نجـات دادي و در    هـا و منیـت    کردي و مرا از خودبینی2 خود را نصیبمو توفیق شناخت  

. دانم که لیاقـت آن را نـدارم   هر چند می.  به اسالم و امام عزیز قرار دادي       3ارانززمرة خدمتگ 
یـا  . م و تنها دل به رضاي و خشنودي تـو بـستم           ]ا  ه[خدایا از همه کس و همه چیز دل برید        

قبولم کن موال جان، تو هـر کـس را کـه    [...] تو به میدان آمدم،  اهللا، به عشق شهادت در راه       
موال جـان، لطفـی کـن در    . خوانی دارش شوي و عاشقش شوي او را به نزد خود می        دوست

ـ ای تنفقو حتّرنالوا البن تلَ«خدایا در قرآنت فرمـودي  . حق این عبد عاصی و عاشقم بشو     ا  مم
شـما هرگـز بـه مقـام نیکوکـاران و خالـصان              «4» علـیم   اهللا به   فانّ  من شئٍ  افقونون و ما ت   تحب

نخواهید رسید مگر آنکه انفاق کنید آنچه را دوست دارید در راه خدا که همانا خدا بر آنچه                  
خدایا از مال دنیـا چیـزي       . تو خود از احوال بندگانت آگاه هستی      . »کنید آگاه است    انفاق می 

لم است که آن هم امانتی است از جانب خـود تـو            ندارم که در راه تو انفاق کنم؛ تنها جان ناقاب         
  . کنخدا، اگر قابل دانستی قبولم. ام نزد ما و این ناقابل را بر کف گرفته و در میدان آورده

                                           
 .»شهدات«در اصل وصیت  -1
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  جان چـه باشـد کـه نثـار قـدم دوسـت کـنم              
  

  1سر و پـایی دارد   این متاعی است که هر بی       
    

هـاي    جبران گناهان و خطاها و لغزش، اکنون که موقعیتی پیش آمد و زمینه براي  2االهبار    
ام فراهم است، این توفیق را به من دادي که گذشتۀ سراسـر خطـا و لغـزش و سـیاه                       گذشته

چنین بـه   ترسم اگر امروز موفق نشوم شاید دیگر فرصتی این       که می   خود را جبران کنم؛ چون    
ام و    خدا را پوشیده  خدایا به نداي امام عزیزم لبیک گفتم و لباس سربازي جیش            . دستم نیاید 

از دل و جـان در راه او جانبـازي کـنم و             ] م[به فرمان امام خود بـه میـدان آمـدم و حاضـر            
  .در راهش سر دهم و جان بسپرم] م[حاضر

  .و اما پیامی دارم براي شما امت شهیدپرور  
هـاي    شما اي امت قهرمان، شمایی که با بذل جان و مال خود و با ایثار بهتـرین سـرمایه                    
 یعنی عزیزانتان، نور چشمانتان در راه خدا باعث افتخار و سـربلندي اسـالم و             3گی خود زند

خواهید که این عـزت و   هاي پوشالی روي زمین شدید، اگر می به زانو درآمدن تمامی قدرت  
 واذکـروا نعمـت اهللا   اقـو  و ال تفرّو اعتصموا بحبل اهللا جمیعـاً    «پایدار بماند پـس     ] ي[سربلند

ـ ةفرح و کنتم علی شفا ن قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخواناًبیف  فالّ اعداءعلیکم اذ کنتم     ار  من النّ
 همگـی بـه رشـتۀ دیـن خـدا چنـگ             4»کم تهتدون  اهللا لکم ایاته لعلّ    فانقذکم منها کذلک یبینّ   

کشیم از همین تفرقه و جدایی بین         بزندید و متفرق نشوید که هر چه تا امروز کشیدیم و می           
 این نعمت بزرگ خدا را که به لطف و کرم او همه بـا یکـدیگر متحـد و                    یاد آرید   به. ماست

ما که در لبۀ پرتگاه سقوط در منجالب فرهنـگ غـرب   . منجسم و برادر دینی یکدیگر شدیم     
 بـا کمـال   )7(قرار داشتیم؛ شکر خدا که امروز در کشور رسول خدا و کشور امام صـادق              

. کنـیم   زیر پرچم سـبزرنگ اسـالم زنـدگی مـی         اطمینان خاطر، آزاد و سربلند و با افتخار در        
باشد کـه بـه مقـام     . پایان خدا را که آیاتش را براي راهنمایی ما بیان کرد            سپاس بی ] و[شکر  

  . سعادت هدایت شویم

                                           
 .»یا مطاایست که هر بی سر پاي دارد جان چه قابل است که فداي دوست شود           «در اصل وصیت  -1
 .»بار اللهی«در اصل وصیت  -2
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باشـد  . خواهم که به توفیقات شما امت قهرمان و مـؤمن بیفزایـد             و از خداوند بزرگ می      
هاي فـوالد ایـستادید و از هـیچ تهدیـدي             ارهطور که در پشت سر امام خود همچون پ          همین

ترس به دل راه ندادید و تنها به خداوند تکیه کردید و بـا حفـظ وحـدت درس خـوبی بـه                       
ابرجنایتکاران تاریخ دادید، انـشاءاهللا در محـضر خداونـد نیـز سـربلند و روسـفید باشـید و                    

امـت دالور،  . بگیـرد امیداورم که اعمال و رفتار و کردار همۀ ما مورد قبول حـضرتش قـرار                
بدانید که هر چه داریم و آنچه که باعث شد که شما ملت به درجه از قدر و اقتـدار برسـید                      

 1دل، ایـن اسـطورة      چیز و  شخصی نبود جز امام امت؛ این ابرمرد تـاریخ، ایـن پیـر روشـن                 
 و نشود چـون شـیري خروشـا    اي که با دشمن روبرو می که در لحظه کسی  مقاومت و تقوا،    

قدر ایـن نعمـت بـزرگ الهـی را          . شکسته و گریان است     ابل فرزند شهیدي آنچنان دل    در مق 
خـدایا،  . حق او سیدي بزرگ و اوالد پیغمبر و وارث امامت و نایب امـام اسـت                 بدانید که به  

  .مستدام بدار] ه[ظلوم و ستم کشیدسایه پربرکتش را بر سر این ملت م
قالب و گذشـت شـش سـال از جنـگ     اما اي کسانی که پس از گذشت هشت سال از ان     

تحمیلی بر ملت ایران همچنان ساکت خاموش نشستید و دل به کـسب و کـار و زنـدگی و                    
ـ ز«گوید  میهاي دنیا بستید، بدانند که قرآن اینچنین با شما سخن           سرگرمی ـ ی  اس حـب ن للنّ

 و  مـۀ المـسو  و الخیـل     لفـضّۀ هب و ا   من الـذّ   ةساء و البنین و القناطیر المقنطر     وات من النّ  شهال
اي مـردم ظـاهربین   . 2»نیا و اهللا عنـده حـسن المـاب      الـد  ةتاع الحیـو  مو الحرث ذلک     االنعام

هـا و فرزنـدانتان و       دنیاپرست که اسیر شهوات نفـسانی، کـه همانـا عبارتنـد از میـل بـه زن                 
و به زمـین، خانـه، وسـائل        ] اید  شده[آوري مال و منال دنیا و باال بردن حساب بانکی،             جمع
 متـاع زنـدگانی     اینهـا لیکن، بدانید کـه     . کند  گري می    نزد شما جلوه   اینهایحی پرداختید و    تفر

فانی دنیوي است و نزد خداست همان منزل بازگشت نیکو که همان بهـشت لقـاي الهـی و                   
  . ابدي است

زنید، در ماه محرم و مراسم شال عزادار به           و شماهایی که دم از مسلمانی و دین خدا می           
 )7( یـا حـسین    )7(کنید و فریاد یا حـسین       ها حرکت می    دید و در جلو صف    بن  کمر می 
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 جهـاد   2[...]کردید پیش از آنکـه         شوق آرزوي کشته شدن در راه دین می        1[...] دهید  سر می 
براي مسلمین بیان؛ پس چگونه امـروز کـه بـه جهـاد مـأمور شـد سـخت از مـرگ نگـران                        

بدون آنکه خداوند امتحان کند شـما و        شوید؟ گمان مکنید که داخل بهشت خواهید شد           می
در مقابـل  ] اگـر [اند؛ و  ها را متحمل شده    آنان که در راه خدا جهاد کرده و در این راه سختی           

  . آن صبر کردند البته مقامشان بر همۀ عالمیان معلوم است
 و کسانی که از این فرصـت سـوء اسـتفاده کردنـد و بـه خیانـت و                    3و شما، اي منافقان     

جواب نخواهـد مانـد و        بدانید که اعمال شما بی    . رداختندپ  می 4فروشی  و قاچاق ] ي[چپاولگر
همین ملت با این مشت آهنی که بر دهان دشمنان متجاوز خـارجی کوبیـد بـر دهـان شـما                     

مگر تا  . خبر  پس به خود بیایید اي کوردالن از خدا بی        . گویان نیز محکمتر خواهد کوبید      یاوه
گونه جنایت بزنید؟ بنگرید که امـروز اربابـان مزدورتـان بـه چـه                توانید دست به این     کی می 

خواهید پس منتظر باشید که خیـل         اگر چنین سرنوشتی را می    . اند   باري افتاده  5وضع وقاحت 
  . اهللا به سراغتان خواهد آمد خروشان حزب

  

  .در پایان پیامی دارم براي پدر و مادرم  
ر راه خدا ایثـار کردیـد و خداونـد خواسـته            شما اي عزیزان بدانید که فرزندي داشتید د         

قدر موقعیـت و مقـام   . مبادا که تردید به دل راه دهید     . شما را با گرفتن فرزندتان امتحان کند      
بدانید که شـما جانتـان را   .  شهید مطرح هستید   عنوان خانوادة   خود را بدانید که شما امروز به      

کـه اگـر خـدا قبـول کنـد در عـوض       با خدا معامله کردید و چیـزي را از دسـت ندادیـد بل          
  . دست آوردید خشنودي خداي را به

مادرم تو صبور باش، بدان که اگر از صـابران باشـی از مـادرانی هـستی کـه بـه فاطمـه                         
 فرزند خود درسی به آنهایی بدهی که انـسانیت و حریـت        6[...] اقتدا کردي و با      )3(زهرا

                                           
  . خوانا نیست-1
  . خوانا نیست-2
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خبرند که دنیاي دیگر مهم هست        دانند و بی   و آزادگی و آزاد زیستن در زندگی این دنیا نمی         
هـایش    مراتب باالتر و واالتر و بهتر از زندگی این دنیا است و این دنیا با تمـام خـوبی                    که به 

  . لجنزاري پرمشقت بیش نیست و چه بد منزلگاهی است
 کـه صـاحب     آنهـا برادران و خواهرانم، به قبرستان بنگرید که دنیا با رفیقانش چه کـرد،                

پس بیدار باشـید هوشـیار      . اند  جالل دنیوي بودند بنگر امروز به چه وضعی افتاده        ] و[شکوه  
باشید که دنیا گولتان نزند و مبادا از خدا و خدمت به خلق و خدمت به اسالم غافـل باشـید                

سعی کنید راهی را انتخـاب کنیـد کـه انبیـاء،            . و خداي نکرده هدفی جز اهللا در پیش گیرید        
برادرم، ایـن قفـس تنـگ تاریـک را         . فتند و به خشنودي اهللا دست یافتند      امامان و صالحان ر   

برادرم، اگر سعادت دنیـا و      . بشکن و از این حصار بیرون بیا و قدم در دنیاي آزادگان بگذار            
فرماید هـر کـس دنیـا را بـه آخـرت            خواهم باید به معصومین اقتدا کنم که می         آخرت را می  

هایـت را   هـا دسـت   بستگی ها و دل لم، مگذار که وابستگیعزیز د. بفروشد از هر دو سر برده    
بیا بیا که اینجا خـوب جـایی        . زنجیر کند، نگذار که آرزوي پرواز در ملکوت در دلت بماند          

تـوان از فـراز آن        اي که می    سازي و سراي انسانیت، قله      جبهه مهد ایثار، دانشگاه انسان    . است
دید و مسیر حرکت خود را با چشمی بـاز و           تاریک را خوب    ] ي[هاي دنیا   ها و خوبی    زشتی

  . با آگاهی کامل پیمود
.  سالحم، که از جور ستم ستمگران به خون آغشته شد، بـر زمـین بمانـد        1برادرم، مگذار   

را فریـاد  » مرگ بر ستمگر«و » اهللا اکبر«برادرم، سالحم را با قامت استوار خود بردار و نداي          
دهد و در  مسلمانیم و مسلمان تن به ذلت و خواري نمی  کن و به فرداي تاریخ بفهمان که ما         

، برادرم، دسـت از امـام   هدنیا را سه طالقه کرد. شود و طالب دنیا نیست  قفس دنیا حبس نمی   
برندار، گوش به فرمان او باش و پیام و فرمان او را با دل جـان بپـذیر و بـدان کـه بهتـرین                         

  . خوشبختی همین است نه چیز دیگر
  

گونه صبور، شکیبا و بااستقامت       خواهم که همچون زینب آن      ما خواهرانم می  و از همۀ ش     
و از کلیـۀ شـما و همچنـین اقـوام و قومـان و            . رسانان خون من باشید     باشید و از جمله پیام    

                                           
  .»مگزار« در اصل وصیت -1
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.  نمایید و برایم دعا کنیـد 1خواهم که اگر حقی بر گردن من دارید عفو       بستگان و آشنایان می   
التماس دعا و به امید پیروزي اسالم و مسلمین بر         . و را بخشیدم  و اگر حقی بر کسی داشتم ا      

  2»اهللا ا من عندصر الّنّال او م«. کفار و منافقین
5/9/65  

  عبد عاصی سیدمجتبی حسینی
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
تظـر و مـا    صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم مـن ین         من المؤمنین رجالٌ  «
3»لوا تبدیالًبد.  
و برخی از آن مؤمنان بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند کامالً وفـا                    «

کردند پس برخی بر آن عهد ایستادگی کردند تا به راه خدا شهید شدند و برخـی بـه انتظـار       
  .»مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند

ینی عضو سپاه پاسداران انقالب اسـالمی شـاهرود؛ کـه بنـا بـه                سیدمجتبی حس  اینجانب  
عـد  . و ولی فقیه و جهت اداي تکلیف به جبهـه آمـدم    ) عج(حکم رهبر و نایب امام زمان      و ب

و بـا  . دیگر آمدنم عشق به امام عزیز و عشق خدمت به اسالم و یاري کـردن حـسین زمـان                
عهد بستم که تا آخرین قطرة خونم بـه  آگاهی کامل قدم در این راه گذاشته و با خداي خود  

اکنون که عازم عملیات هستیم، برحسب تکلیـف و وظیفـه           . عهد خود پایدار بمانم، انشاءاهللا    
ام و پـدر و مـادرم و همـشهریانم عـرض ادب             عنوان وصـیت بـه خـانواده        چند کالمی را به   

  . کنم می
هـزار و پانـصد   . لبکـارم هزار و پانصد تومان دیگر از عمـو ابوالفـضل ط           مبلغ هشت [...]   

 5[...] و به عمو ابوالفضل بگو کـه پـول   4تومان آن از حسین حاج بریم است که به او بدهید         
                                           

 .»عف«در اصل وصیت  -1
 .»...و من نصر«در اصل وصیت . 10/  انفال- 126/ عمران آل -2
 .23/ احزاب -3
 .»او به بدهید... «در اصل وصیت  -4
 . خوانا نیست-5
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و اگر کسی طلبی دیگر .  من بوده 35حاج فتحعلی را هم نسبت به سهم من بدهد، که مقدار            
 و همـسر را . از من دارد از همین پـول بدهیـد و بقیـه آن را صـرف زنـدگی فرزنـدم کنیـد              

در ) دارد] ه[و تا زمانی که سرپرستی فرزندانم را به عهـد         (بگذارید که در خانۀ پدرش باشد       
 را صرف مخارج زندگی همـسرم و فرزنـدانم کنیـد، بـه              1و االنه حقوقم  . قیومت شما است  

 هـم کـه در کنـار زمـین عمـو       2اي  و آن زمین و مغـازه     ]. در پرانتز باال  [همان شرط که گفتم     
و . روشید و با کمک خودتان سر و سامانی بـراي فرزنـدانم درسـت کنیـد               ابوالفضل مانده بف  

 باشد  آنهاام باشد و انشاءاهللا که همسرم مادر خوبی براي            وسایل زندگیم رادر اختیار خانواده    
و فرزندانم را سربازان خوبی براي اجتماع تربیت کند که بتوانند از رهروان پدر شهید خـود                 

طور که گفتم بـراي همـسر      تومان در دفترچه بانکم است که همان       و مبلغ پانزده هزار   . باشند
  )وکیل وصی من بعد ازمن پدرم است. (و فرزندانم سر و سامانی درست کنید

  سیدمجتبی حسینی
  

  پیامی به همسرم
  اول از روي ادب اي گل خوشبو سـالم        

  
ــام    ــو دارم پی ــه ت   دوم از روي محبــت ب

    

 مـن   3[...]اي مـونس    . همسر عزیز خوبم سـالم    . مسالم و سالم و باز سالم، صدبار سال         
همسرم سرانجام قضا و قدر     . سالم یا یار و همسر زندگی من و همدمم، براي تو دارم پیامی            

هـاي   خداوند بر آن قرار گرفت که ما چون دو کبوتر عاشق و مجنون پس از طـی آن لحظـه           
روم و مـسئولیت      یگر مـی  من در پی معبود و منزلگاه د      . خوب شیرین از یکدیگر جدا شویم     

خواهم که بـه تـو    سپارم و از خداوند بزرگ می زندگی کوتاه و خوبی را که داشتیم به تو می      
البتـه  .  باشـید  4صبر و استقامت عنایت فرماید تـا بتـوانی در ایـن مـسئولیت موفـق و مؤیـد                  

هـا آزاد    بند اسارت بر پاي تو ببندم و از آنجایی که همۀ مـا انـسان       5خواهم  همسرم، من نمی  
                                           

 .»و حقوقم«در اصل وصیت  -1
 .»مغازي«در اصل وصیت  -2
  . خوانا نیست-3
 .»معید«در اصل وصیت  -4
 .»خواهیم نمی«در اصل وصیت  -5
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 که خیلی دوست داري     1دهم به آنچه    ولی همسرم، قسمت می   . آفریده شدیم و تو نیز آزادي     
ي فرزندانم کوشا و صبور باشی و همچـون همـسران داغدیـدة شـهدا و ایـن                  دار  نگهکه در   

 خـود  2خداي بـزرگ را وکیـل و وصـی      ) عج( و امام زمان   )7(بازماندگان سربازان حسین  
.  کنی و شهادت من را امتحان و آزمـایش از طـرف خداونـد بـدانی     بدانی و تنها بر او توکل     

 3همسرم، هر چند آن وظیفه و مسئولیتی که بر عهدة من بود نسبت به تو نتوانستم بـه نحـو                    
دانی و در این مدت زنـدگی بـا            آن برآیم، ولی اگر کسی نداند تو خوب می          احسن از عهدة  

گشتم، همیشه ندایی مرا به سوي خـود        می 4اي من باید فهمیده باشی که من به دنبال گمشده        
اکنون آن معشوق خود را یافتم؛ آنکه آن صفا و صمیمیت را در قلـب مـن و تـو                    . خواند  می

و اگر الیـق باشـیم   . هم رساند و حاال هم به خواست خودش جدا کرد         ایجاد کرد و ما را به       
ه داري از زنـان نمونـۀ       و امیدوارم با حفظ روحیـه خـوبی کـ         . باز همدیگر را خواهیم یافت    

مسلمانی باشی که خداوند در قرآنش وعده داده که کسانی که در راه خدا شهید شود خـود                   
کـنم و از   برایت آرزوي موفقیت و سرافرازي مـی   . عهده دارم    را به  آنهامن مسئولیت خانوادة    

.  و بخـشش دارم   5خاطر تمام مسائلی و مشکالتی کـه در زنـدگی داشـتیم طلـب عفـو                 تو به 
  . تودار نگهخداوند 

  سیدمجتبی حسینی دوستدار همیشگی تو 
  
  
  

                                           
 .»به آنچه را«در اصل وصیت  -1
 .»وسیع«در اصل وصیت  -2
 .»نهو«در اصل وصیت  -3
 .»گمشداي«در اصل وصیت  -4
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  هاي کلیدي عبارت
I       اگر انسان شهید شود اطمینان دارد که در بهشت جاودان است ولی اگر بمیرد شک دارد که کجـا

  .رود می
I اسالم باید با خون زنده شود و میوه بدهد. 
I مادرم، حجاب خود را حفظ کنیدخواهرانم و . 
I و همیشه دعایش کنیدامام را تنها نگذارید . 
  

  سیدمحسن :نام
  حسینی :خانوادگی  نام

  سیدعلی :پدر نام 
   زهرا:نام مادر

  1350اسفند  هفدهم :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  آموز سوم متوسطه دانش :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1366 بیست و دوم فروردین :تاریخ شهادت
   شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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   سیدمحسن حسینی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»و ال تحسبنّ الّذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون«
زي شـوند مـرده ندانیـد چـون نـزد خـداي خـویش رو                آنهایی که در راه خـدا کـشته مـی         «
  .»خورند می
و نایب برحقش امام امـت و امـت شـهیدپرور    ) عج(با سالم و درود به پیشگاه امام زمان        

  . جنگند تا راه بسته شدة کربال را بگشایند ایران و رزمندگان اسالم که می
انـد و بـا مـرگ زنـده          هـا مـرده     انـسان . اي بنویـسم    نامـه   براي خود الزم دیدم که وصیت       
 بـستر بمیرنـد، چـرا بـه         3با مرگ زنده شـوند در     ] که[ها    چرا انسان ). )7(علی (2شوند  می

    . جبهه نروند و در آنجا به شهادت نرسند؟ پس بهتر است که در جبهه بمیریم
خواستند که آنها را از این دنیا         ماندند و از خدا نمی      اگر دنیا خوب بود ائمه و پیامبران می         
من بمانم؟ پس باید من هم بروم، همچون همـه          و اگر بد است چرا      . پس دنیا بد است   . ببرد
 سال عمر کنی بـاز هـم        950و اگر مثل حضرت نوح      . روي  اگر کوچک باشی هم می    . رفتند
اي خـداي   . روي پس بهتر است که در سن کوچکی برویم کـه گناهانمـان کمتـر اسـت                  می

یـا بـر    بزرگ، مرا ببخش چون که دیر متوجه جبهه شدم و خیلی دیر به جبهه رفتم چـون دن                 
اگر انسان شـهید شـود      . راستی، دربارة شهادت بگویم که چقدر زیباست      . من غلبه کرده بود   

  . رود اطمینان دارد که در بهشت جاودان است ولی اگر بمیرد شک دارد که کجا می
پایان و بـسیار بـسیار    هاي بی پدر و مادر عزیز و گرامیم، مرا ببخشید که نتوانستم زحمت    

هاي زیادي براي من      شما زحمت .  کنم و در پیري عصاي دستتان باشم       سخت شما را جبران   
خواهم، زیرا کـه      معذرت می .  درصدش، را جبران کنم    1، حتی   آنهااید و من نتوانستم       کشیده

جبهه و جنگ در موقعیتی است که به نیرو احتیاج دارد و اسالم باید با خـون زنـده شـود و         

                                           
 .169/ عمران آل -1
وا انتبهوا«اي است از این حدیث نبوي  ترجمه -2  ).5، باب 43، ص 4بحاراالنوار، ج . (»الناس نیام فاذا مانُ
 .»و در«در اصل وصیت  -3
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اید از االن خوشحال شوید و از خدا بخواهید کـه ایـن                ناراحت بوده  1اگر تا االن  . میوه بدهد 
  . قربانی را قبول کند

اگر کسی از من بـدي دیـده اسـت بـه بزرگـواري خـودش          . اي ملت گرمن مرا ببخشید      
  . شوم، زیرا اگر در این دنیا نبخشید در آخرت سخت است ببخشد متشکر می

مـن کـه الیـق آن       .  را کمک کنید   نهاآبرادران و خواهرانم، به پدر و مادرم احترام کنید و             
حجـابی بـه      خواهرانم و مادرم، حجاب خود را حفظ کنید کـه بـا بـی             . نبودم، اما شما باشید   

. اي ملت، اي خانوادة عزیزم، امام را تنها نگذارید و همیشه دعایش کنیـد        . اسالم ضربه نزنید  
  خداحافظ. دیگر سخنی ندارم

1/12/65  
  سیدمحسن حسینی

  
  

                                           
 .»آالن«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي رتعبا
I  هوش باشید این چند روزة دنیا شما را نفریبد و آخرت را به دنیایتان نفروشیدبه.  
I اگر خواستید گریه کنید براي مظلومیت سیدالشهدا گریه کنید. 
I کنم که در حکومت و والیت خداوند هستم افتخار می. 
I اند  شهدا قدم گذاشتهام که دوستان خدا یعنی کنم از اینکه در مکانی قرار گرفته افتخار می. 
  
  

  سیدمحمد :نام
  حسینی :خانوادگی  نام

  اکبر سیدعلی :پدر نام 
   مهین:درنام ما

  1344 یکم دي :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
   پایان دوره ابتدایی:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1364 بیست و دوم اسفند :تاریخ شهادت
   فاو عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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   سیدمحمد حسینی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
له نعم الرسول ان امیرالمـؤمنین      آاهللا علیه و      ان اهللا تبارك و تعالی نعم الرب و ان محمدا صلی          «

 ان ما جاء به محمد صلی اهللا علیـه و    و ئمۀعلی بن ابیطالب و اوالده االئمه االحد عشر نعم األ         
بعـث حـق و النـشور حـق و     ال برحـق موت حق و سؤال منکر و نکیر فـی الق له حق و ان ال  آ

تیـه  آعـۀ    حق و النار حـق و ان الـسا         لجنۀالصراط حق و المیزان حق و تطائر الکتب حق و ا          
  .1»الریب فیها و ان اهللا یبعث من فی القبور

 خـوب   )6(به راستی که خداي تبارك و تعـالی خـوب پروردگـاري اسـت و محمـد                «
گانـه، خـوب       و فرزندانش، امامان یـازده     )7( امیر مؤمنان علی بن ابیطالب     رسولی است و  

 آورده است حق است و مرگ حق اسـت و سـؤال             )6(امامانی هستند و آنچه را محمد     
 است و برانگیخته شدن حق است و نشور حق است و صـراط حـق   برحقنکیر و منکر در ق    

 بهشت حق و دوزخ حـق اسـت   ها حق است و است و میزان حق است و پراکنده شدن نامه   
  .»و قیامت آمدنی است شکی در آن نیست و خدا برانگیزد هر که را در قبرها است

الـسالم و یـازده       اهللا پیغمبرم و علـی علیـه        راضی هستم که اسالم دین من است و رسول          
کنم که در حکومت و والیـت خداونـد هـستم و تحـت               فرزندش امام و رهبرم و افتخار می      

ت فقیه و از اینکه خداوند به من توفیق داده اسـت کـه در جبهـه شـرکت کـنم                     رهبري والی 
ام که دوستان خدا یعنی شـهدا قـدم    کنم از اینکه در مکانی قرار گرفته       افتخار می . سپاسگزارم
کند و در مکانی که خون عزیزان اسـالم بـر    گذر می) عج(اند، در مکانی که امام زمان  گذاشته

از آن روزي که نه مال سودبخش اسـت و  «برم  دگارا به تو پناه میپرور. آن ریخته شده است 
 3» دار مقـر ةالدنیا دار ممـر االخـر  «. سوي تو آمده باشم ، مگر اینکه با قلبی پاك به   2»نه فرزند 

ما همه امانت خداییم در ایـن عـالم و روزي از            . »دنیا محل گذر است، آخرت محل دائمی      «

                                           
 .برگرفته از مفاتیح الجنان، دعاي عدیله -1
 . سورة شعراست88رجمۀ آیۀ  ت-2
 .133البالغه، حکمت  از نهج -3
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ایم در این چند روزي بخـوریم و بخـوابیم و بعـد              نیامده. این دنیا خواهیم رفت، دیر یا زود      
ها، به هوش باشید این چند روزة دنیا شما را نفریبـد              پس اي انسان  . هم مانند حیوان بمیریم   

  . و آخرت را به دنیایتان نفروشید
 ایـد؟ آیـا   اید یا فرزندانتان را فرسـتاده  اهللا، آیا تا به حال به جبهه آمده       و اما اي امت حزب      

کـاش کـربال بـودیم      «: 1ایـد   کـرده    اي کـسانی کـه آرزو مـی         ایـد؟   دینداریتان را ثابـت کـرده     
سـوي    بـشتابید بـه   . امروز حسینیان با یزیدیان در نبردنـد      ! 2»کردیم   را یاري می   )7(حسین
  . ها، رزمندگان اسالم را تنها نگذارید جبهه

  
  اي که گفتی یا حسین اي کاش بودم کربال   

  
  ین و جبهه هست کربالاین خمینی چون حس  

  ها سوي جبهه بهر فتح کربال پیش به  
  

سـوي اهللا در حرکـت        کاروان عاشـقان بـه    ! )7(اهللا  اهللا، اي شیعیان علی ولی      اي امت حزب  
به پیش که از این کاروان عقـب نمانیـد،          . طلب پیشاپیش این کاروانند     است، عزیزان شهادت  

  . ه فتح نهایی نزدیک استبه پیش که کربال در انتظار شماست، به پیش ک
دانـم کـه بـراي مـن          پدر و مادرم و برادران و خواهرانم، مـی        . ام  و اما وصیتی به خانواده      

از شـما   . اید و من توفیق پیدا نکردم که حتـی مقـداري از آن را جبـران کـنم                   زحمت کشیده 
کنیـد بـه    و اگر خواستید که براي من گریه        . خواهم که از من راضی باشید و حاللم کنید          می

گریه کنید که شاید بندة خوبی براي موالیم و معبودم نبـودم تـا انـشاءاهللا خداونـد                  [...] این  
خاطر شما هم که شده این بنـدة روسـیاه را ببخـشد و اگـر خواسـتید گریـه کنیـد بـراي                          به

مظلومیت سیدالشهدا گریه کنید، براي درد و رنج زینب کبري گریه کنیـد، بـراي مظلومیـت                 
  . ر گریه کنیدائمه اطها

هر نحوي به گردن حقیر حقـی         از تمامی دوستان و آشنایان و برادران و خواهرانی که به            
و آخـرین   . کـنم   داشته و دارند و بنده نسبت به آن کوتاهی کردم تقاضاي عفو و بخشش می              

                                           
 .»گردئید می«در اصل وصیت  -1
در کـربال   ) 7( اشاره به این عبارت که از زبان کسانی نقل شده است که نتوانستند در رکاب حضرت امام حـسین                   -2

 ).511گ عاشورا، ص فرهن(» یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزاً عظیماً«یا » یا لیتنا کنا معکم«: بجنگند
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ش »1نی ینصر هل من ناصر   « که فریاد  )7(به امام عزیزمان، همانند امام حسین     : سخنم اینکه 
  . والسالم.  داد به ندایش لبیک گوییدرا سر

نظـرم رسـید    نامه از قبل نوشته بودم و شاید خانه باشد و چون اینجا نبود آنچه به                وصیت  
شما مجازید هرطور که صالح اسالم و قرآن اسـت آن را اصـالح و یـا کـم و زیـاد                . نوشتم
شید و چنانچه کفاره زحمت آن را بک  .  روز روزه بدهکارم   8در ضمن   . »اجرکم عنداهللا «. کنید

  . گیرد آن را بدهید به آن تعلق می
  .دار نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را   

  »والسالم«
  حسینی محمدرضا شاه

12/2/64  
  

  ]اي دیگر نامه وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .2»و ال تحسبنّ الّذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون«
به نام او که همه چیزم از اوست، به نام او که زندگیم در جهـت اوسـت، بـه نـام او کـه          

خاطر اوست امیدم اوسـت، مقـصودم اوسـت،           زنده به اویم، به نام او که از اویم، زندگیم به          
خـدایا  . نیـایش نتـوانم کـرد     . کـنم   کنم با قلبم با ذره ذره وجودم احساس مـی           احساسش می 

خدایا تـو   . کنی؛ مرا در آن راهی قرار بده که مصلحت توست           واهی می خ  دانم آنچه تو می     می
مـرا در آن صـراطی گـذار کـه در لحظـۀ جـان دادن       . جانم دادي و جانم را خواهی گرفـت    

  . نخورم 3حسرت
چشمانم را باز بگذارید تا کوردالن بداننـد        . آورم  اي را به روي کاغذ می       و اما چند جمله     

طلبان و دنیاپرسـتان ببیننـد        رفتم، دستانم را بیرون بگذارد تا راحت      که کورکورانه به این راه ن     
گـذاریم   برم و مشتانم را گره کنید تا کافران بدانند کـه نمـی           که چیزي با خود به آن دنیا نمی       

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .169/ عمران آل -2
 .»غفلت« در اصل وصیت -3
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اي آرامش به خود ببینند و بر سنگ مـزارم ناکـام    حتی یک لحظه ساکت بنشینند، حتی لحظه   
  . م دل رسیدمننویسید زیرا من به بهترین کا

مـادرم، قربـان تـو کـه هـیچ      . دارم ولی، از باب وصیت چند کالمی حضورتان عرضه می         
. اش و امـام عزیـز، گـردنم حـق نـدارد             کسی بیش از شما، بعد از خـدا و مـوالیش و ائمـه             

نه بـه عـدلش قبـول     به فضلش  امیدوارم که من را حالل کنید و خداوند این قربانی را از تو            
ــما ر ــد و ش ــرا ما روز فرمای ــۀ زه ــضور فاطم ــشر در ح ــضر 1)3(ح ــفید و در مح  روس

مادرم، مبادا تـو را کـه بـا سـیاه     . ددار  نگه را به اسالم هدیه کرد سرفراز        3 [...])3(2البنین  ام
اینـک در حجلـۀ    بـدان مـن هـم   .  سازي4[...]پوشیدن و تضرع و زاري دشمنم را شاد و مرا           

 5[...]لباس خونین به بدن، جهـاز وي سـالح   ام، عروس من تور سرخ به سر دارد و   عروسی
 دنیا گذرگاه است و آزمایـشگاه و ایـن   ،گفتید مادرم، مگر خودتان نمی. اش جان من    و مهریه 

مبـادا  . اینک در محضر حق تعالی آسوده آرمیده و به لقاءاهللا شـتافته    فرزندت هم . همان است 
 مـرا شـنیدي جـشن بگیـر و          هرگاه خبر عروسی  . او را در پیشگاه معشوقش سرافکنده کنی      

طور که گفـتم، هـر آنچـه خواسـتید در             لباس سبز در بر کن و خانه را چراغان کن و، همان           
بـاز تأکیـد    .  تا خداي تعالی خشنود گـردد      ، در راه خدا دهید    ،عروسی من تهیه و خرج کنید     

دانـم شـما      البتـه مـی   . صورت از شفاعت خبري نیست      کنم، مبادا محزون شوید که در آن        می
 که سرش را نزد وي انداختند پس فریاد زد و سر را پـس فرسـتاد و گفـت مـن                      6[...]چون  

  . گیرم سري را که در راه خدا دادم پس نمی
 اي کـه    7[...]از شما بـسی خجلـم کـه         . اي پدرم، اي استادم، قربان تو و کارهاي خیرت          
. نـصیب شـما کـرد   طور نیست که پسر من شهید شده این افتخاري بود که خـدا   دانم این  می

                                           
 .»السالم علیه« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 . خوانا نیست-3
 . خوانا نیست-4
 . خوانا نیست-5
 .باشد» ام وهب«احتماالً .  در اصل وصیت خوانا نیست-6
 . خوانا نیست-7



 )دفتر چهارم (امه کامل شهدان  وصیت¹ )8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 312

پدر و مادر عزیزم صـبر    . فقط هر روز از خدا بخواه که این اسماعیل را از شما قبول بفرماید             
 1[...]کنید و از این آزمایش الهی سرفراز بیرون آیید و مبادا شما با آه و ناله خـود مـن را از                     

ه بپوشد هر   کس حق ندارد لباس سیا      دانید که در جشن فرزند هیچ       می. موالیم محروم سازید  
مان پرچم سبز برافـرازد تـا مبـادا            و بر باالي خانه    2[...]خواهد لباس سبز      که رضایت مرا می   

 خوبی بیابند و در عزاي شما سخت شادي کنند و سالم مرا به تمـامی    کرکسان گرسنه طعمۀ  
  .قومان و خویشان و دوستان برسانید

  .دار نگهخدایا، خدایا، تا انقالب مهدي خمینی را   
  »والسالم علیکم«

  سیدمحمد حسینی 1/5/63
  

                                           
 . خوانا نیست-1
 .ا نیست خوان-2
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  هاي کلیدي عبارت
I خدایا تا مرا مخلص نکردي و نیامرزیدي از این دنیا مبري.  
I پدران عزیز و مادران گرامی از فرستان فرزندانشان به جبهه دریغ نورزند. 
I آید  مرگ حق است ودیر یا زود به سراغ همه می. 
I ه مرا به بندگی و کوچکی خود قبول کنیخواهم ک  خدایا از تو می. 
I         ها از این امتحان الهـی سـرافراز بیـرون            امیدوارم پدرها و مادرها با فرستادن فرزندانشان به جبهه

 .آیند
I باعث شد که من پا در جبهه بگذارم) 7(تنها عشق خدا و عشق اباعبداهللا الحسین. 
I  هضت خمینی جز بـا کـشته شـدن مـا بـاقی      اگر ن: گوییم می) عج(عنوان سرباز امام زمان ما هم به

 .هاي سربی ما را دریابید ماند، پس اي گلوله نمی
  
  

  محمدرضا :نام
  حسینی :خانوادگی نام

  رجبعلی :پدر نام 
  ایران :نام مادر

  1349 یکم مرداد :تاریخ تولد
   شهرستان رامیان:محل تولد
   سوم متوسطه :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1367ونهم اردیبهشت   بیست:تاریخ شهادت
   ماووت عراق:دتمحل شها

    اصابت ترکش:نحوة شهادت
   گلزار شهداي شهرستان شاهرود:مزار
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  محمدرضا حسینی
  

  اعوذ باهللا من الشیطان رجیم
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

  .»و به نستعین و هو خیر ناصرٍ و معین«
  .2»ار الد1عقبیسالم علیکم بما صبرتم فنعم «

  )امام خمینی (3.کند لرزاند و بیدار می ها انسان را می نامه این وصیت
  .4»اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
انـد و در نـزد         بلکه آنان زنده   5گانند  شوند مرد   و مپندارید کسانی را که در راه خدا کشته می         «

  .»خورند خداوند روزي می
و نایب بـرحقش امـام   ) عج(ریت حضرت مهدي با سالم و درود بر یگانه منجی عالم بش          

اهللا و بـا سـالم و درود بـر     شـکن، پیـر جمـاران، قلـب تپنـده امـت حـزب             امت خمینی بت  
  .هاي معظم شهدا و اسرا و مفقودین و جانبازان و رزمندگان عزیز اسالم خانواده

  ))7(امام حسین . (»ان کان دین محمد لم یستقم اال بقتلی فیا سیوف خذینی«
ماند پس اي شمشیرها مرا       جز با کشته شدن من باقی نمی      ) 6(دین جدم محمد    اگر    

اگر نهضت خمینی جز با کشته شدن مـا         : 6گوییم  عنوان سرباز امام زمان می      ما هم به  . دریابید
  .هاي سربی ما را دریابید  گلولهيماند پس ا باقی نمی

چیز را، این بدن کثیف را که غرق        دانم آیا لیاقت این را دارم که این مادي و نا            خدایا نمی   
 و دیگـر    7در گناه و معصیت است، هدیۀ در راه رضاي تو کنم، خدایا از خود بیخـود شـدم                 

                                           
  .»عقب« در اصل وصیت -1
  .24/  رعد-2
  .13، ص 16 صحیفه امام، ج -3
  .169/ عمران  آل-4
  .»گانند مرده« در اصل وصیت -5
  .»...ان کان دین محمد«تعلیقات ذیل . ك.ر. »گوئیم می« در اصل وصیت -6
  . خوانا نیست-7
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خواهم شاهد و ناظر این باشم که دوسـتان عزیـزي را دوبـاره      طاقت ندارم، خدایا دیگر نمی    
  .دتشییع کنیم، خدایا دیگر مادران طاقت ندارند که به داغ عزیزانشان بنشینن

خواهم توي این دنیاي مـادي   خدایا دلم شکسته، از همه چیز بریدم و گذشتم، دیگر نمی       
خواهم که مرا به بندگی و کوچکی خود قبول کنی و مـرا ببخـشی، و                  بمانم، خدایا از تو می    

تا مرا مخلص نکردي و نیامرزیدي از این دنیا مبـري، خـدایا گناهـانی کـه مـانع اسـتجابت                     
دانی مـن بنـدة خـوبی نبـودم و نتوانـستم        بر من ببخش، خدایا تو که میشود را دعاهایم می 
هاي تو باشم و تو را آنچنانکه سـزاوار پرسـتش بـودي، اطاعـت و                   واقعی نعمت  1شکرگزار

  .پرستش نکردم
خدایا حاال که من در این دنیا زندگی کردم و تو در این دنیا گناهـانم را فـاش ننمـودي،             

دهـی گناهـانم    کنی و نامۀ اعمالم را به دستم می         ز من بازجویی می   در آن عالم هم وقتی که ا      
  .را فانی ساز

* * * * *  
امیدوارم که پدران عزیز و مادران گرامی از فرستادن فرزندانشان به جبهه دریغ نورزند و                 

، حتی طوري کنند که فرزندانـشان را        ...ها بروند   باعث نشوند که فرزندانشان نتوانند به جبهه      
هـا بفرسـتند تـا بتواننـد از ایـن امتحـان الهـی               سوي جبهه    نموده و با رضاي کامل به      تشویق

سرافراز بیرون آیند و خداي را شکر کنند که امانتی را که به آنها داده شده بود به صـاحبش                    
آبرومندانه تحویل دادند و این را هم بدانند که مرگ حق است و دیر یا زود به سـراغ همـه                     

  تر که در این راه فرزندانشان شهید بشوند پس چه به2آید می
  

* * * * *  
  »و چند کالمی هم با پدر و مادر عزیزم«

دانم که فرزند خوبی براي شما نبودم و آنطوریکه بایـد و شایـسته                پدر و مادر عزیزم می      
  .بود نتوانستم از شما اطاعت کنم و حق فرزندي را خوب ادا نکردم

 خواهران عزیز و گرامی خودم اگر در این مـدت عمـري             پدر و مادر عزیزم و برادران و        

                                           
  .»شکرگذار« در اصل وصیت -1
  .57/ عنکبوت.  است» الموتئقۀکل نفس ذا« ترجمه آیه -2
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دانـم و     اید که مـی     که از خداوند تبارك و تعالی گرفتم اگر از دست من اذیت و آزاري دیده              
  .ام از درون قلب مرا ببخشید و مرا حالل کنید حتماً شما را ناراحت و اذیت کرده

* * * * *  
یم، از این هفت برادر و خواهر یکی از مـا  پدر ومادر عزیزم ما هفت برادر و خواهر هست      

  .باید خمس در راه خدا باشد که از این هفت نفر من باید خمس در راه خدا باشم
* * * * *  

پدر و مادر عزیزم امیدوارم که مرا مورد عفو و بخشش قرار دهیـد و اگـر شـهادت ایـن                 
ـ    فوز عظیم نصیب من شد و خبر شهادتم را به شما دادند هیچ             اراحتی از خـود نـشان      گونه ن

ام هیچ گریه نکنید و ناله نزنید براي اینکـه اگـر            براي دیدن جنازه   1آیید  ندهید و وقتی که می    
ام   شوند پس چه بهتر است که وقتی جنـازه          ها خوشحال می    گریه کنید منافقین و ضد انقالب     

  . را زمزمه کنید2»اناهللا و انا الیه راجعون«: را مشاهده نمودید آیۀ
* * ** *   

ها بدانند که من این راه را به انتخاب خودم پیمودم و تنها عشق خدا                 و این را هم بعضی      
کـس در   باعث شد کـه مـن پـا در جبهـه بگـذارم، و هـیچ      ) 7(و عشق اباعبداهللا الحسین     

  .انتخاب این راه مرا اجبار نکرد
د کـه شـما نـزد       پدر و مادر عزیزم، اوالً از من راضی باشید و مـرا حـالل کنیـد و بدانیـ                    

اگر لیاقت داشـتم کـه در راه خـدا بـه شـهادت      . خداوند رحمان و رحیم اجري عظیم دارید 
هایتـان را بلنـد       برسم و اگر خبر شهادتم را به شما دادند دوست دارم که همان وقت دسـت               

 کنید چرا که امانتی که چند روزي نزد شما پرورش یافتـه بـود   3کرده از خداوند شکرگزاري  
اش برگردانده شد، اگر به قرآن اعتقـاد           هم پرورش یافته بود نزد صاحب اصلی       و چه خوب  

تعلـق  ) خـدا (که شما از خودتان نیستید و به دیگـري          «داریم خداوند در قرآن فرموده است       
  4.»دارید

* * * * *  
                                           

  .»آئید می« در اصل وصیت -1
  .156/  بقره-2
  .»شکرگذاري« در اصل وصیت -3
ا هللا و انا الیه راجعون-4   . انّ
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بعد از نمازهایتان امام عزیز، این پیر جماران، ایـن قلـب تپنـده امـت             : پدر و مادر عزیزم     
حتی کنار آن حـضرت     ) عج( را دعا کنید، و دعا کنید که تا انقالب حضرت مهدي             اهللا  حزب

رزمندگان عزیز اسالم را دعا کنیـد کـه هرچـه زودتـر بـه کـربالي                 . مصون و محفوظ بماند   
  .برسند و به آن هدف الهی که صدور اسالم به سرتاسر جهان است برسند) 7(حسین

  

* * * * *  
کنم درسشان را بخوانند    آموز خواهش می     و تمام افراد دانش    از برادران و خواهران خودم      

  .تا وقتی که به دانشگاه رفتند افرادي مؤمن و با تقوي و پیرو انقالب و امام باشند
  :از کلیۀ

همسایگان و قوم و خویشان و دوستان و آشنایان تقاضا دارم اگر در این مدت عمر خطـایی     
خواهم کـه موجـب     و جداً از همگی آنها معذرت می      از من دیدند مرا ببخشند و حالل کنند         

  .ناراحتی آنها شدم
ام را در کنار برادر شـهیدم حـسین شاهـسوار             از مسئول بنیاد شهید تقاضا دارم که جنازه         

  .دفن کنید
* * * * *  

خواهم که وقت با ارزششان را گرفتم و سـر همـه را        در آخر از همۀ عزیزان معذرت می        
سزوار نیست که مرد مسلمان شبی را سـپري کنـد           «: ن روایت است که   به درد آوردم اما چو    

مـن هـم چنـد کالمـی بـر      ))] 7(امام صادق   . (»نامه او زیر سرش باشد      مگر اینکه وصیت  
  .روي صفحه کاغذ آوردم هرچند که زبانم الکن بود

  .امیدوارم که مرا حالل کنید
  » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«

   العاصیملتمس دعا العبد
  بندة کوچک خدا
  محمدرضا حسینی
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  هاي کلیدي عبارت
I قدر امام امت را بدانید و به دستورات او عمل کنید .  
I احترام بگذاریدآنهاهاي شهدا و کودکان  به خانواده .  
I خواهم که همیشه در صراط مستقیم و والیت فقیه قدم بردارند از برادرانم می. 
I ان والیت فقیه و رهبري باشیدهمیشه پشتیب. 
I سنگر مساجد و نمازهاي جماعات و دعاها را محکم حفظ کنید. 
I همچنان وحدت خود را حفظ کنید. 
I ها است مراسم عزاداري را باشکوه برگزار کنید زیرا ما هرچه داریم از همین عزاداري. 
I ندفرزندان خود را چنان تربیت کنید که فردا افراد صالحی براي جامعه باش. 
I تر کنید همچنان پیمان خود را با شهدا و انقالب مستحکم. 
I اي از یاد خدا غافل نباشید لحظه. 
I صبر نما و مرگ مرا براي خود افتخار بدان) 3(اي مادر در مرگ من چون زینب. 
  

  سیدموسی :نام
  حسینی :خانوادگی  نام

  سیدحسن :رپد نام 
   رقیه:نام مادر

  1345 دهم بهمن :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1365 بیست و دوم دي :تاریخ شهادت
   شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  سیدموسی حسینی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 نحبه و منهم مـن ینتظـر و مـا     صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی        من المؤمنین رجالٌ  «
1»لوا تبدیالًبد.  
انـد پـس    اند وفـا کـرده      از مؤمنین مردانی هستند که با عده و پیمانی که با خداي خود بسته             «

  . »اند اند و بعضی به انتظار شهادت نشسته  به شهادت رسیدهآنهابعضی از 
ـ    عباًاشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک له و اشهد ان محمد            «  اًده و رسـوله و اشـهد ان علی

  .2»ولی اهللا
و نایب بـرحقش، امـام      ) عج( منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر      نهایگسالم خدمت     

کران به روان پاك شهیدان اسـالم از کـربالي            امت، خمینی کبیر و همچنین سالم و درود بی        
 اسـرا و  حسینی تا جنگ تحمیلی استکبار علیـه ایـران و درود بـر مجـروحین و معلـولین و          

  . آنهاهاي محترم  خانواده
 که این همه نعمات را در مدت این چند سـال بـر مـا نـازل               3گزارم  خدایا تو را شکر می      

کردي، گرفته از نعمت اسـالم و انقـالب و جنـگ و رهبـري آنچنـان اسـتوار و مقـاوم کـه               
واهیم زد کـه    ما آنچنان سیلی به صدام خ      « و 4»تواند بکند   آمریکا هیچ غلطی نمی   «فرمایند    می

  .5»از جایش نتواند بلند شود
اهللا، قدر این نعمـت عظـیم را بدانیـد و همیـشه پـشتیبان والیـت فقیـه و             اي امت حزب    

رهبري باشید و سنگر مساجد و نمازهاي جماعات و دعاها را محکم حفظ کنید و هـر چـه              
ي مـا در    هـا   تر برگزار کنید و همچنان وحدت خـود را حفـظ کنیـد، زیـرا پیـروزي                  باشکوه
و مراسم عزاداري را باشکوه برگـزار    . ها و دیگر مسائل همین حفظ وحدت بوده است          جبهه

                                           
 .23/ احزاب -1
 .شهادتین -2
 .»گذارم می«در اصل وصیت  -3
 .515، ص 10 صحیفه امام، ج -4
 .278، ص 13 صحیفه امام، ج -5
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و بدانید که اگـر در یکـی از مـسائل           . 1ها است   کنید، زیرا ما هر چه داریم از همین عزاداري        
  . فوق سستی و کم اهمیت داده شود اول بدبختی و نابودي ما آغاز شده است

هللا، قدر امام امت را بدانید و به دستورات او عمل کنید، زیرا کـه  ا همچنین اي امت حزب   
باشد   اهللا می   باشد و نیز احترام به او احترام به مقام رسول           دستورات او فرمان و حکم خدا می      

و فرزنـدان  .  قـدردانی کنیـد    آنهـا کنند را بدانید و از        و نیز قدر افرادي که به شما خدمت می        
هـاي شـهدا و       به خانواده . که فردا افراد صالحی براي جامعه باشند      خود را چنان تربیت کنید      

  . تر کنید  احترام بگذارید و همچنان پیمان خود را با شهدا و انقالب مستحکمآنهاکودکان 
هاي گرم من را کـه از خوزسـتان           امیدورام که سالم  . سالم بر پدر و مادر عزیز و مهربانم         

دانیـد کـه مـن از         ام بهتر می    بار خدایا تو و خانواده    . یدگیرد با جان و دل بپذیر       سرچشمه می 
ام بـراي     ام و بنا بر مسئولیتی که داشـته         روي آگاهی و شناختی که به اسالم و رهبر پیدا کرده          

ام تـا از ایـن راه بتـوانم     رضا و خوشنودي تو و براي نابودي دشمنانت به جنگ با کفار آمده     
  .  خشنود سازمو تو را از خود] بکنم[کمک به اسالم 

اي پدر و مادر گرامی، در مرگ و شهادت من کوه باشید و چون کوه اسـتقامت کنیـد و                      
و از اینکه نتوانستم حـق      .  قدم بردارید   خدا اي از یاد خدا غافل نباشید و در راه رضاي           لحظه

 هایی از من نسبت به شما رسیده است، به بزرگواري           فرزندي را به شما ادا نمایم و اگر بدي        
خواهم که همیشه در صراط       و از برادرانم می   . خود مرا ببخشید و برایم طلب آمرزش نمایید       

  . مستقیم و والیت فقیه قدم بردارند
خـاطر مظلومیـت و غریبـی امـام           اگر خواستید برایم گریه کنید نـه بـراي مـن بلکـه بـه                

  .  گریه کنید)7(اکبر  و جوانی ناکام علی)7(حسین
 صبر نما و مرگ مرا براي خود افتخـار بـدان            )3(ن چون زینب  تو اي مادر در مرگ م       

خـواهم    اي و از شما می      که چنین فرزندي داشتی که براي رضاي خدا و در راه او فدا نموده             
ام را در کنـار گلـزار      که در عزایم آنچنان خرج کنید که رضـاي خـدا در آن باشـد و جنـازه                 

  . نمایید2[...]شهداي 

                                           
 .58، ص 17 صحیفه امام، ج -1
 .وانا نیست خ-2
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امید پیروزي رزمندگان بر کفر جهـانی و سـالمتی خـدمتگزاران     دیگر عرضی ندارم و به        
به اسالم و اجر و پاداش شما خانواده با خداوند متعال، همگـی شـما را بـه خـداي بـزرگ                      

  .خداحافظ شما. سپارم می
  » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«

   سیدموسی حسینی
  10/12/63تاریخ نامه 
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  هاي کلیدي عبارت
I دت شرکت در جبهۀ حق علیه باطل شامل حال اینجانب گردیدسعا.  
I امیدوارم که بعد از من سالح من توسط برادرانم بر زمین نیفتد.  
  
  

  سیدنوراهللا :نام
  حسینی :خانوادگی  نام

  اکبر سیدعلی :پدر نام 
   خیرالنسا:نام مادر

  1339 بیستم فروردین :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1366 بیست و نهم اسفند :تاریخ شهادت
   جزیره مجنون عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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   سیدنوراهللا حسینی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
شکن و بـا درود و   و نایب برحقش خمینی بت   ) عج(با درود و سالم بر پیشگاه آقا امام زمان        

خـصوص شـهداي گرانقـدر      شهدا از صدر اسالم، شـهداي کـربال و بـه          سالم به ارواح طیبه   
کربالي ایران و با درود و سالم به امت شهیدپرور ایـران و همچنـین رزمنـدگان اسـالم در                     

سر بردم با ایمـانی    حقیر عمري را در گمراهی و بدبختی به       . هاي حق علیه باطل     تمامی جبهه 
و همچنین بـه روز قیامـت کـه همانـا روز            ضعیف نسبت به دین مقدس اسالم و احکام آن          

باشند و از آنجایی که خدا بس مهربان و بخشنده است سـعادت شـرکت در                  حسرت نیز می  
جبهۀ حق علیه باطل شامل حال اینجانـب گردیـد کـه در کنـار بـرادران مخلـص و متعهـد                      

ـ                 رادران وطنمان در راه خدمت به اسالم و مسلمین انجام وظیفه نمایم گرچه از نظر معنوي ب
توانم ناامید باشم چون خداونـد بخـشندة مهربـان اسـت               عقب هستم اما نمی    آنهافرهنگ از   

من سالح من توسط برادرانم بر زمین نیفتد انشاءاهللا و چنـد کالمـی هـم     امیدوارم که بعد از  
ام و چنـد       سال نمازم را کامل نخوانـده      5با پدر بزرگوار همسر مهربان و برادرانم من حدود          

. دانیـد  به هر طریقی که خودتان صالح مـی     . جاي من ادا نمایید     م روزه که امیدوارم به    سال ه 
بی سید مادر مهربانم، همسر باوفایم و نورچشمی آقا سـید             حضور محترم پدر بزرگوارم، بی    

و طاهره و خواهران و برادران عزیزم سـیدعباس کـاظم سـیدمحمد و سـیدحبیب و تمـامی               
رسانم و  می اهل ده و دیگر اقوام و آشنایان و دوستان سالم می         اقوام و خویشان همچنین تما    

  .خداحافظ همگی شما. از همگی تقاضا دارم که مرا به بزرگی خودشان ببخشند
ضمناً امیدوارم برادرم سیدعباس در بعضی موارد چنانچه مصلحت بود جاي مـرا خـالی                 

  .نگذارد
  مخلص شما سیدنوراهللا حسینی

22/12/1365  
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  ]اي دیگر مهنا وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  :نامۀ شرعی وصیت
 شـاهرود تـاریخ   3 صادره از حـوزه  104اکبر، شماره شناسنامه    سیدنوراهللا فرزند سیدعلی    

. دهم پدرم را و ناظر آن همسر و برادرم سـیدعباس را          وصی صالح خود قرار می     1339تولد  
  :دیونی که بر گردنم هست

  .ل سیگار به مردم هزار تومان پو3 حدود -1  
 و چـون مـن دیگـر    )7( تومان دفتر حرم امام رضـا   300. آباد   تومان دفتر علی   500 -2  

  .یادم نیست اعالم نموده و از مردم بخواهید که چنانچه طلبی داشته شما قبول نمایید
  

  سیدنوراهللا حسینی
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  هاي کلیدي عبارت
I اکنون جبهۀ جنگ همانند محراب عبادت است. 
I                 کننـد    سنگرنشینان جز خودباختگان در راه خدا که درخت تناور حق را با خون خود آبیاري مـی

  .نیستند
I در انجام تکالیف الهی خویش کوشا باشید. 
I به نماز اهمیت داده از دعاها و شعائر مذهبی فراموش نکنید. 
I          گر    حق را جلوه   ایم نور   خاطر خداست و ما برخاسته      پیکار من و امثال من در این جهاد مقدس به

 .سازیم
I ستم جنگید تا به آزادگی و حریت دست یافت باید با اهریمن و هرگونه ظلم و. 
I           تـن از یـارانش در       72 بـا    )7(اي جوانان، نکند که در رختخواب ذلت بمیرید، که امام حسین 

 .اند حماسۀ کربال شهید شده
  

  محمدامین :نام
  پور حسینی :خانوادگی  نام

  محمدعلی :پدر نام 
   فاطمه:نام مادر

  1345 بیستم تیر :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام
  1365 دهم تیر :تاریخ شهادت
   مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  پور  محمدامین حسینی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
:  ترجمه حـدیث   1»فاستفتحوا اعمالکم بالصبر علی الجهاد    « : صلی اهللا علیه و آله     اهللا  قال رسول 

  » صبر و استقامت را در مشکالت جنگ سرآغاز قرار دهید«
هاي ما را و یاري ده ما را بر گروه ناگرویدگان که بر ایـشان                 بار خدایا استوار گردان گام      

 را نصرت ده که نور حق را در تمـامی           پیروز گردیم و همانا پیروزي ما پیروزي توست و ما         
  .اقصاي جهان بگسترانیم

و اما شما پدر و مادر خوب و مهربانم، که در این دنیاي فانی از همه کس و از همه چیز               
داشتم و همیـشه چهـرة رئـوف و مهربانتـان در            برایم عزیزترید و از جان بیشتر دوستتان می       

دانید پیکـار مـن و امثـال مـن در ایـن               ر که می  طو  مقابل چشمانم مجسم بود، بدانید و همان      
اکنـون جبهـۀ   . گـر سـازیم    نور حق را جلوه2ایم خاطر خداست و ما برخاسته  جهاد مقدس به  

جنگ همانند محراب عبادت است و سنگرنشینان آن نیستند جز خودباختگـان در راه خـدا                 
ن پـرچم توحیـد در      کنند و در پی برافراشـت       که درخت تناور حق را با خون خود آبیاري می         

خاطر آرمـان      در آن براي خدا و به      )7(؛ سرزمینی که حسین   ]اند[ سرزمین خون و شهادت   
 خود در ایـن راه دریـغ        3توحیدي جنگید و خون خود را ایثار کرد، حتی از طفل شش ماهۀ            

چکید دست خود را از خون فرزند       که خون از گلوي کودك شیرخوارش می        نکرد و درحالی  
بارالها تو شاهد باش کـه مـن        : سوي خدا پاشید بدین معنی که       ده به آسمان به   دلبندش پر کر  

سـویت    از هیچ مجاهدتی در راه برقراري فرمان تـو مـضایقه نکـردم و ایـن خـونی کـه بـه                     
گونه بود و در راه خـدا         آري پدر و مادر عزیزم، باید بدین      . فرستم گواه و شاهد من است       می

و این فرمان خداسـت  . بذل جان و مال و فرزند دریغ نکرد     وار از     اینچنین جهاد کرد، حسین   
  .که باید با اهریمن و با هرگونه ظلم و ستم جنگید تا به آزادگی و حریت دست یافت

اید، ولی شرمنده از اینم که نتوانستم         ، شما براي من حقیر بسیار زحمت کشیده       4[...]پدر    
                                           

 .، غزوه اُحد و حمراء االسد12، باب 125، ص 20بحاراالنوار، ج  -1
 .»ایم برخواسته«در اصل وصیت  -2
 ).7(اصغر ذیل علی. تعلیقات. ك.ر -3
 .خوانا نیست -4
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 از کـودکی مـرا پـرورش دادیـد و     .فرساي شما را جبـران کـنم        در این عمرم زحمات طاقت    
از کودکی تا دبستان، از دبستان تا دبیرسـتان، تـا حـال کـه               . طور صحیح مرا تربیت کردید      به

توفیق پیدا کردم و توانستم در این جهـاد مقـدس شـرکت کـنم بـسیار زحمـت بـراي مـن                       
اگر گاهی  پدر بزرگوارم،   . امیدوارم که خداوند به شما اجري عظیم عنایت فرماید        . اید  کشیده

نمـایم    ام و نتوانستم اداي وظیفه کنم، از شما تقاضـا مـی             ب ناراحتی شما شده   با اعمالم موج  
  . را مورد لطف قرار داده و عفوم نماییداینجانب

سـالم اي مظهـر ایثـار و از خـود           . سالم مادر . و حال چند کالمی با مادرم صحبت دارم         
خاطر مقام شامخ و واالیتان بهشت       ند به گذشتگی و اي کانون مهر و محبت و اي آنکه خداو          

زبـانم عـاجز و قلـم    . سالم و رحمت خدا بر تو بـاد . را به زیر پاي مادران تشبیه کرده است     
ناتوان از این است که چگونه بتوانم حق مطلب را به مهر و محبتـی کـه بـه شـما و پـدر و                         

 آنند که بتوانند به قیـاس       کلمات کوچک و حقیرتر از    . ام دارم ادا نمایم     دیگر اعضاي خانواده  
اي از تنت هستم؟     مگر نه این است که من پاره      . عالقه و محبت فرزند نسبت به مادر بپردازد       

هـا    ام و در طی این ایام انواع سـختی          نه ماه و نه روز و نه ساعت از شیره جانت تغذیه کرده            
 هـستی نهـم و      اي که من صحیح و سالم به لطف خدا پا به عرصـۀ              را بر خود هموار ساخته    

هاي درازي تا سـحر بـه      چه شب . تازه آنگاه نوبت تر وخشک کردن و شیر دادنم بوده است          
فـشرد و اشـک از        ام قلبت می    اي و با اندك ناراحتی و گریه        بالینم نشسته و نگران حالم بوده     

هاي شما را جبران   خیلی متأسفم مادر، که نتوانستم این همه خوبی       . اي  ساخته  دیده جاري می  
  .کنم پدرم تقاضاي عفو و بخشش می] و[از شما . کنم
به نماز اهمیت داده از     . اما خواهران و برادرم، در انجام تکالیف الهی خویش کوشا باشید            

ام   گرچه توفیق و شاید لیاقـت بیـشتر از ایـن نداشـته            . دعاها و شعائر مذهبی فراموش نکنید     
حقوق پـدر و مـادر   .  الهی خویش خواهید داد 1[...]ولی انشاءاهللا شما اهمیت الزم را به دعا         

 پــدران و مــادرانی کــه از رفــتن .و خــواهر و بــرادر کــوچکتر و بزرگتــر را رعایــت کنیــد
 بدانیـد و مطمـئن باشـید در روز          ،کننـد   فرزندانشان به جبهه و جهاد با کفار جلـوگیري مـی          

  .قیامت در مقابل شهدا و خانوادة شهدا سرافکنده خواهید بود

                                           
 .خوانا نیست -1
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گرچه کوچکتر از آنم که براي شما پیام دهـم          . امی براي خواهران و مادران دارم      پی ،حال  
مادران عزیز و خـواهران     . کنم  عنوان تذکر خدمت شما عرض می       ولیکن این چند کلمه را به     

جـا حجـاب      دهید، همیشه و در همـه       نامه گوش فرا می     گرامی، اي بانوانی که به این وصیت      
طلب از شما     مشق قرار دهید و نگذارید یک عده افراد فرصت        اسالمی و رفتار اسالمی را سر     

اگر شما خـواهران حجـاب اسـالمی و رفتـار اسـالمی داشـته باشـید                 .  ضعف بگیرند  1هقطن
  .شوند هاي فساد کشیده نمی هاي آینده انقالب، به راه هاي ما، نسل وقت جوان هیچ
ان را به دین اسالم و قـرآن و        کنم از کوچکی فرزندانش     و اما از پدران و مادران تقاضا می         

یعنی فرزندانی تربیت کنند که امروز      . مساجد آشنا سازند؛ و فرزندانتان را خوب تربیت کنید        
  . آیند به درد این مملکت اسالمی بخورند و فردا می

دهید، ما گرچه گناهکار بودیم ولی بـار          نامه را گوش می     اي جوانان عزیز که این وصیت       
هرچند که لیاقـت خـدمت بـه کـشور اسـالمی و ملـت مـسلمان را                  . تیمسفر را بستیم و رف    

و آن جوانانی که به     . ها بروید    ولی شما جوانان گرانقدر بیشتر به مساجد و کتابخانه         ،نداشتیم
هـاي     از آن راه   ،انـد؛ هنـوز دیـر نـشده اسـت           هاي کج و انحراف رفته      علتهاي مختلف به راه   

هایـشان    کنم که از رفتن بچه      ن و مادران درخواست می    از پدرا . منحرف برگردند و توبه کنند    
 و 2هـا  ها بود کـه یـک عـده ماننـد بهـشتی      ها جلوگیري نکنند، که همین کتابخانه به کتابخانه 
  .  آفرید و تحویل این مملکت اسالمی داد4ها  و مطهري3ها رجائی

مـدت کوتـاه   این بود کـه مـن در ایـن     : داد  اما مسئله دیگري بود که مرا همیشه زجر می          
اي از مـن      عمرم با دوستان زیادي مراودت داشتم؛ و حتماً هـم رفتـار یـا اخـالق ناشایـسته                 

  . زجر بکشم6[...]زیر مرا عفو کنید و نگذارید . کنم  تقاضاي عفو و بخشش می5.اید دیده
ام و خواهران ارجمندم و یگانه برادر عزیزم          در آخر، مجدداً از پدر مهربان و مادر گرامی          

                                           
 .»نکته« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .تعلیقات. ك.ر -4
 .»اي دیده «در اصل وصیت -5
 .خوانا نیسیت -6
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اید جبـران     کنم و از اینکه نتوانستم زحماتی که دربارة من کشیده           اضاي عفو و بخشش می    تق
  .طلبم کنم پوزش می

  » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
  دیدار در صف محشر و روز قیامت
  پور محمدامین حسینی

  
الم اگـر   اسـ . از همۀ پدران و مادران التمـاس دعـا دارم         . ان فراموشم نکنید  تاز دعاي خیر    

  کنم جان را نثارش می/ بیند خطر
  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
  

  1دیوانــۀ تــو هــر دو جهــان را چــه کنــد  
    

  ]اي دیگر نامه وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

شکن و سالم بر رزمنـدگان و    برحقش خمینی بت  و نایب   ) عج(با درود و سالم بر امام زمان      
  . اند شهیدانی که با خون خود درخت اسالم را آبیاري کرده

 تن از یـارانش  72با   )7(که در رختخواب ذلت بمیرید، که امام حسین       جوانان، نکند    اي  
مبادا امـام عزیـز     : سالم من به ملت دالور ایران این است که        . اند  در حماسۀ کربال شهید شده    

جـاي شـما را   خبر   از خدا بی2ها را خالی نگذارید که منافقین       و پشت جبهه  . را تنها بگذارید  
  . بیفتد من را نگذارند بر زمین  سنگرانم این است که اسلحۀ پیام من به هم. کنند پر می

، شـما   3و مادر جان  ]. ید[و سالم بر پدر و مادري که روز و شب براي من زحمت کشید               
و سالم من بر خواهران خودم ایـن اسـت    .  تن شهید داده گریه کن     72 که) 3(براي زینب 

  .حجاب خودشان را حفظ کنند: که
  پور محمدامین حسینی

                                           
 .شعر از خواجه عبداهللا انصاري است -1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .»اگر مادر جان« در اصل وصیت -3
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  هاي کلیدي عبارت
I تقاضا دارم در تعلیم و تربیت بچه خیلی دقت کنید. 
I فرزندي با خدا و با ایمان تحویل اجتماع بدهید. 
I  اي وجود دارد هر موجود زندهمرگ براي هر انسانی و.  
  
  

   سیدمحمد:نام
  فرد حسینی :وادگیخان  نام

  سیدمهدي :پدر نام 
   لیلی:نام مادر

  1337 هفتم اردیبهشت :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  سوم متوسطه :تحصیالت
   ارتش:کننده ارگان اعزام
  1360 پنجم مهر :تاریخ شهادت
   دارخوین:محل شهادت
  اصابت گلوله و ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  فرد محمد حسینیسید
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
عنوان یک سرباز ایرانی      ساز مملکت من که به      اکنون در این لحظات حساس و سرنوشت        
وطنـان   پرست براي دفاع از مرز و بوم کشورم ایران و رفقاي مؤمن خویش و سایر هـم        وطن

خواهم که اگر چنانچـه شـهید شـدم بـرایم         در عزیزم می  شوم از شما ما     عازم جبهه جنگ می   
گریه نکنی و فقط از درگاه خداوند توانا برایم طلب آمـرزش کنـی چـون مـرگ بـراي هـر                      

 1تعالی  اي وجود دارد زمان به هر نحوي باشد آن دیگر دست باري             انسانی و هر موجود زنده    
دهم بـه    می3[...]نویسم و به   می نامه  عنوان یک وصیت     کاغذ را به   2حال که این تکه   . باشد  می

.  مـن بـه شـما و فرزنـدم متعلـق بـود      4[...]این جهت است که در نبودن من تمامی حـق و       
کنم که انسان در یک زمان بـه دنیـا    طوري که براي مادرم گفتم براي شما هم بازگو می       همان
 بـاالخره بـا   کنـد و  آید و بعد از سیر تکاملی چند صباحی به روي این دنیـا زنـدگی مـی                  می

گویـد و حـال        را وداع می   5[...]خواست خداوند در روزي که عمرش به پایان رسیده باشد           
روم اگر قسمتم باشد زنده بمانم که هیچ و اگـر مـرگم در جبهـه      من که به این مأموریت می     

گـویم بنـابراین در    جا دار فانی را وداع مـی   در همان6[...]اي   فرا رسیده باشد که بدون لحظه     
دهم که بعد از مرگ من تمام آنچه در باال ذکر کردم و تمـام             زنده بودنم شما را قیم خود می      

کـس    گیرد و هیچ     مقدار پول نقدي که دارم به شما و فرزندم تعلق می           7[...]وسایل زندگی و    
شـود و بـه       ام بزرگ می    حق ندارد سر سوزنی از زندگیم را از شما بگیرد و تا زمانی که بچه              

باشـد و تقاضـا دارم در         رسد سرپرستی و بزرگ کردن بچه به عهدة شما مـی            ی می سن قانون 

                                           
 .»بارتعالی« در اصل وصیت -1
  .»تیکه« در اصل وصیت -2
 . خوانا نیست-3
 . خوانا نیست-4
 . خوانا نیست-5
 . خوانا نیست-6
 . خوانا نیست-7
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. تعلیم و تربیت بچه خیلی دقت کنید و فرزندي با خدا و با ایمـان تحویـل اجتمـاع بدهیـد                    
دیگر صحبتی ندارم و در پایان از همگـی شـماها عزیـزانم، پـدر، مـادر حـاج آقـا، مامـان،                       

  .کنم فظی میخواهران خودم و سایر اقوام خداحا
29/5/60  

  فرد سیدمحمد حسینی
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  هاي کلیدي عبارت
I  هاي او را عمل بنمایند گویم که دنبال امام باشند و حرف می] خود[به برادرهاي. 
I پیام من براي ملت شهیدپرور این است که در خط والیت فقیه باشد. 
I پیام زینب را برسانید به گوش تمام مستضعفان. 
I الیت فقیه و خط امام و روحانیت باشید تا پیروز شویدرو و دنباله. 
I تا آخرین قطرة خون خود از اسالم عزیز دفاع خواهیم کرد. 
I    شود   طور می   خاطر اسالم، به فرمان امام امت، نبود چه         رزمندگان اگر به  : دانی  خدایا تو خودت می

دا ش ونداز پدر و مادر، از برادر و خواهر، از همسر و فرزندهاي کوچک ج. 
  

  سیدحسین :منا
  میقان حسینی :خانوادگی  نام

  سیدعباس :پدر نام 
   ساره:نام مادر

  1345 یکم فروردین :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  آموز چهارم متوسطه دانش :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1363 بیست و دوم اسفند :تاریخ شهادت
   جزیره مجنون عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  میقان سیدحسین حسینی
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  1.ها و زمین است  نور آسمان وسالح مؤمن است و ستون دین» دعا«
  .با درود بر رهبر کبیر انقالب امام امت و با سالم بر شهیدان

 2د و یک وقت نکند    نپیام من براي ملت شهیدپرور این است که در خط والیت فقیه باش              
کنم که رهبر من، امام من، امید اسالم در روي فرشی             من افتخار می  . 3ها بگذارند که امام را تن   
.  او را دوست دارد    5کنم که رهبر من تمام جهان       من افتخار می  . کند   زندگی می  4به نام موکت  

کنم که چنین رهبر دارم و یک جان کم است در راه او، کـه راه اسـالم اسـت،       من افتخار می  
  . کردم  اسالم می6داشتم و فداي  جان میکه چند کاش. فدا کنم

مادر جانم، تو ناراحت نباشید براي من و شاید مـن بـراي تـو در             . و براي مادر پیام دارم      
 که فرزند در راه اسالم فـدا  8و پدرم، شما هم ناراحت نباشید. 7پیشگاه خدا کاري کرده باشم 

  . اید شود، شما هم باید افتخار کنید که چنین فرزندي داشته می
و از تو، اي همسر، متشکرم و از همکاري تو سپاسگزارم و امیـدوارم کـه در خـط امـام                   

  .خداوند حافظ اسالم باشد. پیام زینب را برسانید به گوش تمام مستضعفان
 9هـاي او را عمـل بنماینـد     گویم که دنبال امام باشـند و حـرف          می] خود[و به برادرهاي      
م، شما هم باید افتخار کنید چون بـرادر   ی خواهرها :خواهرهاو به   . کند  طور که عمل می     همان

  .فقط خط خط امام، والیت فقیه فقیه فقیه فقیه. 10اید را در راه اسالم داده
                                           

، ص 7وسـائل الـشیعه، ج      (» الدعا سالح المؤمن و عمود الدین و نـور الـسموات و االرض            «: )6(اهللا  قال رسول  -1
 ).، باب استجابت الدعا و عند الخوف38

 .»نکاند«در اصل وصیت  -2
 .»بگذرند«در اصل وصیت  -3
 .»مکت«در اصل وصیت  -4
 .»جان«در اصل وصیت  -5
 .»فدا«در اصل وصیت  -6
 .»کرد باشم«در اصل وصیت  -7
 .»نباشد«در اصل وصیت  -8
 .»بنماید«در اصل وصیت  -9

 .»داداید«در اصل وصیت  -10
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شـناخت جـان را چـه       ] را[آن کس که تو     
ــد   کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عیـال و خانمـان را چـه کنـد       ] و[فرزند    
ــشی      ــانش بخ ــر دو جه ــی ه ــه کن   دیوان

  
  1کنــددیوانــه تــو هــر دو جهــان را چــه   

    

  .یادتان نرود. این شعار باید حفظ بماند. دار نگهخمینی را   تا انقالب مهديا خدایا خدای  
  

  میقان سیدحسین حسینی
11/8/60  

  ]اي دیگر نامه وصیت[
  بسمه تعالی

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  سالم
 حدود  هایم که قضا شده است باید متذکر بشوم که روزه در            و در رابطه با نمازها و روزه        
تمـام نمازهـاي صـبح، ظهـر و     . نیم قضا شده اسـت ] و[ روز و نماز در حدود یک سال       40

اگر توفیـق شـهادت پیـدا کـردم، کـه      .  سال و نیم است   عصر و مغرب و عشا در حدود یک       
جاي آوریـد؛ ولـی تـا         ها را تا جایی که امکان دارد به         شود، این نمازها و روزه      نصیب ما نمی  

در مـورد امـوال خـودم،       : و یک مسئله  .  خودم هم انجام خواهم داد     حدودي که ممکن باشد   
 را از طرف پدرم روشن نمایید و هر         آنهامثل حیاط و باغ، این را هم باید بگویم که تکلیف            

و من اگر شهید شدم من را در جوار شهیدان عزیز مهـدي   . چه که او دستور داد عمل نمایید      
و در عزاي من اشک نریزید، چرا چون من در راه         . یدحسینی و دیگر برادران دفن نمای       و شاه 

شوم و شما باید شاد باشید و من به کام خودم رسـیدم و دامـاد شـدم و شـما                       خدا کشته می  
  . باید شاد و سرحال باشید

  عشق
  در مکتب ما درس نخـستین عـشق اسـت         

  
  ایثــار و جهــاد در ره دیــن عــشق اســت  

ــرد     ــار و نبـ ــۀ پیکـ ــتن در عرصـ   بگذشـ
  

  خــدا زبــان شــیرین عــشق اســتدر راه   
  

                                           
شـعر از خواجـه عبـداهللا       » دیوانه تـو هـر دو جـان را چکانـد              دیوانه تو هر دو جانش بخشی«در اصل وصیت  -1

 .انصاري است
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رو والیت فقیه و خط امام و روحانیت باشید تا پیـروز شـوید و بـه شـما آسـیبی وارد        دنباله
  .نشود

  الحقیر سیدحسین حسینی
  1» کلّ مریضٍ و فک کلّ اسیرٍاللّهم اشفِ«

  24/12/62پنجشنبه مورخ 
  

خـود را بـه کـربال و        خون خود از اسالم عزیز دفاع خـواهیم کـرد و تـا                تا آخرین قطرة    
  )تکبیر. ( عزیز نرسانیم دست از مبارزه نخواهیم کشید2قدس

  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .»ا اهللا و اشهد انّ محمداً رسول اهللاستغفر اهللا و اتوب الیه، اشهد ان ال اله الّ«

 هـزار پیـامبر   124دهم که  دهم که خدایی جز خداي یکتا نیست، شهادت می          شهادت می   
 و  )7( امـام معـصوم، علـی      12 پیامبر اسـت و      )6(که آخرین آنها رسول اکرم محمد     

سوي صراط مستقیم هدایت    که بشریت را از ضاللت به     ] و آمدند [ فرزندانش، برحقند    3یازده
ها مهدي منتظر که در سایۀ توجهاتش اسالم عزیز با کفـر در               و با سالم به منجی انسان     . کنند

و با سالم به امام امـت، ایـن         . کند  با قامتی استوار به تمام عالم نورافشانی می       ] ست و ا[ستیز  
 سـال تـاریخ اسـالم را    1400شکن تاریخ این زمان که پس از   رهبر مسلمانان جهان، این بت    

  . زنده کرد
اهللا  نـام روح  کنم که خدا من را در این زمـان آفریـده اسـت کـه رهبـري بـه                من شکر می    

خـدایا در زمـانی   . پس وظیفۀ من چیست؟ خدایا تو من را کمک کـن    . ی دارم موسوي خمین 
 )6(یی بود در مقابل فرعون و ابراهیمی بود در مقابل نمـرود و محمـدي                گذشته موسی 

                                           
 .الجنان، اعمال مشترکۀ ماه رمضان  برگرفته از مفاتیح-1
 .تعلیقات. ك.ر -2
 .»یازد« اصل وصیت در -3
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بود در مقابل کفار و امام حسینی بود در مقابل یزید، کـه درس آزادگـی بـه مـا آموخـت، و          
وار ایـستاده      در مقابل آمریکـا و عمـالش حـسین         اهللا خمینی که    امروز هم رهبري به نام روح     

در این زمان ما چه باید بکنیم که آیندگان ما را لعنت نکنند، تا خداوند ما را در آتـش          . است
  قهرش در دنیا و آخرت نسوزاند؟ 

دهم که مـن و دوسـتانم         قسم می ) 3(و مادرم زهرا  ) عج(خدایا تو را به حق امام زمان        
حسین جان، فرزندت امام امت این رهبـر        .  باشیم )7(امام حسین را یاري کن تا پیرو خط       

خـاطر بهـشت و        خـدایا مـن بـه      .1»جوانـان اسـالم در خطـر اسـت        «مسلمانان جهان فرمود    
خدایا امام امت فرمود امروز اسالم در خطر         . روم هاي بلندت به جبهه نمی حورالعین و قصر

 تـو اي خـدا، در آتـش         ،انجام ندهم فـردا   ام را     خدایا من ترسیدم که اگر امروز وظیفه      . است
قهرت در دنیا و آخرت من را بسوزانی و آیندگان تاریخ ما را لعنت کنند که چنـین رهبـري                 

خواهم بمانم تـا      خدایا می .  تو را یاري کنم    2خدایا یاریم کن تا بتوانم دین     . اند  را یاري نکرده  
ردا اسالم شهید شـود و مـن بـراي         ترسم فردا من نباشم و یا اینکه ف         فردا شهید شوم ولی می    

  . شوم3ارزش فردا بی پس
 کننـد کـه در      6 آیندگان تصور  5 براي آیندگان چند خطی را بنویسم خدا نکند        4خواهم  می  

 کار و یا نداشتن پول بـه        7خاطر نبودن   این زمان که جنگ به ما تحمیل شده برادران بسیج به          
دهـد، شـاید خـرج      سپاه به یک بسیجی مـی برادرم، این مقدار پولی را که. ]د[رفتن  جبهه می 

آیندگان . 9دهند، پول دکتر را بس نکند       به خانۀ رزمندگان می     [...]8همان خبرهایی که توسط   
گردد، در  بدانند یک رزمنده روزي که از خانه به سمت جبهه و از جبهه به سمت خانه برمی             

                                           
 .105-102جوانان از دیدگاه امام خمینی، تبیان شماره شانزدهم، ص  -1
 .»دینه«در اصل وصیت  -2
 .»عرزش بی«در اصل وصیت  -3
 .»خاهم می«در اصل وصیت  -4
 .»نکوند» در اصل وصیت -5
 .»تسور«در اصل وصیت  -6
 .»نبودنه«در اصل وصیت  -7
 .»توسوت«در اصل وصیت  -8
 .»نکوند«در اصل وصیت  -9
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  . 1 نکندی از همان مدت را بسگیرد که شاید نیم جبهه بوده است پول میهمان چند ماه که در 
 اسـالم، بـه فرمـان امـام امـت، نبـود             2خـاطر   رزمندگان اگر به  : دانی  خدایا تو خودت می     
 4شود از پدر و مادر، از برادر و خـواهر، از همـسر و فرزنـدهاي کوچـک جـدا          می 3طور  چه
ن هـاي کردسـتا     هاي خوزسـتان و در آن سـردي         دانی در آن گرمی     خدایا تو خود می   . 5شوند
 عملیـات بـودم؛ شـهدایی را در آتـش و     9دانی که مـن در    خدایا تو می  .  اسالم بود  6خاطر  به

آمـد و     ها از بدنشان خون می      و شهدایی هم در کمین    ] دیدم[هاي پاره پاره      شهدایی را با بدن   
  . 8رسیدند  تا به شهادت می7کردند سفارش از اسالم و امام خمینی می

 شـهدا هـم     11 و انـشاءاهللا   10را حـالل کننـد      کـه مـن    9اهمخـو   در آخر از تمام افـراد مـی         
 اسـالم بـه پیکـر       13خـاطر    شما برادران و خواهران را نادیده نگیرند چون شما بـه           12زحمات

  . گذارید شهدا احترام می
حالت که حسین حسینی داشتی       پدرم، خوش به  .  دارم 14ام وصیت جداگانه    براي خانواده   

  . و داري
  .  اسالم تا فرج امام زمان نگاهداري کن امام را براي15خدایا عمر  

  سیدحسین حسینی

                                           
 .»نکوند«در اصل وصیت  -1
 .»خاتر به«در اصل وصیت  -2
 .»تور چه«در اصل وصیت  -3
 .»جودا«در اصل وصیت  -4
 .»شود«در اصل وصیت  -5
 .»خاتر به«در اصل وصیت  -6
 .»کردن می«در اصل وصیت  -7
 .»رسیدن می«در اصل وصیت  -8
 .»خاهم می«»در اصل وصیت  -9

 .»کونند« وصیت در اصل -10
 .»...انشاا«در اصل وصیت -11
 .»زهمات«در اصل وصیت  -12
 .»به خاتر« در اصل وصیت -13
 .»جوداگانه« در اصل وصیت  -14
 .»اُمر«در اصل وصیت  -15
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  هاي کلیدي عبارت
I باید از مال و جان در راه خدا دریغ نکرد.  
I ام را بردارید و سنگرم پر کنید اي برادران من، راهم را ادمه دهید و اسلحه. 
I        اي الهـی و      عنـوان وظیفـه      بـه  عنوان تالفـی بلکـه      این ارث شهیدپروران و شهیدطلبان است نه به

  .خدایی که باید براي خدا جنگید
I                      بیدار شوید؛ آنها که از شما سبقت گرفتند و در راه خدا جهاد نمودنـد موفقیـت آخـرت کـسب

 .اید نمودند ولی شما هنوز اندر خم یک کوچه
I مپروردگارا مرا جزء رجال خود قرار ده و مؤمنم بدار تا با تو پیمان عهدي استوار ببند. 
I بیدار شوید. امروز که نیروي جوانی دارید باید این نیرو را در راه دفاع از راه خدا صرف نمود. 
I پذیر نیست توبه کنید و خود را بسازید که این انقالب ضربه. 
I دار و صاحب اصلی انقالب است ، که خداوند در فرجش تعجیل فرماید، هم نگه)عج(امام زمان. 
I رسان خون شهیدتان باشید مقاوم و پیام. صحنه باشیدوار در  اما خواهرانم، زینب. 
I و در ظهورش تعجیل فرما قرار دهالشریف  تعالی فرجهاهللا خدایا مرا جزء یاران امام زمان عجل . 
I                    عالقه داشتم و دوست داشتم که با شما زندگی خوبی داشته باشم، ولی وقتی اسالم نیـاز داشـته

 .تر است و باید فداي اسالم شویمباشد، عالقه به اسالم از همه چیز باال
  

  سیدرضا :نام
  میقان حسینی :خانوادگی  نام

  سیدعباس :پدر نام 
   ساره:نام مادر

  1331 یکم اسفند :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1363 بیست و دوم اسفند :تاریخ شهادت
   شرق رود دجله عراق:دتمحل شها

  اصابت ترکش :نحوة شهادت
   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  میقان سیدرضا حسینی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
اللهم انت اهللا ال اله اال اهللا والحلیم الکریم و العزیز و الحلیم و واحد القهار و الملک الجبار و                    «

غفـور  المتعال و السمیع البـصیر و المنیـع القـدیر و ال           والبر و   الرحیم الغفار و الشدید المحال      
و  و المنـان و الحلـیم        ]المنـان [ی الحمید و الغفور الـودود و        الشکور و الحمید المجید و الغنّ     

ماجد و الواحد االحد و الغائب الشاهد و الظاهر الباقی و ربنا فتغفر لمن شـئت یجیـب                  الرّیان  
ـ           و  المضطر و یکشف السوء یا اهللا یا رحمن یا رحیم            د و  یا ماجد یا احد یا صمد یا من لـم یل

 رسول اهللا و علی و      اً و اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمد           اله کفوا احد   لم یولد و لم یکن    
بن الحسین و محمد علی و جعفربن محمـد و موسـی بـن                فاطمه و الحسن و الحسین و علی      

قـائم  ال لحجـۀ بـن علـی و ا   بن محمد و الحسن   جعفر و علی بن موسی و محمدبن علی و علی         
  .1» حقۀمحق و القیا نکیرٍان الموت حق و سئوال منکر و اشهد ائمتی م السال علیهم

 2[...]دهـم کـه       دهم که خدا یکی است و شریک و همتایی ندارد و شهادت می              شهادت می «
ترتیـب اول     دوازده امـام بـه    ) 6(دهم کـه بعـد از پیغمبـر           فرستادة اوست و شهادت می    

نـام اهللا     بـه . هـستند ) اهللا  عجل(ام زمان   و آخر آنها حضرت ام    ) 7(بن ابیطالب   حضرت علی 
پاسدار حرمت خون شهیدان و درود بر پیامبر گرامی اسالم و چهارده معـصوم پـاك و درود      
بر نایب امام زمان رهبر کبیر انقالب اسالمی یگانه مرجع مبـارزان و مجاهـدان و مـسلمانان                  

سوي نور    ا از ظلمت به   گر م   مؤمن ایران و جهان اسالم تشیع حضرت امام خمینی که هدایت          
و از طاغوت به اسالم راستین و از دنیاي مادي بـه خیراندیـشی رهنمـود کـرد و مبـارزه بـا             

 و  3[...]خوار آمریکاي جنایتکار و شوروي        هاي جهان   تجاوزگران و طاغوتیان زمان ابرقدرت    
کاملشان به ما  را تا نابودي    » اهللا علیهم اجمعین    لعنت«ویژه صدام کافر      دیگر مزدوران جهان به   

                                           
فرازهـایی از  » از آغاز تا له کفـواً احـد  «. (هایی که شهید براي آغاز وصیت خود آورده شامل دو قسمت است    عبارت -1

اشهد ان ال اله اهللا تا     «و از آخر یعنی     . در مواردي هم ذکر اسماءاهللا پیش و پس شده است         . کبیر است دعاي جوشن   
  ).الجنان شیخ عباس قمی مفاتیح. هایی از اعمال غسل میت و تلقین است بخش» القیامت حق

  . خوانا نیست-2
  . خوانا نیست-3
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وار مـردن را بـه مـا آموخـت و      و حسین] وار زیستن حسین[وار زیستن و  آموخت و حسین 
و ) 7(درود بر شهداي اسالم از صدر اسالم از آدم تا خاتم و تا شـهداي کـربالي حـسین     

شهداي انقالب ایران و شهداي جنگ عراق علیه ایران اسالمی و درود بر روحانیت اصیل و                
 پیرو والیت فقیه و حامی جمهـوري اسـالمی مخـصوصاً امیـد امـت و امـام                   در خط امام و   

هاي نور علیه ظلمت و حق علیه باطل           و درود بر سنگرنشینان جبهه     1اهللا منتظري یۀحضرت آ 
دهند و از هستی خـود کـه بـاالترین چیـز اسـت، از جـان                   امان خود ادامه می     که به نبرد بی   

ماننـد   کنند و تا آخرین قطره خون در سنگر مـی         می گذرند و از بیانات رهبر خود اطاعت        می
تا دشمن را نابود سازند و درود بر شهداي زنده انقالب و جنگ تحمیلی و معلولین که سند                  

باشند و از رهبـر       اهللا که پیرو امام می      باشند و درود بر امت حزب       افتخار براي این انقالب می    
ـ            خود حمایت می   و ) 7(ت و اطاعـت از ائمـه اطهـار     کنند که حمایـت از رهبـر بـه حمای

کار و رانده درگاه خداوند کریم و روسیاهی که           حقیر گنه . و قرآن و خداست   ) 6(پیامبر
خواهـد کـه دعـا کنیـد کـه خـدا مـورد                از اعمال گذشته خود پشیمان شده از مسلمانان می        

ـ           ه رحمتش قرارم دهد وگناهم ببخشد خواستم چند خطی با دست خود بر کاغذ بنویسم تا ب
  .یادگار بماند

فرزند سید عباس ساکن روستاي میقان که بـراي چنـدمین بـار بـه               سیدرضا حسینی   من    
المـؤمنین  ] مـن [«. شوم تا از فرمان امام و رهبر بزرگوارم اطاعت کـرده باشـم           جبهه اعزام می  

 2» تبـدیال  اونحبه و منهم من ینتظر و ما بـدلّ        قضی  رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من         
 هستند که با خداي خود پیمان بستند        3فرماید در میان مؤمنان و مسلمانان مردانی        خداوند می 

اي از آنها در این راه و پیمان به شهادت رسیدند و عده دیگـر     و وفاي به عهد نمودند و عده      
باز خـدا در آیـه دیگـري        ). شهادت را سعادت آخرت کسب نمودند     (آنها هم در این انتظار      

کنم و بهترین هدیه را به آنهـا          گان معامله می    من با چنین بندگان و پیمان بسته      : کهفرماید    می
 مـن   4يان اهللا اشـتر   «. گیـرم   دهم اما جانشان را مـی       در مقابل این معامله که بهشت است می       

                                           
  .تعلیقات. ك. ر-1
  .23/  احزاب-2
  .»مردان« در اصل وصیت -3
  .»اشترا« در اصل وصیت -4
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 سبیل اهللا فیقتلون و یقتلـون وعـداً علیـه            فی  یقاتلون لجنۀالمؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم ا      
 دریغ نکرد و هرچه داري و آنچه از همـه چیـز بیـشتر                خدا اید از مال و جان در راه      ب 1»حقاً

نماید و به این بهاء که      عاریه   تا خدا دیه آن را که بهشت است           داد دوست داري در راه خدا    
مان بمیریم و از این       است بدهد و باید با چنین خریداري معامله کرد ما که باید همه            شهادت  

 ما همه از    3» راجعون 2لیهاانا هللا و انا     «ان آخرت برویم که باز قرآن فرموده        جهان مادي به جه   
سوي او خواهیم رفت چه خوب است که مرگمان در راه خدا و براي رضاي خدا             اوییم و به  

و براي گسترش دین خدا باشد و وقتی چنین است ما را از مردن باکی نیست و شـهادت را                    
 فی سبیل اهللا امواتـاً بـل        اوال تحسبن الذین قتلو   «پیوندیم که   طالبیم تا به خیل شهداي دیگر ب      

انـد   مـرده ) شـهید  (5 گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته شدند        4»هم یرزقون باحیاء عند ر  
م فی سـبیل اهللا اومـتم   تو لئن قتل«. باشند نه، بلکه آنان زندگان هستند و در نزد خدا متنعم می      

 اگر در راه خـدا بمیریـد در آن جهـان از کـسانی               6» مما یجمعون  خیرحمتُه  اهللا و ر     من ةلمغفر
هستید که مورد رحمت خدا قرار خواهید گرفت و این بهترین مرگ است اگر الیق باشیم و              

پروردگارا مرا جزء رجال خود قرار ده و مورد قبولم بدار تا با تـو پیمـان          . خدا نصیبمان کند  
ریداري بنما تا جـانم را کـه از همـه چیـز بیـشتر      عهدي استوار ببندم و مشتریم شو و مرا خ      

خـدایا  . هاي بحقی که خودت دادي برخوردار گـردم  تا از وعده. ات نمایم دوست دارم هدیه  
در صحراي کربال با هفتاد و دو تـن از یـاران باوفـایش جنگیـد و       ) 7(بن علی   اگر حسین 

 و الحیـات   ةًعادوت اال س  مالانی ال اري    «دست بیعت و صلح تحمیلی را قبول نکرد و فرمود           
که من زندگی با ستمگر و دست بیعت بـا          ) 3( فرمود حسین فاطمه   7»ماًرَ ب المین االّ مع الظّ 

جنگم تا به دنیا حریت و آزادگـی          گزینم و می    دانم و زندگی باشرف را برمی       کفر را ننگ می   

                                           
  .111/  توبه-1
  .»علیه« در اصل وصیت -2
  .156/  بقره-3
  .169/ عمران  آل-4
  .»شدن« در اصل وصیت -5
  .157/ عمران  آل-6
  ).7( امام حسین-7
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ش جنگیـد تـا بـه       یـاران ] از[او بـا هفتـاد و دو تـن          . را نشان دهم و ما هم باید چنین باشیم        
 1اکبـر  مگـر خـداي نـاکرده مـا از علـی         . مگر خون ما از آنها عزیزتر اسـت       . شهادت رسیدند 

مـا هـم   . پـس چـه بـاکی اسـت از مـردن     . و دیگر شـهداي کـربال عزیزتـریم       ) 7(حسین
یا اینکه پیروزي نهایی حاصل گردد و این جنـگ را  . جنگیم تا اینکه شهادت توفیق گردد      می

، گرگـی را وادار کـرد بـه         2یکاي جنایتکار و به دستور او صدام تکریتی       که به سرکردگی آمر   
ها و    ایران حمله کند و به خیال خام خود که ا ین انقالب را شکست دهد و خبر از دالوري                  

کنند و کفر و ظلم و جور و سـتم            اهللا ایران نداشتند که ایستادگی می       هاي ملت حزب    رشادت
اهللا جنگ را ادامه دهید و دست سازش دراز         و اي امت حزب   کنند    را از منطقه و دنیا پاك می      

بهاي صدها نفـر   از این انقالب اسالمی که خون  . باشد  گر شما می    نکنید، که خون شهدا نظاره    
  . از رهبر کبیر انقالب پشتیبانی کنید. شهید و معلول است قدردانی کنید

ان را بدانید با حضور خود  از والیت فقیه حمایت کنید قدر این مملکت اسالمی خود ایر            
در جبهه سنگرها را پر کنید از فرستادن فرزندانتان به جبهه دریغ نکنیـد دشـمن را کوچـک                   

باشـد و     کند و باز همان روز اول مـی         مشمرید که اگر به دشمن فرصت دهید تجدید قوا می         
مقاومـت  هـاي     خواهم که گـروه     کند باید به دشمن امان ندهید از جوانان میقان می           حمله می 

باشـد بیـشتر     بسیج که حاصل خون شهدا می     3خود را تقویت کنند، بسیج را تقویت کنند، به        
  . بکوشند4»براي ارتش بیست میلیونی«وآمد کنند و  سرکشی و رفت

و اما پدر و مادر عزیزم درودتان باد و مرا ببخشید که اگر فرزند خوبی براي شما نبـودم                     
کنم صبور باشید تا خداوند اجرتان دهد         کنم عذرخواهی می  اگر نتوانستم حق فرزندي را ادا       

پـر کنیـد کـه ایـن        ] را[ام را بردارید و سنگرم        و اي برادران من راهم را ادامه دهید و اسلحه         
اي الهـی و      عنـوان وظیفـه     عنوان تالفـی بلکـه بـه        ارث شهیدپروران و شهیدطلبان است نه به      

اي    که به درگاه تو آبرو ندارم و من کـه پرونـده            بارالها من . خدایی که باید براي خدا جنگید     
بگیـر و قلـم عفـو    ] را[از گناه دارم و امیدم به درگاه تو است ناامیدم مکن و جلوي تجاوزم          

                                           
  .تعلیقات. ك. ر-1
  تعلیقات. ك. ر-2
  .»از« در اصل وصیت -3
  .ام خمینی استمیلیونی از تعابیر حضرت ام  تعبیر تشکیل ارتش بیست-4
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دانم و تو این روسیاه را به درگاهت بپـذیر و          که فقط من می   . خود را بر جرائم اعمالم بکش     
مت جلوي شهدا سربلند کنم و جوابـشان  ناامیدم مکن که اگر گناهم نبخشی، چگونه روز قیا 

من آتش عذاب تو را تحمل خواهم کرد و اگر هزاران بار در عذابی که مـستحق آنـم           . بدهم
یـا  «خـوانم کـه    عذابم کنی و بسوزم و باز خاکسترم را زنده کنی و باز بـسوزانی تـو را مـی            

وي از من راضی شـو  ش  اي کسی که زود راضی می1»عادالالرضا اغفر لمن ال یملک اال         سریع
 خـدایا اگـر    2»الهی و ربی من لی غیـرك      «. که غیر از درِ خانۀ تو جاي دیگري را سرغ ندارم          

بناست خونم بر سنگرم بریزد، و لقاءات را به من عطا کنی و شهادت را توفیقم گردانی مـن                   
سـالم  راضیم و از جانم گذشتم، تو راضی شو و مرا به لقاء خود بپذیر، تا مرگم باعث رشد ا     

  .گردد
  

  عاشق چو شدي تیر به سـر بایـد خـورد          
  

  زهري که رسد همچو شکر بایـد خـورد           
  

ــاز     ــره ب ــا چه ــت ب ــال دوس   در راه وص
  

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

*** 
ــاد  ــشارت بــ ــو را بــ ــن تــ   اي دل مــ

  

  کــه تــو را مــن بــه دوســت خــواهم داد    
  

  دوســـت از مـــن همـــی تـــو را طلبـــد
  

  بــــاد دســــت هرچــــه بــــادا   3[...]  
  

*** 
  کس که تو را شناخت جان را چه کنـد        آن

  

  4فرزنــد و عیــال و خانمــان را چــه کنــد   
  

ــشی    ــانش بخ ــر دو جه ــی ه ــه کن   دیوان
  

ــد     ــان را چــه کن ــر دو جه ــو ه ــه ت   دیوان
    

  

                                           
  .الجنان مفاتیح.  فرازي از دعاي کمیل-1
  .الجنان مفاتیح.  فرازي از دعاي کمیل-2
  . خوانا نیست-3
  . شعر از رباعیات خواجه عبداهللا انصاري است-4



 371میقان، سیدرضا       حسینی¹استان سمنان 

  : و اما یک خط شعر هم به مردم پشت جبهه و در صحنه
  مبـــادا خویـــشتن را واگـــذاریم   

  

  امـــام خـــویش را تنهـــا گـــذاریم  
  

ــد ز خــون ــه روی    هــر شــهیدي الل
  

ــذاریم    ــا گـ ــه پـ ــادا روي اللـ   1مبـ
    

کننـد و     اي از جوانان میقان، آنهایی که هنوز هم ایـن جنـگ را حمایـت نمـی                  پیام براي عده  
ا ند بدانند که در محـضر خـدا هـستند و خـدا از درون شـما آگـاه اسـت اي                    شرکت نکرده 

 جوانی دارید، بایـد ایـن نیـرو را در    امروز که نیروي . دنیاطلبان زود باشید که فردا دیر است      
آنها که از شما سبقت گرفتنـد و در راه خـدا            .  بیدار شوید  2راه دفاع از راه خدا صرف نموده      

آنها که  . اید  ولی شما هنوز اندر خم یک کوچه      . جهاد نمودند، موفقیت آخرت کسب نمودند     
با انقالب اسـالمی هماهنـگ   زنند آنها که آگاه نشدند و خود را        زنند آنها که نق می      ضربه می 

توبه کنید و خود را بـسازید کـه    . نکردند، بدانند که خون شهیدان آنها را به زمین خواهد زد          
این انقالب خدایی است و امام زمان که خداونـد در فـرجش             . پذیر نیست   این انقالب ضربه  

ال بیـدار شـوید و دسـت از اعمـ         : تعجیل فرماید هم نگهدار و صاحب اصلی انقالب اسـت         
و در آخـر    . غیراسالمی خود بردارید، که دیر یا زود مورد عذاب خدا قرار خواهیـد گرفـت              

شوم ناراحت نبـاش، صـابر    یک سخن با همسرم که اي همسر عزیز از اینکه از شما جدا می        
باش، در تربیت فرزندانم کوشش کن آنها را در خط امـام و خـط والیـت فقیـه و پـشتیبان                      

 و اما فرزندانم سید مصطفی و سید جواد و صدیق، مادر خـود              جمهوري اسالمی تربیت کن   
را یاري دهید و با مادرتان همکاري کنید و حـرف او را گـوش دهیـد و در تحـصیل علـم                        

عالقه داشتم و دوست داشـتم      . باشیداسالمی  کوشش کنید، تا در آینده خدمتگزار جمهوري        
از داشته باشـد عالقـه بـه اسـالم از     که با شما زندگی خوبی داشته باشم، ولی وقتی اسالم نی          

وار در صـحنه      و امـا خـواهرانم زینـب      . همه چیز باالتر است و باید همه فداي اسالم شویم         
ام کوتـاهی نکنیـد و     رسان خون شـهیدتان باشـید و از سرکـشی خـانواده             باشید مقاوم و پیام   

                                           
  :در اصل وصیت. پور است  شعر از قیصر امین-1

ــد   ــشتن را واگذاریـ ــادا خویـ   مبـ
  

ــد     ــا گذاریـ ــت را تنهـ ــام امـ   امـ
  

  دي اللـه روئیـد    ز خون هـر شـهی     
  

ــد    ــا گذاریـ ــه پـ ــادا روي اللـ   مبـ
  

  

  .»نمود« در اصل وصیت -2
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  .باعث دلداري فرزندانم شوید
قـرار ده و در  » هللا تعـالی فرجـه الـشریف   عجـل ا «خدایا مرا جـزء سـربازان امـام زمـان            

به رهبر کبیر انقالب طول عمر عطا فرما و این انقالب را بـه انقـالب                . ظهورش تعجیل فرما  
ما را با شهداي صدر اسالم محشور فرما و ما را نیـز بـه               . جهانی حضرت مهدي متصل فرما    

کـن فرمـا و    بود و ریـشه خدایا دشمنان دین و انقالب اسالمی را نیست و نا       . آنها ملحق فرما  
این جامعه ما را اصالح کن و ما را بر نفس امارة خود، غالب گردان و گناهمـان بریـز و در                      

و اگر نعـشم را پیـدا کردیـد در مـزار کوچـه شـهید                . آخرت مورد رحمت خود قرارمان ده     
  .محمود دفن نمایید

درصـورتی  . ج کنید توانید خر    براي من مجلسی بگیرید از مال خودم می        1اگر خواستید  و  
هایی   باشد و اگر وصیت      همسرم خیرالنساء می   3ام  قیم و سرپرست خانواده   .  نشود 2که اسراف 

فقـط همـین و یکـی هـم بـراي      .  اسـت 4که گذشته نوشتم پیدا شد، از درجه اعتبـار سـاقط         
  .و هر دو یک تاریخ است و اعتبار دارد. باشد  نوشتم که اصل می5ام خانواده

  

  » اهللا و برکاتهحمۀو روالسالم علیکم «
20/11/63  

  سیدرضا حسینی
  
  

                                           
  .»خواستی« در اصل وصیت -1
  .»اصراف« در اصل وصیت -2
  .»خوانواده« در اصل وصیت -3
  .»صاقت« در اصل وصیت -4
  .»ام خوانواده« در اصل وصیت -5
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  هاي کلیدي عبارت
I     نباشـید،  )7(مانند مردم کوفه و مسلمانان دوران والیت امـام علـی      . در خط والیت فقیه باشید 

  .اطاعتی آنها ماالمال درد بود  از بی)7(که سینۀ امام علی
I مایید که ریسمان خداوند بزرگ توبه استتقواي خدا پیشه کنید و در درگاه او توبه ن.  
I گردانید امانتی را که خداوند تعالی به شما داده بود حال به او برمی.  
I چیز مجاز است، جهان فاقد معنی و هدف و انسان پوچ است در زندگیِ انسان خدا نباشد همه. 
I امام عزیز را عزیز بدارید و به او عشق بورزید. 
I       ایـد رسـیدگی    شوید و به حساب آنچه که در دنیا گفته و انجـام داده       میبدانید که در دنیا امتحان

 .کنند می
I تا اینکه به یقین برسید... تفکر کنید خصوصاً به مرگ، معاد، فشار قبر و. 
I هایشان باشند که در خط والیت تربیت شوند مادران مواظب بچه  

  سیدعلی :نام
  میقان سینیح :خانوادگی  نام

  سیدعباس :پدر نام 
   ساره:نام مادر

  1340 یکم خرداد :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دوره متوسطه :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1365 بیست و دوم اردیبهشت :تاریخ شهادت
   مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش و سوختگی :نحوة شهادت

  اهش گلزار شهداي زادگ:مزار
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  میقان سیدعلی حسینی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ي ال اله اال هو الحی القیوم ذو الجـالل و االکـرام و اتـوب الیـه، ال الـه اال اهللا              استغفراهللا الذ «

سبع السبع و رب االرضین     الالحلیم الکریم ال اله اال اهللا العلی العظیم سبحان اهللا رب السموات             
و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم الحمدهللا رب العالمین اشهد ان ال اله اال اهللا وحـده                     

 عبده و رسوله صلی اهللا علیه و الـه و اشـهد ان امیرالمـؤمنین                اًال شریک له و اشهد ان محمد      
علیا و ابنائه المعصومین حجج اهللا علیهم السالم و اشهد ان الموت حق و اشهد ان سؤال منکر                  

ـ  و اشهد ان الصراط و المیزان حق و اشهد ان ابرحقو نکیر فی الق    و النار حق و اشهد ان ۀلجن
   .1»تیه ال ریب فیها و اشهد ان اهللا یبعث من فی القبورآساعه ال
  .2» فادخلی فی عبادي و ادخلی جنّتیضیۀً مرضیۀًیا ایتها النّفس المطمئنّه ارجعی الی ربک را«
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم مـن ینتظـر و مـا              «

  .3»بدلوا تبدیالً
نین مردانی هستند که به آن عهدي که با خدایشان بـستند صـادقانه وفـا کـرده پـس                    از مؤم «

الحمـدهللا  « .»بعضی از ایشان به آرزویشان که شهادت بود رسیدند و بعضی دیگر در انتظارند   
 شکر خداي را که توفیقمان داد کـه جهـاد کنـیم و توبـه کنـیم و بـه درگـاه                       ،»رب العالمین 

نـام    ، بـه  )عـج (نـام خـداي مهـدي       نام خداي دردمندان، به      به .عظمتش رکوع و سجود نماییم    
نام کسی که ما را آفرید و مـا را از لجـن بـه                 نام معشوق عاشقان، به     خداي زهراي مظلوم، به   
  . انسانیتی واال رسانید

؛ و سـالم    )6(درود و سالم فراوان بر پیامبر گرامی، رسول پاك خدا محمد مصطفی             
نی که در دل شب و در درون سـنگرهاي تاریـک مثـل مـوالي          بر موالي متقیان، موالي کسا    

                                           
؛ و از مفـاتیح الجنـان،       »گفتـار در بامـداد و شـامگاه        «،»...ماشـاءاهللا : کسی که بگویـد   «برگرفته از اصول کافی، ابواب       -1

 .»دعاي ندبه«و » زیارت آل یاسین«
 .30-27/ فجر -2
 .23/ احزاب -3
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گفـت   مـی  1»رحم ضعف بدنیا یا رب«کرد و  ها ناله می در نخلستان ] که [)7(خویش علی 
، و سالم بر کسی که فرق مبارکش را در سجده شکافتند؛ و سالم بر سرور شهیدان                  ]هستند[

ن باوفـاي او؛ و سـالم       و دیگر یارا    )7( و برادر بزرگوارش حضرت ابولفضل     )7(حسین
 و سالم بر کسی که در تاریکی شـب        2بر منجی عالم بشریت حضرت مهدي ارواحنا له فداء        

کند و سـنگرها را بـا نـور خـویش       در درون سنگرهاي عاشقان و سربازان خود سرکشی می        
هـاي حملـه سـربازان خـود را رهبـري و یـاري        سازد و سالم بر کسی که در شـب  منور می 

یش وشب خویش امام و رهبر خ       هاي نیمه   م بر سربازان او، سربازانی که با ناله       کند؛ و سال    می
گویند؛ و سالم بـر شـهیدانی کـه بـر       او لبیک می3»هل من ناصر«کنند و به نداي       را یاري می  

  . خورند خون غوطه می
که بـا آمـدن خـویش عـدالت را در     ) عج(و با امید آمدن موالي عزیزمان حضرت مهدي    

دیدگان است و موالیی کـه معـشوق عاشـقان     واهد کرد، موالیی که امید دل داغ جهان برپا خ  
است و امید دل محرومان است؛ و به امید آزادي اسراي عزیز و شفاي عاجل مجـروحین؛ و                  

  .هاي نور علیه ظلمت به امید پیروزي هر چه زودتر رزمندگان کفرستیز اسالم در جبهه
  :یا ایها المسلمین

از خـدا   . یز بدارید و به او عشق بورزید، چـون او نیـز عاشـق خداسـت               امام عزیز را عز     
در خـط والیـت     . او را محفـوظ و سـالمت دارد       ) عج(بخواهید که تا ظهور موالیمان مهدي     

 نباشید، که سینۀ امـام      )7(مانند مردم کوفه و مسلمانان دوران والیت امام علی        . فقیه باشید 
اي نامردهـاي   «: کشید که    فریاد می  آنهابود و بر سر   اطاعتی آنها ماالمال درد        از بی  )7(علی

گویم به جنـگ بـا کفـار برویـد            کنید و وقتی به شما می       پست چرا شما امامتان را یاري نمی      
رسـد بهانـه سـردي     آورید که تابستان است و هوا گرم است و چون زمستان فرا می     بهانه می 
  .  بدارد تا به امام خویش اقتدا نماییدخداوند انشاءاهللا توفیقتان. 4»نمایید را می... هوا و

ایـد    شوید و به حساب آنچه که در دنیـا گفتـه و انجـام داده                بدانید که در دنیا امتحان می       
                                           

 .مفاتیح الجنان. فرازي از دعاي کمیل است -1
 .»اهللا«در اصل وصیت  -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .28 سیدجعفر شهیدي، ص البالغه، ترجمه نهج. دربارة جهاد) 7( علی27ترجمۀ فرازي از خطبه  -4
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 سـورة   47به روز محاسبۀ اعمال خویش بیندیـشید کـه خداونـد در آیـه               . کنند  رسیدگی می 
آوریـم آن را در مقـام حـساب و     اي ارزنی می    اگر باشد به اندازه دانه    : فرماید  مبارکه انبیاء می  

و ال  «سپس بدانید که آنجـا راه فـراري نداریـد،           . بازخواست و ما براي حساب کافی هستیم      
  .1»یمکن الفرار من حکومتک

و . تقواي خدا پیشه کنید و در درگاه او توبه نمایید که ریسمان خداوند بزرگ توبه است              
وسیله اشک حسرت و نـدامت بـه درگـاهش           با آن باطن را از معاصی و گناه پاك کنید و به           

  .تضرع جویید
ــه ره   ــه رو آور بـ ــن مردانـ ــه کـ   توبـ

  
ــن     ــه فمـ ــره  یکـ ــال یـ ــل بمثقـ   2عمـ

   
  هــست جنــت را ز رحمــت هــشت در

  
  یک در توبه است ز آن هشت اي پـسر           

ــه فــراز        ــاز باشــد گ ــه گــر ب   آن هم
  

ــاز      ــه ب ــز ک ــد ج ــه نباش   3و آن در توب
   

  هر چـه خواهـد    و هر که خواهد گو بیا    
ــو ــو بگــــــــــــــ   گــــــــــــــ

کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه        
    4نیــــــــــــــــــــــــــــــــست

اي خـدا اگـر گنـاه از مـن           «5»الهی ان کان قبح الذنب من عبدك فلیحسن العفو من عنـدك           «
یب فیک رجائی و تقبل توبتی      خفاستجب دعائی و ال ت    «. »زشت است ولی عفو از تو زیباست      

یم مـستجاب کـن واز امیـدي کـه بـه            پس دعا  «6»و کفر خطیئتی برحمتک یا ارحم الراحمین      
ام قبول فرمـا و خطاهـایم بـه کـرم و رحمتـت محـو                  لطف تو دارم محرومم مگردان و توبه      

  .»ترین مهربانان گردان اي مهربان
تا اینکه به یقین برسـید و قلوبتـان آرام          ... تفکر کنید خصوصاً به مرگ، معاد، فشار قبر و          
امـت شـریف و   . گـردد  ها آرام می همانا با یاد خدا قلب     «7»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب    «. بیابد

                                           
 .»دعاي کمیل«مفاتیح الجنان،  -1
 .شعر از مثنوي معنوي -2
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عاشـورایی  : (از این حقیر یک کالم به یادگار داشته باشید و آن این است کـه              ! دوستان عزیز 
زینـد بگوییـد کـه سـر      و به آنان که با خویشند و یا خـویش مـی  .بیاندیشید و کربالئی بزئید   
  .  دوزخ بروند1خویش بگیرند و به قعر

مادر عزیزم، ساده و بردبـار بـاش ماننـد         :  کالمی با خانوادة محبوبم سخن بگویم      اما چند   
امانتی را که خداوند تعالی به شما داده بود حال به او            ). لیال ()7( 2اکبر  مادر حضرت علی  

بنـابراین  . ایـد  اید وفـا نمـوده   گردانید و این نشانۀ آن است که به عهدي که با خدا بسته           برمی
 شکرگزار باشید این را بدان که مـا ایـن مـرگ را خـود انتخـاب نمـودیم و                     باید خداوند را  

و اما تو اي پدرم، ماننـد پـدران دیگـر شـهدا بـاش،        . ایم  عاشقانه و آگاهانه هم انتخاب کرده     
کند و خود نیز به جبهه        مانند پدري که سه فرزند خویش را در راه خدا داده و باز افتخار می              

. م، مانند دیگر برادران شهدا الگو باشید و راه شهدا را ادامـه دهیـد          و شما اي برادران   . رود  می
و هر چه حق بر گردن من دارید به بزرگی خودتان و اگـر نخواسـتید بـه بزرگـی خداونـد                      

و شما اي خواهران عزیزم، مثل      . و از خط امام خارج نشوید که خط شهادت است         . ببخشید
پیـام شـهدا   . به عهدة شماست خوب انجام دهیدزینب صابر و استوار باشید و رسالتی را که     

مادرم و پدرم، اگر بر سر مزارم آمدید اول بر سر مزار سیدرضـا   . را به نسل آینده منتقل کنید     
  . اي از عوض من بخوانید بعد سر قبر من بیایید و سیدحسین و رضا و دیگر شهدا فاتحه

ه حـساب از دسـتم خـارج اسـت؛          اهللا ک   در مورد حق  : الناس  اهللا و حق    و اما در مورد حق      
النـاس    در مورد حـق   ).  سال 5حدوداً  (خیلی گناهکار و بدهی نماز و روزة قضا فراوان دارم           

  . کنم لذا از عموم آنها طلب حاللیت می. ام به تمام ملت مخصوصاً امت میقان بد کرده
 آنهـا را خـوب تربیـت کنیـد        . نویـسم   هاي شهید سیدرضا مـی      چند کالمی هم براي بچه      
از کوچکی آنها را به ذکر و یاد خداوند مشغول دارید تـا از              . چنان که الگو و نمونه باشند       آن

هایشان باشند که در خط والیت تربیت شوند،          مادران مواظب بچه  . شر شیطان در امان باشند    
 را  آنهـا  را خواهـد گرفـت شـهدا نیـز           آنهاوگرنه روز قیامت عالوه بر اینکه خداوند جلوي         

  .دهند واست قرار میمورد بازخ
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  خرم آن روز کزین منـزل ویـران بـروم         
  

  راحت جان طلبم وز پـی جانـان بـروم           
  دلم از وحشت زندان سـکندر بگرفـت         

  
  رخت بربندم و تا ملـک سـلیمان بـروم           

  کنـان   صـفت رقـص     به هـواداري او ذره      
  

  1تا لب چشمه خورشید درخشان بـروم        
    

هـا و     میـزان بـدهکاري   . باشـد   ست از پدرم می   گونه مال و ملکیت ندارم و هر چه ه          هیچ  
خواهم که مرا    از عموم شما می   . ها را داخل یک تقویم نوشتم و در ساکم گذاشتم           بستانکاري
  . حالل کنید

  .دار نگهخدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را   
  »والسالم«

  العبد العاصی سیدعلی حسینی
  1406 مطابق با هفتم رمضان 27/2/1365
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  هاي کلیدي عبارت
I گستر اسالم را به ما بسپارند ها تحمل کردند، تا توانستند دین جهان پیامبران ما مشقت و مصیبت.  
I اي آهنین از اسالم و انقالب ایران حمایت کنیم بر ماست که همت کنیم و با اراده.  
I اسالم با کفر در ستیز است، گوش به فرمان امام باشیم.  
I تواند ساکت بنشیند ر روي جهان هست مسلمان نمیتا فتنه ب.  
I مبادا خودباختگی فرهنگی به شما اثر کند و دچار تهاجم فرهنگی شوید.  
I  اي از فرهنـگ غـرب بـر روي شـما گـشوده               اي که بر روي اسالم بسته گردد، دروازه         هر دریچه

  .خواهد شد
I با بصیرت کامل زندگی کنید.  
I  جدا نشویداز خط اهل بیت عصمت و طهارت هرگز. 
I داشتن و ماندن در آن راهی طوالنی است انقالب نگه. 
I خاك شهیدان را توتیاي چشم خود کنید. 
I بسته بماند چشمان کوري که تاب دیدن انقالب را ندارد. 
I ام از اینکه یک جان دارم فداي امام، اسالم و انقالب کنم شرمنده. 
I اي خداي مهربان دوست دارم غبار راه کربال باشم.  
 

  سیدمحمد :نام
  میقان حسینی :خانوادگی  نام

  سیدهاشم :پدر نام 
   بلورخانم:نام مادر

  1341 یکم تیر :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1363 بیست و پنجم اسفند :تاریخ شهادت
   شرق رود دجله عراق:محل شهادت

  - :هادتنحوة ش
   گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار
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  میقان یدمحمد حسینیس
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»و ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء ولکن التشعرون«

قبل از اینکه دریچۀ سخن را بگشایم، ارادتی و درودي خاص بر شمع انقـالب اسـالمی                   
ت مردم  فرستم که با یاري خداوند و وحد        تاب حضرت امام خمینی می      ایران خورشید جهان  

  . و با افکار روشنش توانست ننگ و جهالت را از جامعۀ شاهنشاهی بزداید
ها شهید    دانیم که باران خون باریدن گرفت تا توانستیم احساس وجود کنیم، در بهمن              می  
 .ها پرپـر شـد      در آمد و چهرة خود را نمایان ساخت، گل           تا خورشید از پشت ابرها به      ،دادیم

هـا تحمـل      وجود آمد، پیامبران ما مشقت و مصیبت         بهاري به  نگلستا تا   .کن شد   خارها ریشه 
پس بر ماست که همت کنیم و با      . گستر اسالم را به ما بسپارند        تا توانستند دین جهان    ،کردند
دشمن هر لحظه در حال توطئه اسـت،  . اي آهنین از اسالم و انقالب ایران حمایت کنیم     اراده

جنـگ جنـگ تـا رفـع     «به فرمان امام باشیم که فرمودنـد     اسالم با کفر در ستیز است، گوش        
تواند ساکت بنشیند، مبادا دشمنان با تبلیغات          تا فتنه بر روي جهان هست مسلمان نمی        2.فتنه

زهرآگین خود افکار شما را بمباران کنند، مبادا خودباختگی فرهنگی به شما اثر کند و دچار                
ي فرهنگ غـرب نزدیـک شـدید بدانیـد از           سو  اگر احساس کردید به   . تهاجم فرهنگی شوید  

اي از فرهنگ غـرب   اي که بر روي اسالم بسته گردد، دروازه         هر دریچه . اسالم فاصله گرفتید  
از خـط اهـل بیـت       . پس با بـصیرت کامـل زنـدگی کنیـد         . بر روي شما گشوده خواهد شد     

الم اگر فکري پیشرفته دارید سعی کنیـد در مـسیر اسـ   . عصمت و طهارت هرگز جدا نشوید   
اگر دانشمند هستید متدین باشید، اگـر متـدین هـستید      . کار ببندید، دین خدا را یاري کنید        به

دیندار دانشمند باشید، خداگونه باشید، سـعی کنیـد در تمـام            . سعی کنید دانشمند هم باشید    
  . مراحل زندگیتان عدالت را رعایت کنید

 انقالب ما هم حادثۀ جنگ بـرایش  اي مشکالتی را به همراه دارد، پس        دانید هر حادثه    می  
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بینیـد،   اگر نسبت به دیگر ایام زندگیتان سختی اقتصادي و غیره بیشتري می         . پیش آمده است  
عنـوان دوسـت در میـان شـما نفـوذ کننـد و                نگذارید دشمنان به  . خاطر اسالم تحمل کنید     به

شـناس     دوسـت  شـناس و    کار بگیرند دشـمن     اي بر علیه اسالم به      فشارهاي اقتصادي را حربه   
اي   هرگونه کوتـاهی از شـما، اسـلحه       ] با. [دشمنان همیشه در حال ضربه زدن هستند      . باشید
از منافقین کوردل، کوته فکر، الینه شده، فاصله زیادي بگیریـد،   .  ساخته خواهد شد   آنهابراي  

اي هستند که هـر لحظـه آمـادة نـیش زدن بـه شـما و         مارهاي زخمی تیرخورده  آنهاچرا که   
مبادا در میان شما در لباس دوستی نفوذ کننـد و ملـت را نـسبت            . عان خودشان هستند  نو  هم

  . به انقالب بدبین کنند
عد فرهنگی خـود را پربـار کنیـد تـا                 من به تمام ملت ایران اعالم می         کنم که سعی کنید ب

کند؛ اگر اسالمی است جان نثارش کنید، اگر          شناساي شخصی باشید که بر شما حکومت می       
. نگذارید دیگران براي شما تصمیم بگیرنـد      . راسالمی است باز شما مشکل او را حل کنید        غی

مبـادا دل امـام را پـر از خـون           . اي از خط امام و روحانیت اصیل اسالمی جدا نـشوید            لحظه
کنید، مبادا نسبت به افکار شخصی نسبت به انقالب، خداي ناکرده، غبـار بـر روي رخـسار                  

جـاي اینکـه جلـوي        نکند که امام به   . نور شود   ید خورشید انقالب کم   مگذار. انقالب بنشانید 
باید متوجه شـده باشـید کـه انقـالب مـا            . دشمن را بگیرد مجبور شود شما را نصیحت کند        

اگر شک دارید در آینده نه چندان دور شعاع آن تمامی جهـان را منـور خواهـد        . خدایی بود 
  . دکرد و ابرقدرت شرق و غرب را نابود خواهد کر

یی کـه معلـوم     آنهـا کنم که مواظب خودشان باشـند؛         اي از روشنفکران توصیه می      به عده   
 آنها بودند، کجا بودند، اصالً از دین خبري نداشتند که این ملت، همان ملتی که                1[...]نیست  

شما ملت بدانیـد کـه انقـالب کـردن راه        .  را از کار برکنار کند     آنهاتواند    را سر کار آورد، می    
مبادا خسته شوید و    . داشتن و ماندن در آن راهی طوالنی است         هی است، اما انقالب نگه    کوتا

خاك شهیدان را توتیاي چشم خود کنید، احترام بـه          . گذشت ایام دیدگاه شما را عوض کند      
خانوادة شهدا را نگه داشته و حرمت خون شهیدان را حفظ کنیـد، خـداي نـاکرده از خـون                    

  .شهید سوءاستفاده نکنید
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اي باز    سوي جبهه حرکت کردم از روي آگاهی و با دیده           خواهم بگویم که هنگامی به      می  
هـدف   مـشت بـر دهـان اشخاصـی بکوبیـد کـه جهـاد مـا را بـی         .  جهاد قدم گذاشتم    در راه 
هایی که    بسته بماند چشمان کوري که تاب دیدن انقالب را ندارند، بریده باد گام            . خوانند  می

قـدر جهـاد      بدانید آن . هایی که قصد توطئه دارند      ود، بریده باد دست   ش  در راه اسالم زده نمی    
. قدم بمانیم   کردیم تا همیشه در راه اسالم ثابت        برایمان شیرین بود که آرزوي عمري دراز می       

اي کـاش هـزاران بـار    . کـنم  ام از اینکه یک جان دارم فداي امام، اسالم و انقالب می  شرمنده
شرمنده از آن هستم کـه نتـوانم رضـایت معبـودم را       . دا بشوم مثل مرغی پرپر شده در راه خ      

  . جلب کرده باشم
اي خداي مهربان دوست دارم غبار راه کربال باشـم، دوسـت دارم آنچـه را تـو دوسـت                      

پرهاي عشق به خـودت را بـه مـن هدیـه     . داري دارم آنچه را تو دشمن می داري، دشمن می 
ي خداوند مهربان اگر بناسـت کـه زاد و ولـد کنـیم     ا. کن تا بتوانم در کویت به پروزا درآیم       

براي مردن و بسازیم براي خرابی، پس مرگ من را شـهادت در راه خـودت قـرار بـده و از             
  .هاي بهشتی محرومم مگردان نعمت

  

  شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبـان      
  

  1ورنــه پروانــه نــدارد ز ســخن پروایــی 
 

  
  پایان

  
  
  

                                           
 .بیت از دیوان حافظ -1
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  هاي کلیدي عبارت
I هاي نبرد را گرم نگه دارید جبهه.  
I نگذارید اسالم عزیز تنها باشد. 
I بپاخیزید از در جهاد وارد بهشت شوید . 
I بزنند) منافقین ودشمنان اسالم(اهللا با حجابشان مشت محکمی به دهان  خواهران حزب. 
I فرزندانم را یاري کنید تا سرباز واقعی امام زمان باشند. 
I فرزندانم را سرباز واقعی براي امام و مسلمین بسازهمسرم . 
I فرزندانم درس عشق و شهادت را از پدر خود بیاموزید. 
I درس آزادگی و از جان گذشتگی بیاموزید) 7(ان ابا عبداهللا الحسینتاز مکتب آقای. 
  
  

  سیدابوالقاسم :نام
  حسینیان :خانوادگی نام

  اصغر سید علی :پدر نام 
  ماهرخ :نام مادر

  1343دین  یکم فرور:تاریخ تولد
   روستاي میقان از توابع شهرستان شاهرود:محل تولد
   پایان دوره راهنمایی:تحصیالت
   سپاه :کننده ارگان اعزام

  1367 ششم فروردین :تاریخ شهادت
   حلبچه عراق :محل شهادت
   - :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  سید ابوالقاسم حسینیان
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
و کفی بی فخرا ان تکون لـی ربـا انـت کمـا احـب                الهی کفی بی عزا ان اکون لک عبدا         «

  .1»فاجعلنی کما تحب
چنانی    مرا این عزت بس که بنده تو باشم و این فخرم که تو پروردگار من باشی تو آن                  الهی«

  .»خواهی بگردان که من دوست دارم پس مرا آنسان که می
  .2» تحت ظالل السیوفلجنۀا«) 7(قال علی

  .»یۀ شمشیرهاستبهشت در زیر سا«: علی فرمود
  عاشق چو شدي تیر به سر بایـد خـورد          

  

  زهري که رسد همچو شکر باید خـورد          
    

اهللا و قـائم مقـام رهبـري        پایان به آقا امام زمان و نایب بـرحقش روح           با سالم و درود بی      
 و تمامی شهداي انقالب اسـالمی و خـانواده معظـم آنهـا و جانبـازان و                  3آیت حق منتظري  
 و سالم به اسیران دربند بعثیان کافر و کفر ستیزان جبهه حق علیه باطـل و                 مجروحین اسالم 

اهللا خـواهران و بـرادران عزیـز          اهللا و همیشه در صحنه، امت حـزب         سالم بر شما امت حزب    
 واقع شدیم که تمامی کفر با تمامی اسالم در نبرد           4اي از زمان    توجه داشته باشید که در برهه     

دانیم بر ماسـت      می) عج(د امام و سربازان و منتظران آقا امام زمان         و ما که خود را مقل      5است
گفتیـد یـا      یاري کنیم شـماها کـه همیـشه مـی            نایب برحقش امام امت همکاري و هم       6که با 

                                           
  .131مفاتیح الجنان، ص ). 7( از سخنان علی-1
 تحـت ظـالل     لجنـۀ ان ابـواب ا    «.اسـت ) 6( این عبارت بخشی از کلمات قصار رسول اکـرم حـضرت محمـد               -2

  .1389، ترجمه و تنظیم سیدعلی حسینی، انتشارات دارالعلم، 159، ص حۀالفصا ، نهج»السیوف
  .تعلیقات. ك. ر-3
  .»برهه از زمانی« در اصل وصیت -4
یـامی  یـک همچـو ق    «:  تعبیر تقابل اسالم در برابر کفر برگرفته و تحت تأثیر سخن امام خمینی است که فرموده است                 -5

در ایـران خـداي نخواسـته       .چنانچـه جمهـوري اسـالمی       . در مقابل کفر اسـت    ) انقالب اسالمی (که االن ما کردیم     
» اسالم ناب در کالم و پیام امـام خمینـی         «تبیان موضوعی دفتر پنجم     . »شکست بخورد اسالم شکست خورده است     

  .1374، ناشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، 269ص 
  .»به« در اصل وصیت -6
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امـروز  . کـردیم   حسین اي کاش ما در آن موقع بودیم در صحراي کربال و تـو را یـاري مـی                  
آیـد لبیـک      زنـدش خمینـی بیـرون مـی       که از حلقـوم فر    ] را) [7(برخیزید و نداي حسین   

هاي نبرد را گـرم نگهـه داریـد و نگذاریـد اسـالم عزیـز تنهـا باشـد مگـر                         و جبهه  1بگویید
. خواهید که با مـرگ طبیعـی دار فـانی را وداع کنیـد     آیا می. 3 که مرگ حق است    2گویید  نمی

) 7(کـه علـی     طـوري   همـان . پس بشتابید و مرگ خود را شهادت در راه خدا قـرار دهیـد             
جهاد دري از درهاي بهشت است که خداوند براي بندگان خاص خـود گـشوده              «فرماید    می

 از در جهاد وارد بهشت شوید و در پـشت جبهـه هـم نگذاریـد کـه                   5[...] شما هم    4.»است
 و دشمنان اسالم از هر راهی به اسالم ضربه بزنند امروز که تمامی دشـمنان اسـالم                  6منافقین

دهند دو چیز اساسـی را سـرلوحۀ مـصوبه مجلـس              الم تشکیل می  کنفرانس براي نابودي اس   
 کشیدن آنـان بـه   -2 کشیدن جوانان مسلمان به فساد و فحشاء    -1دهند    کذایی خود قرار می   

سوز که جوانان ما را ماننـد موریانـه کـه چـوب را از درون سـوراخ                    این مادة خانمان  . اعتیاد
شیار بـوده و هـستند و           ت حزب اما کور خواندند، چون ام    . پوساند  کند و می    می اهللا همیشه ه

  . زنند اهللا با حجابشان مشت محکمی به دهان آنان می خواهران حزب
 و آنهـا را     کنیـد پدر و مادر بزرگوارم از فرزندانم سیدعلی و سیدرضـا خـوب مواظبـت                 

د و   درو 7[...]باشند، اما چند سخنی با شما همسر        ) عج(یاري کنید تا سرباز واقعی امام زمان      
سالمی به تمامی عمرم و سـالمی بـه   . سالم به شما اسوة اخالق و شیرزن و مادر دو فرزندم     

عنـوان همـسر مـرا یـاري          همسر عزیزم از این که مدتی را بـه        . بلندي آسمان و گرمی خونم    
همسرم حـال کـه   . بخشید ها را تحمل کردي می کردي و زحماتی را متحمل گشتی و سختی 

                                           
  .»بگوئید« در اصل وصیت -1
  .»گوئید نمی« در اصل وصیت -2
الکتـاب  . الموت حق الحساب حـق    «شود    ترجمه عبارتی که در تلقین براي اموات بیان می        » مرگ حق است  « عبارت   -3

  .الجنان شیخ عباس قمی مفاتیح. »..حق و
  .27فر شهیدي، ص البالغه، ترجمه سیدجع  نهج27خطبه ). 7( علی -4
  . خوانا نیست-5
» ئـۀ  اولیـا  صـۀ اهللا لخـا     فتحـه  لجنـۀ فان الجهاد بـاب مـن ابـواب ا        «: البالغه است    نهج 27 ترجمۀ اولین جمله از خطبۀ       -6

  .27البالغه، ترجمه سید جعفر شهیدي، ص  نهج
  . خوانا نیست-7
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 یعنـی شـهادت در راه خـدا    1ام لکوتی داشتم و به آروزي دیرینـه     من از پیش شما عروجی م     
وظیفـۀ  . خواهم که بعد از من براي فرزندانم هم پدر باش و هم مادر مهربان   رسیدم از تو می   

تو یـک زن عـادي نیـستی تـو     . تو هر چند سخت است ولی بدان که ثواب آن چقدر هست 
 سپرده است تا تـو هـم بـه صـاحب            همسر شهیدي هستی که فرزندانش را به امانت نزد تو         

 به فرزندانم زیـاد محبـت کـن و آنهـا را سـرباز واقعـی و از       3. [...]2اصلی آن تحویل نمایی 
خودگذشته براي امام و مسلمین بساز، نکند خداي نخواسته فرزندانم که تمام امید من و تـو       

لیاقـت و     نی بـی  به آنها بوده و ثمره عمر کوتاهم هستند، بعد از مـن خـداي نخواسـته انـسا                 
آنها بایـد درس عـشق و شـهادت را از پـدر             .  آنها باید امام زمانی باشند     4مسئولیت شوند   بی

فرزندانش دست کـشیده و خـود   ] و[خود بیاموزند و بدانند که پدر آنها براي چه از زندگی         
درس ) 7(الحـسین   آنـان بایـد از مکتـب آقایـشان اباعبـداهللا          . را زیر هزاران آتش فنا کـرد      

 فرزندانم کسی با چشم یتیمی نگاه       5نکند بعد از من به    . دگی و از جان گذشتگی بیاموزند     آزا
. آنها را خوب تربیت کـن . نباید فرزندانم یتیم باشند همسرم تو هم پدر هستی هم مادر       . کند

دریغ شما متـشکرم و امیـدوارم کـه خداونـد مـرگ تـو را هـم                   همسرم واقعاً از زحمات بی    
  . قرار دهدشهادت در راه خودش 

 دارم در صـورت امکـان   6نگرفتم و مدتی هم نماز قضا] اي [ماه روزه و در ضمن من یک     
شنبه حتماً هر هفته بر سر مزارم بیا و فرزندانم را هم با خودت بیاور و                  برایم بگیر وروز پنج   
از اینکه وسایل خانه را حساب نکردم متأسفم و فراموش نکن از طـرف              براي من دعا کن و    

  خداحافظ شما. از پدر و مادرم حاللیت بخواهمن 
  سید ابوالقاسم حسینیان: شفاعت خواه شما

                                           
  .»ام دینرنه« در اصل وصیت -1
  .»نمائید« در اصل وصیت -2
  .ت خوانا نیس-3
  .»شود« در اصل وصیت -4
  .»با« در اصل وصیت -5
  .»قضاء« در اصل وصیت -6
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  هاي کلیدي عبارت
I از خط امام و والیت فقیه دوري نکنید.  
I تقوي و نماز و عفت و حجاب را فراموش نکنید. 
I راه شهیدان را بروید. 
I را بپیمایید) 7(راه امام حسین. 
I وذر بپرورانیدبرادرانم را چون اب. 
I وار بمیرید وار زندگی کنید، حسین علی. 
I وار حجاب را رعایت کنید وار زندگی کنید، فاطمه زینب. 
  
  

  سداهللاسیدا :نام
   حسینیان:خانوادگی نام

  کبرا  علی:پدر نام 
  رقیه :نام مادر

  1330چهارم خرداد  :تاریخ تولد
  شاهروداز توابع شهرستان ن  روستاي میقا:محل تولد
  سوم متوسطه :تحصیالت
   سپاه :کننده ارگان اعزام

  1360 هشتم آذر :تاریخ شهادت
  بستان :محل شهادت
   - :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  سید اسداهللا حسینیان
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  به نام خداوند بخشنده مهربان

  نامۀ پاسدار شهید، سید اسداهللا حسینیان وصیت
و تـا   ) 6(تـا حـضرت محمـد     ) 7(حـضرت آدم  با درود فراوان به تمـام پیـامبران از          

و درود بـه تمـام   . و تا به ابوذر و تا به امام کبیرمان     ) 7(و امام حسن و حسین    ) 7(علی
 و  1سرور شهیدان، تا به شهیدان هفـده شـهریور        ) 7(شهیدان از حمزة پیامبر و امام حسین      

امام و تا بـه دو   تن از بهترین پیروان     72،  4 هفت تیر  3خصوص شهداي    ایران به  2تمام شهداي 
  .یار، یعنی رجائی عزیزمان و باهنر محبوبمان

 ان اهللا مع الصابرین و ال تقولوا لمن یقتل فـی            ةیا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلو       «
نقـص   سبیل اهللا اموات بل احیاء و لکن ال تشعرون و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و     

 انا هللا و انـا      ا قالو ۀمصیبت و بشّر الصابرین الذین اذا اصابتهم        من االموال و االنفس و الثمرا     
 اي اهل ایمان در پیشرفت کار خود صبر و مقاومت پیشه کنید و به ذکر خدا                 5.»الیه راجعون 

 که خدا یاور صابران است و آن کسی را کـه در راه خـدا کـشته شـده مـرده                      6توسل جویید 
دانیـد و همـۀ شـما ایـن حقیقـت را درك           ما نمـی  مپندارید که او زندة ابدي است و لکن ش        

ها چون ترس و گرسنگی و نقصان اموال و نفـوس و              و البته شما را به سختی     . نخواهید کرد 
ها، براي صابران است آنان        و بشارت و مژده و آسایش از آن سختی         7آفات زراعت بیازماییم  

                                           
  .تعلیقات. ك. ر-1
  .»شهداء« در اصل وصیت -2
  .»شهداء« در اصل وصیت -3
  .تعلیقات. ك. ر-4
  .156/  بقره-5
  .»جوئید« در اصل وصیت -6
  .»بیازمائیم« در اصل وصیت -7
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ما به فرمـان   «و گویند   که چون در حادثۀ سخت و ناگواري دچار شوند صبوري پیش گرفته             
  . 1»سوي او رجوع خواهیم کرد خدا آمده و به

گـاه   یک وصیت به پدر و مادرم دارم، پدر و مادر جانم شما پیرو خط امام باشید و هـیچ                  
راه شهیدان را بروید و برایم گریـه نکنیـد و           . از پیروي خط امام و والیت فقیه دوري مکنید        

 بپرورانید و بـه جامعـه تحویـل         3برادرانم را چون ابوذر    و   2را بپیمایید ) 7(راه امام حسین  
و یک وصیت هم به برادرانم که به بزرگان احترام کنید و به فقیران و بیچارگان کمک                 . دهید

  .وار بمیرید وار زندگی کنید و حسین کنید و علی
. وار حجـاب را رعایـت کنیـد         وار زندگی کنید و فاطمه      یک وصیت به خواهرم که زینب       

وار پیام شـهیدان را       وار زندگی کنید و زینب      صیت هم به همسرم، همسر عزیزم فاطمه      یک و 
بایـد آنچنـان   ] را[بیاموزید و دختـرم  ) 3(حجاب و عفت را از فاطمه. به جهانیان برسانید 

بـه  . وار زنـدگی کنـد      خواهد بپرورانید و ایشان را به یک انسان کـه بایـد علـی               که اسالم می  
 راه برویـد و در      4وار در جامعـه     سرم باید شـما صـبر کنیـد و زینـب          و هم . ازدواج درآورید 

 یتیمان مادري کنید و برایم گریـه       6]براي[ قدم بردارید و به همسایگان کمک کنید و          5جامعه
 و از خـط امـام و والیـت    7کنم اگر راه شهیدان را بپیمایید نباید کرد و به شما خیر و دعا می        
  .عفت و حجاب را فراموش مکنیدفقیه دوري نکنید تقوي و نماز و 

  » اهللا و برکاتهحمۀ علیکم و ر8والسالم«
  

                                           
  ).156/ بقره(» اناهللا و انا الیه راجعون«:  تعبیر شهید ترجمه این آیه قرآن است-1
  .»بپیمائید« در اصل وصیت -2
  .تعلیقات. ك. ر-3
  .»جامعۀ« در اصل وصیت -4
  .»جامعۀ« در اصل وصیت -5
  .»به« در اصل وصیت -6
  .»بپیمائید« در اصل وصیت -7
  .»السالم و« در اصل وصیت -8
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  هاي کلیدي عبارت
I آگاهانه به میدان جنگ با دشمنان خدا و اسالم رفتم.  
I باید همچنان یار و یاور این نعمت الهی یعنی امام بزرگوارمان خمینی عزیز باشید. 
I از خط امام جدا نشوید. 
I ا سر وقت بخوانیدنمازهاي خود ر. 
I امام را دعا کنید. 
I شود خدایا شهادت سعادتی است که شامل خواص اولیاء تو می. 
I ایم ما درس شهادت را از آموزگارمان اباعبداهللا آموخته. 
  
  

  علیسید :نام
   حسینیان:خانوادگی نام

  شریف :پدر نام 
  زهرابیگم :نام مادر

  1344 مهر یکم :تاریخ تولد
  اهرود ش از توابع شهرستان روستاي میقان:محل تولد
  دوم متوسطه :تحصیالت
   بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361 تیر وهفتم بیست :تاریخ شهادت
  پاسگاه زید عراق :محل شهادت
  - :نحوة شهادت

  - :مزار
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  سیدعلی حسینیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»اء مرضات اهللا و اهللا رئوف بالعبادغو من الناس من یشري نفسه ابت«
دسـت آورنـد، و       فروشند تا رضاي خـدا را بـه         هایشان را می    ردم کسانی هستند که جان    از م «

  .»به بندگانش رئوف و مهربان است] نسبت[خدا 
  

ولـی خـدا و     ) 7(، سالم بر حـضرت علـی      )6(اهللا  سالم بر حضرت محمد رسول      
خصوص شـهداي گلگـون       سالم بر همه شهیدان اسالم، به     ) 7(فرزندانش حسن و حسین   

  . ال که راهشان الگوي تمام پیروان والیت استکفن کرب
و سـالم بـر نـایبش    » اهللا علیـه  سـالم «سالم به بزرگ رهبر عالم بشریت حضرت مهـدي         

) 7(اهللا امام خمینی، که ادامه دهنده راه جد بزرگوارش ابـا عبـداهللا الحـسین                حضرت آیت 
الب اسالمی ایـران کـه   است و نمونه مجسم اسالم راستین در برابر همه شهیدان تاریخ و انق  

پرسـتی    شاهی که بر پایۀ کفر و شرك و بت        ستمبار    با نثار خون خود نظام طاغوتی و اسارت       
  .استوار بود، به رهبري امام خمینی ویران نمود

نـام صـدام کـافر در مقابـل فرزنـد              امریکا بـه   ]سوي [دیگري از ] مزدور[و اما این زمان       
بتواند با حملـه بـه انقـالب اسـالمی،     ] تا[ار گرفته ، امام خمینی قر)7(راستین امام حسین 

بلنـد  ] امـام  [2»هل من ناصر ینـصرنی    «نقشه ارباب خود آمریکا را به اجرا درآورد و صداي           
است و من براي دفاع از اسالم و براي اینکه فرموده امام را لبیـک گـویم، در مقابـل هجـوم             

 و  3)اهللا تعالی فرجـه الـشریف       لعج(انکشور اسالمی در غیبت کبراي امام زم      ] از[کفار بعثی   
 آگاهانه به میدان جنگ     ، قانون اسالم  و اجراء نایب برحقش ولی فقیه براي جهاد در راه خدا          

  .با دشمنان خدا و اسالم رفتم تا وظیفه شرعی خود را انجام دهم
  

                                           
  .207/  بقره-1
  .تعلیقات. ك. ر-2
  .»اهللا عجل« در اصل وصیت -3



 407 حسینیان، سیدعلی     ¹استان سمنان 

و اما شما اي برادران و خواهران مسلمان این شما هستید که باید همچنـان یـار و یـاور                      
  .الهی و این برکت خداوندي یعنی امام بزرگوارمان خمینی عزیز باشیدبزرگ این نعمت 

خواهم که راه مرا ادامه دهند و از خط امام جـدا   در خاتمه از پدر و مادر و خواهرانم می         
نشوند و نمازهاي خود را سر وقت بخوانند، شما ناراحت من نباشید و باید افتخار کنید کـه              

خدا و عشق امام زمانش جان خود را در راه اسالم داد و من همه شـما را در             پسرتان در راه    
  . کنم روز قیامت مهمان خدا می

ام کـه بـه زمـین         خواهم که راه مرا ادامه دهند و اسلحه         برادرانم می ] از. [امام را دعا کنید     
  . افتاده، بلند کنند و جاي مرا پر کنند

خدایا .  همانند زینب باشید   .ه گوش جهانیان برسانند   خواهم که پیام مرا ب      از خواهرانم می    
 که به راه هدایتت بـه صـراط مـستقیم هـدایتم فرمـودي و از ظلمـات       1ارمزگ را شکر میو  ت
تـو را  .  قلبم را به نور یقینت روشـن گردانیـدي   تیرگیسوي نور خارجم کردي و در آغاز  به

ـ           2ارمزگ  شکر می  تـرین    بـزرگ ] بـرایم [و را کـه      که توفیقم دادي که از همین جوانی مـشی ت
خـدایا تـو را شـکر       . افتخار است شیوه خود کنم، فقط تو را بپرسـتم و از تـو یـاري طلـبم                 

شرمنده نباشم در حقم لطف فرمـودي تـا         ) 3(زهرا  گذارم که پیش جدم و مادرم فاطمه        می
 و را بروم و در مسیري که او برایم ترسیم فرموده اسـت گـام بـردارم           ) 7(راه موالیم علی  

خدایا تـو را شـکر کـه راه         . هاي او دلباخته روزهاي پرغوغاي او       عاشق او باشم، عاشق شب    
را به من نشان دادي دریابم که شهادت سعادتی است کـه            ) 3(و فاطمه ) 7(امام حسین 

 شـهادت را از  3مـا درس . شـود  شـود و نـصیب هـرکس نمـی     شامل خواص اولیـاء تـو مـی     
 او روانیم از تـو آرزوي       4سوي کربالي   یم و اکنون که به    ا  آموخته) 7(آموزگارمان اباعبداهللا 

  .شهادت دارم
بینم که سـفارش    اي داناي رازهاي نهانی، در خاتمه لزومی نمی-ها ترین بخشنده  بخشنده  

                                           
  .»گذارم می« در اصل وصیت -1
  .»گذارم می« در اصل وصیت -2
  .باشد» درس« از سیاق کالم باید واژة -3
  .»کربال او« در اصل وصیت -4
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از شـما انتظـار   . نگران نباشید و صبر پیشه کنید، زیرا نقصان و کاستی در میـان نیـست     (کنم  
  .)اکر باشید سپاس گویید و ش1دارم لطف خدا را

  » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
  التماس دعا دارم
  سیدعلی حسینیان

  
  :هاي شهید یادداشت

. خویشتنیست   که فردا روز بی    -آنانکه براي خویشند و با خویشند سر خود بگیرند و بروند          «
  »توانند شهیدان بمانند، که شکستن را می

  
  
  

                                           
  .باشد» خدا را« از سیاق کالم باید واژة -1
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  هاي کلیدي عبارت
I خواهرانم با کارهایتان اسالم را یاري کنیدبرادرم و .  
I روم من به فرمان امامم به جبهه حق می. 
I دنیا محل آزمایش است. 
I   رهبري امام و انقالب و کربالیی را بکنـیم کـه آزمـایش بزرگـی                 وجود توانیم شکر   ما حتی نمی 

 .است
I مادرم بعد از من تو به تمامی زنان درس مقاومت بده. 
I  به خداوند عاریه بدهموالیم گفته سرت را. 
I ها بجنگیم باز ما پیروزیم ها با ابرقدرت اگر سال. 
I امیدوارم مرگم باعث شناساندن اسالم شود. 
I کند جهاد در راه خدا زندگی را شیرین می. 
I جاي گریه درود بر خمینی سر دهید  بلکه به،بعد از مرگم گریه نکنید. 
  
  

  سیدغالمرضا :نام
   حسینیان:خانوادگی نام

  سیدرضا :پدر نام 
  انم خ:نام مادر

  1341 یکم فروردین :تاریخ تولد
  شاهروداز توابع شهرستان  روستاي میقان :محل تولد
   پایان دوره راهنمایی:تحصیالت
   سپاه :کننده زامارگان اع

  1361 شهریور دهم :تاریخ شهادت
  شلمچه  :محل شهادت
   و ترکشاصابت گلوله :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  سیدغالمرضا حسینیان
  

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

  .1»الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا
کننـد و کـسانی کـه کـافر شـدند و در راه        کسانی که ایمان آوردند و در راه خدا جهاد مـی          «

  .»ان سست و ضعیف استجنگند پس بکشید سران کفار را که کید و مکر این طاغوت می
  .2» هللایندو قاتلوهم حتی التکون فتنه و یکون ال«
  .»با کافرین نبرد کنید تا ریشه فساد را براندازید و همه به دین خدایی باشید«
  4» اال بقتلی یا سوف خذینی3قمتان کان دین محمد الیس«
  

  گر جز بکشتنم نـشود دیـن حـق بلنـد           
  

  د هــا بیاییــد بــر فــرق مــن فــرو اي تیــغ  
  

بابا مادر جان اگر قربـانی دادیـد   . سالم بر برادر و خواهرانم   . بابا سالم، مادر عزیزم سالم      
بابا ابراهیم بـاش و مـادر هـم چـون     . تان را بپذیرد برادر خواهرانم از خدا بخواهید تا قربانی    

 بابا، مادر مقاوم باشـید    . ، خواهرانم شما هم چنین باشید     )3(و زینب ) 3(هاجر و فاطمه  
 5دیدانپوشـ   لباس جنگم می  ] بر تن من  [بایست    مادرم شما می  . ایم   امانت دست خدا بوده    ]ما[

 پیغمبر خویش جواب دهـم      7»من ناصر  6هل«دادید تا امامم را یاري کرده و به           ام می   و اجازه 
برادرم و ).  اجازه گرفتم8و من خداحافظی آخر را به منزله      (اما مادر اون امام اجازه جهاد داد        

مـادر عزیـزم مبـادا بـر قربانیـت گریـه کنـی و               . رانم با کارهایتان اسالم را یاري کنیـد       خواه

                                           
  .76/  نساء-1
  .آمده است) کله هللا(و بعد از آن » الذین«در اصل وصیت . 193/  بقره-2
  .»الیسقم« وصیت  در اصل-3
  .»...ان کان دین محمد«ذیل . تعلیقات. ك. ر-4
  .»پوشیدید می« در اصل وصیت -5
  .»حل« در اصل وصیت -6
  .تعلیقات. ك. ر-7
  .»منظره« در اصل وصیت -8
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شـاد باشـید و بـر خـود تبریـک           ] غمگین و گریان نباشید بلکـه     [(خواهرانم شما هم هرگز     
 تا ابـراهیم  2 هابیل-بابا مادرم برادران و دوستانم در طول تاریخ از).  تا خدا قبول کند    1گویید

اهللا  و از حـسین تـا روح  ) 7(تـا حـسین  ) 6(از محمـد  ) 6( محمد و از ابراهیم تا   
 3هاي گوناگون گـاه بـه فرمـانروایی         مبارزه حق بر باطل وجود داشته و دارد و باطل با چهره           

چـون  . انـد  در صحنه وجود پیدا کرده...  و4ها و بعد یزیدها و کارتر      نمرودها و زمانی فرعون   
آنگاه کـه غـرور     . اند  اند و از بین رفته      خوردهاساس باطل بر پوچ است بارها شکست قطعی         

 کـافر بـا همـه       5مستی انسان را گرفت دوباره جان گرفت و اکنـون باطـل در چهـره صـدام                
 در برابـر حـق کـه در    6هاي ضـد خـدایی    هاي شیطانی و پشتوانه قدرت      امکاناتش و با شیوه   

وي ایـن کفـار قـرار        رودرر 7اي از ایمـان خـدایی       چهره امام است و امت اسالمی با پشتوانه       
گـر پـستی و پلیـدي     تـوانم نظـاره   اند و بر حسب وظیفه شرعی و انسانی خود که نمی       گرفته

و تو آیـه  . روم و هرچه خدا خواست همان خواهد شد   باشم به فرمان امامم به جبهه حق می       
تم مـادر عزیـزم در زنـدگی کـه نتوانـس         .  را بخوان اي مادرم    8»انا هللا و انا الیه راجعون     «قرآن  

براي اسالم کاري کنم و درست نتوانستم قدر شما را هم بدانم پس حـاال شـیرت را حاللـم          
اي بر زبان آرید که    مادر و پدرم نکند که بعد از من کلمه        . کن خدا هم به تو آخرت عطا کند       

 شما لبخند زنیـد  9 تبریک گویید]به یکدیگر  [خداي ناکرده باعث ناخشنودي خدا گردد شما      
 به خون است فرا خوانید دنیا محل آزمایش است و ما کـه              10[...]ا به اسالم که     و شما بقیه ر   

                                           
  .»گوئید« در اصل وصیت -1
  .تعلیقات. ك. ر-2
  .»فرمانروائی« در اصل وصیت -3
  .تعلیقات. ك. ر-4
  .»صدا« در اصل وصیت -5
  .»خدائی« در اصل وصیت -6
  .»خدائی« در اصل وصیت -7
  .156/  بقره-8
  .»گوئید« در اصل وصیت -9

  . خوانا نیست-10
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جـا     رهبر را در پیش خـدا بـه        وجود 1 شکر  تنها توانیم  در دوران امام خمینی بودیم حتی نمی      
مادرم تو بعد از من به تمامی زنان        .  که آزمایش بزرگی است    2آوریم شکر انقالب و کربالیی    

 بـر مـزارم     3ترین شیون    زینب داد خواهرانم مبادا هرگز کوچک      درس مقاومت بده درسی که    
دوستانم مـن دیگـر در بـین        . بکنید فقط شکر خدا کنید و همه را به عبادت خدا فرا خوانید            

کنم خدا هـم بـه شـما       تک شما تقاضاي عفو می      شما نیستم تمام خطاهایم را ببخشید از تک       
  ...اجر دهد من که به نتیجه رسیدم که

ــه در  ــر کــ ــود ســ ــزان بــ    راه عزیــ
  

ــدوش      ــشیدن ب ــت ک ــی اس ــار گران   4ب
  

و شهادت که تزریق خون است به پیکر اجتماع و این شهید است که به پیکر اجتمـاع و                     
کند اما شهید شـدن در راه خـدا           خونی هستند خون جدید وارد می       هاي آن دچار کم     در رگ 
انجـام داد تـا شـاید بـه         و باید قصد قربت کرد عمل را از روي اخالص           ] خواهد  می[لیاقت  

  توفیق خدا لیاقتی پیدا کرد و تا به حال با توجه به تمامی شهیدان معلوم کشته که 
  در مــسلخ عــشق جــز نکــو را نکــشند 

  

ــشند    ــتخو را نکـ ــفتان زشـ ــه صـ   روبـ
  

ــردن مهــراس    گــر عاشــق صــادقی ز م
  

ــشند     ــه او را نک ــر آنک ــود ه ــردار ب   5م
  

 اسالمی سازید مدرسه محل علم است علمـی         دوستانم مدرسه را رها مسازید آن را فقط         
خواهی معلـم چـون       که جدا نیست ز ایمان، ایمان است آن علم اگر خواهی بسازید اگر می             

عنـوان   علی که با عملش جمع را آگاه کند آگاه به مکتب آگاه به اهللا آگاه به شهادت مـن بـه                   
مـسجد و کتابخانـه   کنم بعد اینکه  یک برادر کوچک اول طلب بخشیدن خطاهاي گذشته می       

و مدرسه را خالی نکنید آنجا مرکز پرورش شهیدان است و مجموع آگاهی که مـا داریـم از                   
ها و خویشان را    خاطر اهللا فعالیت شدید کنید همسایه       این مراکز به ما رسیده است شما نیز به        

                                           
  .»شکر تنها« در اصل وصیت -1
  .»کربالئی« در اصل وصیت -2
  .»شیوه« در اصل وصیت -3
  ت کشیدن به دوشآن سر که در راه عزیزان بود         بار گرانی اس:  در اصل وصیت شعر چنین است-4
در دوران مبـارزه و  . اند اما شاعر آن معلوم نیست   این رباعی را بر سنگ مزار میرزاده عشقی شاعر معاصر حک کرده            -5

  .آغاز پیروزي انقالب از اشعاري بود که براي تهییج روحیه نیروهاي انقالبی و رزمندگان کاربرد بسیاري داشت
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بـرادرم  .  بر ما ببخشند تا خدا نیز آخرت را بـر آنـان ببخـشد              1هر آنچه نیز از ما بدي دیدند      
شما به بابا و مادر سفارشات الزم را بکن و اگر من نیستم و نبـودم عـوض مـن بـه ایـشان                        
خدمت کنید چون من نتوانستم از آنان قدردانی کنم چون سفارش خدا است شـما بـه آنـان          

در ساك مـن اسـت      ) امدادهاي غیبی (خدمت کنید و بعد یک سر نیزه و یک کتاب مطهري            
 بده و کتاب را بفرستید سپاه اگر توانستید تمام وسـایل را کـه      2اصغرسرنیزه را به خانه عمو      

مادر و پدر دیدار ما بـه  .  و غیره همه را به سپاه بدهید       3پشتی  ام اعم از کوله     من از سپاه گرفته   
قیامت و خدا را شکر و عبادت کنید من نیز دعاگوي شما هستم من بـا توجـه بـه سـفارش                   

  ها از جاي کنـده شـوند امـا تـو سـنگر را خـالی مکـن                  کوه  اگر -: موالیم که گفت فرزندم   «
   و کاسه سرت را به خداونـد عاریـه ده           -هایت را در مشکالت جنگ در هم بفشار            دندان -
 پیـروزي فقـط   ]یا[ و بدان که -هاي خویش را همچون میخ در زمین استوار گردان       و گام  -

ام عمل کنم و من بر حسب وظیفه و نـه              انشااهللا که بتوانم به وظیفه     5»خداوند است  4]آن[از  
داند چون تمام کارهـا   اش را می روم خدا خود بقیه خاطر پیروزي یا چیز دیگر به میدان می    به
 پس بگیرید و از صـدر       ]اید[پدر و مادرم مبادا چیزي که در راه خدا داده         . خاطر خدا بوده    به

 بـود در قبرسـتان      7ست اگر جسد   پس جنازه کجا   6اسالم و کربال عبرت بگیرید مبادا بگویید      
خواهنـد کـه ایمـان ندارنـد چـون           میقان دفن کنید ولی اگر نبود مهم نیست آنها جـسد مـی            

                                           
  .»دیدن« در اصل وصیت -1
  .»اصقر«یت  در اصل وص-2
  .»پوشتی« در اصل وصیت -3
  .باشد» آن« واژه افتاده باید -4
است که خطـاب  ) 7( از سخنان حضرت امیر 11 قسمتی از وصیت که داخل گیومه گذاشتیم ترجمۀ خطبه شماره   -5

  :هنگامی که در جنگ جمل پرچم را بدو سپرد. به پسرش محمد حنفیه بیان شده است
رم ببصرك اقـصی القـوم      - تدفی االرض قدمک   - اعراهللا جمجمتک  - عض علی نا جذك    - تزول الجبال و ال تزل     -  و  - اِ

 14-15، ص   11البالغه، ترجمه سید جعفر شـهیدي، خطبـه           نهج» غض بصرك و اعلم ان النصر من عنداهللا سبحانه        
  ).نامه شهید وجود ندارد  این خطبه در وصیت6 و 5هاي  ترجمه عبارت(

  .»دبگوئی« در اصل وصیت -6
  .»جست« در اصل وصیت -7
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 ما را شهید کردند امـا       ]جوانان و مبارزان   [ترسند و در زمان شاه جالد        و از مرگ می    1کافرند
ها بجنگیم باز مـا       درتها با ابرق     ما بود اما بدانید که اگر سال       ]آن مردم  [دیدید که پیروزي از   

 کـه اگـر   2خواهرانم به مادر بگوییـد . سازد پیروزیم اصالً جهاد در راه خدا زندگی را زیبا می 
خمپـاره  ... فرزندت مردانه جنگید و مردانه شهید شد آرزویش این بود تـا هـزاران گلولـه و                

مـت  اش را بشکافد تا شهادت را لمس کند و با مرگ سـرخ خـود بـراي اعـتالي حکو               سینه
تـان    اسالمی و تداوم انقالب کار مثبتی انجام داده باشد خـواهرانم شـما بـا اعمـال اسـالمی                  

 براي دیگران باشید و با عملتـان مـردم را بـه دیـن خـدا بخوانیـد و فرزنـدانتان را                       3الگویی
تربیت کنید که اسالم نیاز به فرزندان صالح دارد من راضی نیـستم در              ) 3(همچون فاطمه 
ریه کنید بلکه به جاي گریه درود بر خمینی سر دهید چون هر آنچه داریـم و  بعد از مرگم گ 

توان خـدا را   من دارم از وجود رهبر است و اوست که نشانه خدا بود و با چشم بصیرت می  
در وجود او دید خواهرانم من نتوانستم براي شما برادر خـوبی باشـم امـا امیـدوارم مـرگم                    

 من نتوانستم براي پدر و مادرم فرزندي خوب و شایسته           باعث بهتر شناساندن اسالم شود و     
باشم امیدوارم با شهادتم بتوانم خدمتی براي اسالم و آنها کـرده باشـم مـن بـراي دوسـتانم                    
دوست خوب نبوده و براي برادرانم برادر خوبی نبوده اما خدا کند با مرگم دوستانم دوست                

 مـن کـه   ،]م[دوسـتان و بـرادران   د وخوب و برادرانم برادر خوب و عقیـدتی انتخـاب کننـ           
هـایم    اي از دریاي اسالم را بیاموزم پس شما بر آموختن آن بپردازید برادرزاده              نتوانستم قطره 
 باشم اما امیدوارم کـه راه خـود را پیـدا کـرده     4هایم من که نتوانستم راهنمایتان   و خواهرزاده 

  . خدا راه والیت فقیه را5باشید آن هم راه
  .دوستان خویشان همسایگان خداحافظ. برادر و خواهرانم همگی خداحافظپدر و مادر   

  

  دار از عمر ما بکاه و به عمر او بیفزاي خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه

                                           
  .»کافرن« در اصل وصیت -1
  .»بگوئید« در اصل وصیت -2
  .»الگوئی« در اصل وصیت -3
  .»رهنمایتان« در اصل وصیت -4
  .»را« در اصل وصیت -5
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  هاي کلیدي عبارت
I قصدم از آمدن به جبهه لبیک به نداي هل من ناصر رهبر کبیرمان حسین زمان است.  
I دم تا جاي شهیدان را پر کنمبه جبهه آم. 
I  رسیدن به درجه رفیع شهادت هراسی به دلم راه مدهاز بارالها. 
I امام عزیزمان را تنها مگذارید. 
I     دولـت مکتبـی و شـوراي عـالی دفـاع پـشتیبانی        از روحانیت مبارز و پیرو خط امام و مجلس و

 .نمایید
I ییدتر برگزار نما سنگرهاي عبادي سیاسی نماز جمعه را باشکوه. 
I خبر اجازه فعالیت و تفرقه را ندهید به منافقین کوردل واز خدا بی. 
I بارخدایا چنان کن که بر ملت تو بمیرم و زنده گردم. 
  
  

  سیدکریم :منا
   حسینیان:خانوادگی نام

  اصغر  سید علی:پدر نام 
   ماهرخ:نام مادر

  1341 مهر بیستم :تاریخ تولد
  شاهروداز توابع شهرستان  روستاي میقان :محل تولد
   راهنماییدوم :تحصیالت
   بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365وپنجم دي  بیست :تاریخ شهادت
   شلمچه :محل شهادت
  صابت ترکش ا :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  سیدکریم حسینیان
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

  .5» منکم4 الرسول و اولی االمر3 اهللا و اطیعوا2 اطیعوا1ایها الذین آمنوا] یا[«
 پیـروي   6اید اطاعت کنید از خداوند از رسول خدا و از ولی امـر              ردهاي کسانی که ایمان آو    «

  .»کنید
  .10»هم لقدیرر ظلموا و ان اهللا علی نص9انهمب 8 یقاتلون7لذینلاذن «
اند محققاً خداوند بـر پیـروز    کنند اجازه داده شد چون آنها ستم دیده        به کسانی که پیکار می    «

  .»بخشیدن آنان توانا است
کران بر ایزد منان آفریدگار یکتا و با سالم و درود بر خاتم انبیاء محمد               با حمد سپاس بی     

  .رسول اهللا) 6(ابن عبداهللا
  

اهللا تعالی    عجل(عصر حجت ابن الحسن امام زمان       با سالم درود فراوان به پیشگاه مقدس ولی         
اهللا ایـران و امیـد     و نایب برحقش آن پیـر جمـاران و قلـب تپنـدة امـت حـزب         11)فرجه شریف 

اهللا الموسوي الخمینی رهبر کبیر انقالب ایران و با سـالم   مستضعفان جهان اسالم حاجی آقا روح 
 زنده و همیـشه جاویـد تـاریخ از        12درود فراوان بر ارواح پاك و معطر شهیدان گلگون کفن         ] و[

                                           
  .»آمنو« در اصل وصیت -1
  .»اطیعو« در اصل وصیت -2
  .»اطیعو« در اصل وصیت -3
  .»اوالل امر« در اصل وصیت -4
  .59 / نساء-5
  .در اصل وصیت شهید در معنی آیه مقابل ولی امر از امام خمینی نام برده است -6
  .»الذین« در اصل وصیت -7
  .»یغاتلون« در اصل وصیت -8
  .»انهم« در اصل وصیت -9

  .39/  حج-10
  .»عج« در اصل وصیت -11
  .»کفنان« در اصل وصیت -12
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 انقالب و جنـگ تحمیلـی عـراق بـر           2يو شهدا ) 7( عاشوراي حسین  1يصدر اسالم تا شهدا   
اهللا ایـران گـشتند و بـا سـالم       امت مسلمان و حزب 3[...]با نثار خون و جان خود       علیه ایران که    

اهللا و  درود بر خانوادة معظم شهداء و بازماندگان شهیدان و با سالم و درود بـر امـت حـزب            ] و[
درود بر کلیۀ شـهیدان زنـدة انقـالب و جنـگ و بـا               ] و[غیور همیشه در صحنۀ ایران و با سالم         

فقیـه عالیقـدر   درود بر امید امت و امام، ] و[و با سالم .  مجروحین و معلولینآرزوي شفاي کلیۀ 
  .درود بر کلیۀ روحانیت مبارز و پیرو خط رهبري] و[و با سالم  4اهللا منتظري حضرت آیت

 سیدکریم  5عنوان یادگاري از این بندة حقیر و مسکین         اي به   غرض از مزاحمت چند کلمه      
 با آگاهی کامل و خلوص نیـت پـاك بـه جبهـه              ]اینست که  [اصغر  حسینیان فرزند سید علی   

 از آمدن به جبهـه ایـن بـوده    6]م[آمدم و راهی را که قبول کرده شناخت کامل داشته و قصد         
هـل  «و به نداي    . 7که وظیفۀ شرعی و تکلیفی که بر دوش هر فرد مسلمان است را ادا نمایم              

جان ناقابل خود را نثـار اسـالم عزیـز           رهبر کبیر حسین زمان لبیک گفته باشم و          8»من ناصر 
 تـا باعـث   نمـوده الم را آبیـاري  خون خود درخت پر برکت و تنومند اس     تا با ریختن     9نمایم

  .تداوم انقالب گردد
  

 و 11 و با جان و دل پذیراي آن گشتم پیامی کـه در آن از رهـایی                10پیامت را شنیدم  . اماما  
 گفته و به جبهه آمدم براي رضـاي خـدا و           سعادت و پیوستن به معشوق و لقاءاهللا بود لبیک        

                                           
  .»شهداي« در اصل وصیت -1
  .»شهداي« در اصل وصیت -2
  . خوانا نیست-3
  .تعلیقات. ك. ر-4
  .»مسکن« در اصل وصیت -5
  .»قصد« در اصل وصیت -6
  .»نمائم« در اصل وصیت -7
  .تعلیقات. ك. ر-8
  .»نمائم« در اصل وصیت -9

  .»شندم« در اصل وصیت -10
  .»رهائی« در اصل وصیت -11
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 آنها را گرفته و بـر قلـب دشـمن       2 بر زمین افتادة   1رهبر تا جاي شهیدان را پر کرده و اسلحه        
بتازم و در این راه اگر سعادت ابدي نصیبم گشت اگر به معشوق پیوستم کـه چـه سـعادتی                   

  .باشد شهادت میدرجه رفیع بهتر و بیشتر از 
ام را قبول فرماي و در این امتحـان           کار و روسیاه به درگاهت هستم توبه      فرد گناه . بارالها  

واسـطۀ    نگردانی معبودا اگر به  3خدایا اي پروردگار من اگر شهادت را نصیبم        سرفرازم گردان 
از گنـاه   پـر    5باري  با کوله  4هاي زیاد سعادت ابدي را نصیبم نفرمایی        و لغزش  گناهان سنگین 

از کـردار ناپـسندم       گناهـانم را و    7 هـستی ببخـشاي    6ف و بخشنده  بارالها تو رئو  . کنم چکار
  .درگذر

 9 فرما8خواهم که به من توان جنگیدن در میدان رزم با بعثیان کافر را عطا            بارالها از تو می     
قدم باشم تا سـر حـد         هاي مزدوران کفر ثابت     بارالها کمکم کن تا در برابر حمالت و یورش        

 11برم بـه تـو از شـر    اه هراسی به دلم راه مده خدایا پناه می     رفیع شهادت و در این ر      10درجه
  .گردد ها و گناهان که باعث نرسیدن به هدف می لغزش

  

اهللا میقـان     اهللا شما اي امت مسلمان و غیور حـزب          اما اي برادران و خواهران عزیز حزب        
 دل پـذیرا   امام عزیزمان را تنها نگذارید دستورات آن مرجع عالیقـدر را بـا جـان و           ،شاهرود

شود قدر این رهبر این پیر جماران را بدانیـد و از              باشید که این نعمت نصیب هر قومی نمی       
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 1روحانیت مبارز و پیرو خط امام و مجلس و دولت مکتبی و شوراي عـالی دفـاع پـشتیبانی                  
  .2نمایید

هرچـه  ] هـا را    صـحنه [تـر و      سنگرهاي عبادي سیاسـی نمـاز جمعـه را هرچـه باشـکوه              
 که این سنگر نماز جمعه است که دشمن از شرق گرفته تا غـرب               5 نمایید 4 برگزار 3تر  فشرده

  .را به لرزه انداخته است
خبر مجـال فعالیـت و         کوردل و از خدا بی     6پشت جبهه را محکم نگهدارید و به منافقین         

 بیشترش کنید فرزنـدانتان ایـن       8کنید   البته کمک می   7ها کمک کنید    تفرقه را ندهید و به جبهه     
 مورد نیـاز  10هاي  انقالب و امیدهاي اسالم را تشویق به درس و آموختن تخصص           9هاي  نهال

 12 و نیروهاي کاردان داریـم     11مملکت اسالمیمان بکنید که در آینده احتیاج مبرم به تخصص         
 بگیرنـد و  15اهللا ما پیشی  وخودفروختگان شرق و غرب از جوانان حزب      14 که منافقین  13نکند

 کنند خیلی باید مواظب باشیم البتـه در کنـار سـنگر مدرسـه سـنگر                 فرداي انقالب را تهدید   
  .ها را گرم نگه دارید  جبهه16جبهه را هم نبایستی خالی گذاشت و تا زمان پیروزي نهایی
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مادر عزیزم هرچند که من فرزند خوبی براي شما نبـودم و در ایـن مـدت عمـرم                پدر و     
مودم ولی از شما تمنـا دارم کـه مـرا عفـو              ن 2 و آزار  1خیري به شما نرساندم و شما را اذیت       

 رضاي شما پـدر  6 در گرو 5 پروردگار 4 و حاللم کنید از من راضی باشید که رضاي         3بفرمایید
خواهم که مرا دعا کنید کـه خداونـد گناهـانم را ببخـشد                باشد و از شما می      و مادر عزیز می   

باشم اگر کـسی از       ما می  رضا گفته محتاج دعاي خیر ش      9 درگاهش 8 گناهکار و روسیاه   7[...]
هـا حاللیـت بـرایم        من ناراحتی یا بدي دیده بود حاللیت بطلبید از کلیـۀ فامیـل و همـسایه               

اهللا پیام خون شـهیدان را بـه گـوش امـت           باري خواهران عزیزم همچون زینب سالم      .بطلبید
ا با  باشد ر   اهللا برسانید و رسالتی و مسئولیت سنگینی که بر دوش یک خواهر شهید می               حزب

 رفتـار و اخالقتـان   10شـوید  مراسم و مجالسی کـه حاضـر مـی   ] در. [نحو احسن انجام دهید 
طوري باشد که الگوي اخالق یک خواهر شهید باشید فرزندانتان را طـوري تربیـت کنیـد                   به

و سـنگر خـالی آنهـا را پـر     ] را برداشـته [ شهیدان 11که پاسدار قرآن و اسالم باشید و اسلحه  
ایـد ببخـشید و حاللـم کنیـد کـه        دیـده 12زم هرگونه ناراحتی از اینجانب  خواهران عزی . کنند

 و اما شما اي بردران عزیزم شـما هـر نفرتـان           13»لذتی که در بخشش است در انتقام نیست       «

                                           
  .»اذئت« در اصل وصیت -1
  .»آذار« در اصل وصیت -2
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  .»روسیاي«ت  در اصل وصی-8
  .»اش درگاه« در اصل وصیت -9
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  .»اصلح« در اصل وصیت -11
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مناسـب  ) 7(عبارتی دیگر از مـولی علـی        . است) 7(اي قصار از حضرت علی        اي از کلمه     این عبارت ترجمه   -13

البالغـه، ترجمـه سـید جعفـر          نهـج ( زکات پیروزي است     گذشت»  الظفر ةوالعفو زکا «این عبارت شهید وجود دارد      
  ).211، حکمت 506شهیدي، ص 
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یک سرمشق براي من بودید و این مسیري را که من به آن هدایت شدم را شما به من نـشان   
 و از گمراهـی و تبـاهی نجـاتم    1ایـد   آشـنا کـرده  اید و شما من را با راه حق و حقیقـت           داده
ام را نگذارید بـر زمـین بمانـد و     خواهم که سنگرم را پر کنید و اسلحه         و از شما می    2اید  داده

پشتیبان رهبر عزیز و قرآن باشید و تا جان در بدن دارید دسـت از دفـاع از مکتـب و دیـن                       
صـحنه  . ازي دشـمنان هوشـیار باشـید   انـد  هـا و تفرقـه   مقدس اسالم برندارید در برابر توطئه   

  .ومیدان رزم را خالی نکنید که مسئولیت شما در قبال شهیدان بسی سنگین است
اما سخنی چند با تو اي همسر باوفاي من هرچند مدت کوتاهی در خدمتت بـودم ولـی                    

ایـد    هـاي بـسیاري را تحمـل نمـوده          در مدت زنـدگی سـختی     . همسر خوبی براي تو نبودم    
  . قیامت جبران آن را بکنمامیدوارم در

همسر عزیزم حاللم کن و آنطور زنـدگی کـن کـه در خـور یـک همـسر شهیدباشـد و                      
 4 باش براي دیگر همسران شهید آنطور که مطابق شرع مقدس اسالم است عمل نما              3الگویی

پدر و مادر و همسر عزیزم اگر جنازة من را آوردند در گلزار شهیدان میقان دفن کنید و امـا                    
 و بر سر صورت نزنیـد بـر سـر هریـک از مـزار       5قراري نفرمایید   ام را نیاوردند بی      جنازه اگر

  .روید فرق ندارد گلزار شهیدان فرق ندارد شهداء که می
  

  »ته اهللا و برکاحمۀ ر7 علیکم و6والسالم«
  سیدکریم حسینیان
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  ]اي دیگر نامه وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .1»وفنا مسلمین و ت صبراًربنا افرغ علینا«
  .»پروردگارا قلب ما را از بردباري سرشار فرماي و ما را مسلمان بمیران«

ام و بـه      سوي بخشایش تو روي آورده      ام و به    بار خدایا، به سرمنزل آمرزش تو فرود آمده         
ام و در من چیـزي نیـست کـه مـرا شایـسته                ام و به فضل تو وثوق یافته        عفو تو مشتاق شده   

سزاوار بخشایش تو گرداند و در مـن  ] مرا[و در عمل من چیزي نیست که آمرزش تو سازد   
و خانـدان   ) 6( محمد جز فضل تو چیزي نماند اینک بر       زان بس که خود را محکوم کنم      
 پرهیزگـاري   من باد بار خدایا مرا به هدایت گویا ساز و بر دلم            او از تو درود باد و تفضل تو بر        

 است  3تر   ده و مرا بر انجام دادن به آنچه ترا پسندیده          2وفیقمالهام فرماي و به نیکوترین کار ت      
بار خدایا مرا به راه نمونه راهی کن و چنان کن که بر ملت تـو بمیـرم و زنـده گـردم        . وادار

ور سـاز و از       روي بهره   و آل او از تو درود باد و بار الها مرا از میانه            ) 6(محمد بارالها بر 
  . رستگاري از بندگان شایسته گردانکاري و از راهنمایان درست اهل
  .و با سالم درود بیکران بر پیر جماران آن قلب تپنده مستضعفان جهان  

  .4کنم  شروع می]ترتیب بدین [ام را نامه وصیت
اول با شما همسر و فرزند گرامی امیدوارم که در این چند مدتی که با هم زندگی کردیم               

ین بنده حقیـر راضـی باشـید و در پیـشگاه خداونـد               ا 6 را تحمل نمودي از    5هایی  و ناراحتی 
 9 کـه شـرع  8 و امیدوارم که بعـد از مـرگم چنـان زنـدگی نماییـد          7متعال روي سفیدم نمایید   

                                           
  .126/  اعراف-1
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 و ایـشان را     1خوبی پرسـتاري نماییـد      دهد و از فرزندم سیدجعفر به       مقدس اسالم دستور می   
م که احتـرام پـدر و مـادرم را        خواه   آورید از تو می    2فردي مفید براي اسالم و انقالب به بار       

   .حفظ کنید و باعث رنجش و ناراحتی ایشان نباشید
و امیدوارم که پدر و مادرم هم این بندة حقیر را در پیشگاه خداونـد منـان عفـو نماینـد                       

هرچند که در این مدت چند سـال زنـدگی خیـري بـه ایـشان نرسـاندم بـاري از بـرادرانم                       
 عموهاي شهیدشـان و  3]راه[ه بدهند و فرزندانشان را رهرو    خواهم که راه شهیدان را ادام       می

وار پیـام   خـواهم کـه زینـب    هایم مـی   و از خواهر و خواهرزاده    . 4دیگر شهیدان تربیت نمایید   
اهللا برسانند و در انجام مسئولیتی که بر دوش آنها           خون شهیدان را به گوش دیگر امت حزب       

  .نهفته است کوشا باشند
 و نـاراحتی از ایـن حقیـر دیـده باشـید             5خواهم که اگر بدي     اهللا می  و از شما امت حزب      

 امام را تنها نگذارید و فرمایشات امام را مو به مو انجام             7 و این حقیر را عفو نمایید      6ببخشید
دهید و امام عزیزمان را تنها نگذارید پایگاه مقاومت و پایگاه امام را خالی نگذاریـد و جـاي      

 از 9 نمایـد 8ها سوءاستفاده یج پر کنید و نگذارید که دشمن از فرصت     شهیدان را در پایگاه بس    
هـاي مـالی و جـانی         خواهم که پشت جبهه را خالی نگذارند کمـک          اهللا میقان می    امت حزب 

 به جبهه فراموش نکنید در خاتمه از همه شما التماس دعا دارم و امیدوارم که ایـن                   خود را 
  10.بندة حقیر را عفو فرمایید

  

                                           
  .»نمائید« در اصل وصیت -1
  .»ببا« در اصل وصیت -2
  .»راهروه«اصل وصیت  در -3
  .»نمائید« در اصل وصیت -4
  .»بعدي« در اصل وصیت -5
  .»بخشید« در اصل وصیت -6
  .»نمائید« در اصل وصیت -7
  .»سواستفاده« در اصل وصیت -8
  .»نمائید« در اصل وصیت -9

  .»فرمائید« در اصل وصیت -10



 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 428

 سـپاهیان اسـالم و طـول عمـر رهبـر کبیـر انقـالب تـا انقـالب                    1د پیروزي نهایی  به امی   
 2و بازگـشت اسـیران  )) 6(محمد  ( به دست سپاهیان   معلیو آزادي کربالي    ) عج(مهدي

  .هایشان اسالم به آغوش گرم خانواده
  التماس دعا

  گاه ادوات خیمه
  الحقیر و ذلیل و مسکین سیدکریم حسینیان

  1/10/65مورخ 
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 429 حسینیان، سیدکریم     ¹استان سمنان 

  



 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 430



 431 حسینیان، سیدکریم     ¹استان سمنان 



 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 432



 433 حسینیان، سیدکریم     ¹استان سمنان 



 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 434

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I تنها براي اداي تکلیف، رضاي خدا و یاري اسالم به جبهه رفتم.  
I        روسـیاه  ) 3( فرداي قیامت نـزد فاطمـه زهـرا        ،اگر از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید

 .خواهید بود
I تا آخرین نفس از اسالم دفاع کنید. 
I توانیم با آنها صلح کنیم هستند و ما هرگز نمیها مفسد  آمریکا و شوروي و دیگر ابرقدرت. 
I تفاوت بودن خیانت است به قرآن و خون شهدا امروز بی. 
I همیشه یاد خدا را در دل داشته باشید. 
I یابید با یاد خدا آرامش می. 
  
  

  سید محمدرضا :نام
   حسینیان:خانوادگی نام

  اکبر د علیسی :پدر نام 
  خانم رقیه :نام مادر

  1347 :تاریخ تولد
   شاهرود از توابع شهرستان روستاي میقان:محل تولد
  اول متوسطه :تحصیالت
   بسیج :کننده ارگان اعزام

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

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  سید محمدرضا حسینیان
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .1»اهللا  ولیاً و اشهد ان علی رسول اهللاًاشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمد«
  .2»انا هللا و انا الیه راجعون«
  .4» ایمانا و تسلیما3مازادهم االو هذا ما وعدنا اهللا و رسوله و صدق اهللا و رسوله «
دهـم کـه خـدایی نیـست جـز خـداي یکتـا و                 نام خداوند بخشنده و مهربان شهادت می        به«

دهـم کـه    خداست و شهادت میبنده و فرستادة  ) 6(دهم که حضرت محمد     شهادت می 
  .»حجت و ولی خداست) 7(علی
گردیم اینست آنچه خدا و رسولش به ما وعـده            سوي خدا باز می      و به  5ما از آن خداییم   «  

  .»دادند و راست گفتند خداو رسولش خدایا بر ایمان و تسلیم ما بیفزا
هـا پیغمبـر      انـسان ترین    خداوندا راضیم که تو پروردگار منی و راضیم که بهترین و کامل             

  .است) 7(کنم که امام و پیشوایم علی مرتضی من است و افتخار می
اسـت آن   ) 6(اهللا  کنم که صاحبش فرزند رسول      خوشحالم که در کشوري زندگی می       

سوي نور هدایت نمود و از پرتگاه سقوط نجـات داد همـان پیـر                 کس که ما را از ظلمات به      
تر از آنم که       بنده کوچک  6شود  باري عرض می  . اهللا  وحجماران، نایب برحق امام زمان یعنی ر      

فرمایـد    مـی ) 6(بخواهم به شما تذکري بدهم یا وصیتی کنم اما از آنجا که رسول خـدا              
هرکس بدون وصیت از دنیا برود مثل آن است که در زمان جاهلیت مرده است چند کالمـی    

  .گویم با شما می
  

                                           
  . شهادتین-1
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ی که داشـتم انتخـاب کـردم و تنهـا بـراي اداي              بنده این راه را آگاهانه و از روي شناخت          
. هدف پیروز شـوم   ] این[تکلیف، رضاي خدا و یاري اسالم به جبهه رفتم و امیدوارم که در              

 و انـسانی مـا   1هوش باشـید کـه امـروز وظیفـه شـرعی      برادران و خواهران مواظب باشید به    
ر جهانی ادامه بـدهیم اي  کند که به جبهه برویم و جنگ را تا پیروزي اسالم بر کف      ایجاب می 

مادران عزیز مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید اگر چنین کنید فـرداي قیامـت               
  .روسیاه خواهید بود و عذري نخواهید داشت) 3(نزد فاطمۀ زهرا

قدم و استوار بمانید و تا آخرین نفس از اسالم دفاع کنید اگرچـه منجـر        در راه خدا ثابت     
  .ن خودتان و کودکان بشودبه کشته شد

نـصیحت کنیـد    ] و[اي پدران عزیز بیدار باشید فرزندانتان را تشویق کنید به رفتن جبهه               
آنها را و این را بدانید که تربیت اوالد بر گردن شماست مـسجدها را پـر کنیـد و حـال کـه                      

را یـاري    و دل خود اسـالم       و دست هاي مادي خود و با زبان         توانید جهاد کنید با کمک      نمی
خواهم که راه شهدا را دنبال کرده و سـرگرم دنیـا نباشـید و                 کنید و از شما جوانان عزیز می      

تـوانیم   ها مفسد هستند و ما هرگـز نمـی       این را بدانید که امریکا و شوروي و دیگر ابرقدرت         
 صلح جـایز اسـت      ]ي[زمان] یا [با آنها صلح کنیم مبادا در سر کسی فکر سازش باشد وقت           

با یزید بیعت نکرد چون اسالم در خطر        ) 7(نفع اسالم و مسلمین باشد زیرا حسین      که بر   
  .تفاوت بودن خیانت است به قرآن و خون شهداء بود و این را بدانید که امروز بی

 2کنم و امیدوارم سالم مرا که از اعماق قلبم نـشأت            خدمت پدر و مادرم سالم عرض می        
توانستم در مکانی آرام و قرار بگیرم و هـر روز          رگز نمی پدر و مادرم من ه    . گیرد بپذیرید   می

شاهد از بین رفتن برادرانم باشم من وظیفه داشتم به نبرد با کفار بروم شما هرگـز ناراحـت                   
 همیشه یاد خدا را در دل داشته باشید که با یاد خـدا آرامـش                3نباشید غم به دلتان راه ندهید     

ر کنید که چنـین فرزنـدي داشـتید و در راه اهللا قربـان     یابید استوار و صبور باشید و افتخا     می
  .نمودید همیشه دعا کنید

                                           
  .»شري« در اصل وصیت -1
  .»نشأط« در اصل وصیت -2
  .»مدهید« در اصل وصیت -3
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  ]اي دیگر نامه وصیت[
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

لـه نعـم الرسـول و ان    آتبارك و تعالی نعم الـرب و ان محمـدا صـلی اهللا علیـه و      ان اهللا   «
ئمـه و ان مـا جـاء بـه           عشر نعم اال   1امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و اوالده االئمه االحد        

محمد صلی اهللا علیه و آله حق و ان الموت حق و سئول منکر و نکیر فی قبر حق و البعـث          
2» ال ریب فیها و ان اهللا یبعث من فی القبورۀتیآاعه حق و النشور حق و ان الس.  

و  تنجیکم من عذاب الیم تؤمنـون بـاهللا و رسـوله        ة هل ادلکم علی تجار    امنوآیا ایها الذین    «
  .3»تجاهدون فی سبیل اهللا باموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون

دهم که پروردگار من پروردگار جهانیان است جـز      نام خداوند بخشنده مهربان شهادت می       به
بنـده و فرسـتاده خداسـت و       ) 6(دهم که همانـا محمـد       او خدایی نیست و شهادت می     

و یازده فرزنـد معـصومش امـام و رهبرمننـد و     ) 7(طالب دهم که علی ابن ابی   شهادت می 
دهم که آنچه در قرآن و روایات آمده است           حجت خداوند بر روي زمین هستند شهادت می       

حق است و روزي تحقق خواهد یافـت ایـن حقیـر سیدمحمدرضـا حـسینیان فرزنـد سـید                  
که مـرا در    نمایم حمد و سپاس خداوند بزرگ را          اکبر سخن خود را با یاد خدا آغاز می          علی

گـویم کـه    سرزمین اسالمی آفرید و به من توفیق مسلمان بودن داد خداي بزرگ را شکر می            
مرا در این زمان و مکان قرار داد یعنی در زمان والیت فقیه و در مکان مقدس جبهه مکـانی                  

بـر  ) عـج (که شهیدان در آنجا گام نهادند و مظلومانه شهید شدند مکان مقدسی که امام زمان              
ارزد دیاري که نور و سرور است         ر دارد همان دیاري که یک لحظه آن به تمام دنیا می           آن نظ 

جایی است که انـسان چگونـه زیـستن و          / حماسه است و پایمردي   / اخوت است و برادري   
کند شکر اهللا را که به من توفیق شرکت در این مکان مقدس را داد                 چگونه مردن را درك می    

و ائمـه   ) 6(دتا حضرت محم  ) 7(ن الهی از حضرت آدم    سالم و درود خدا بر پیامبرا     
خصوص بر ناجی عالم بشریت برپـا کننـده عـدل در سراسـر گیتـی                  اطهار سالم اهللا علیه به    

                                           
  .»احد« در اصل وصیت -1
  .خوانند ن متوفی می تلقین هر مسلمان است که در هنگام به خاك سپردن و در گور نهاد-2
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اهللا آن  اهللا اروحنا و ارواح العـالمین لـه الفـداء وسـالم بـر نایـب بـرحقش روح        بقیۀحضرت  
 را از ذاللت به قله عزت رسـانید  سوي نور هدایت نمود وما بزرگواري که ما را از ظلمات به   

پایان بر شهیدان گرانقدر انقالب اسـالم و       و اسالم عزیز را دوباره زنده کرد سالم و درود بی          
  .جنگ تحمیلی درود بر خانواده معظم شهیدا و سالم بر شما ملت شهیدپرور میقان

 را کـه حـالل     کنم شما را به تقواي خداو پرهیز از گناه یعنی آنچـه             اول اینکه وصیت می     
نموده انجام بدهید و آنچه که خدا حرام نموده انجام ندهید با چشم بصیرت به عالم بنگرید                 

هـا   ها را مگر براي انـسان  ها و دریاها و صحراها و همۀ نعمت       ها و کوه    ببینید خداوند آسمان  
یـم اگـر    ا  نیافریده است پس چرا ما نافرمانی کنیم بنگریم که ما براي چه در این جهان آمـده                

تنها براي مسائل مادي بود پس حیوانات از ما بهترند چرا که آنها عقلـی ندارنـد دوم اینکـه                    
ذکر و یاد خدا را همیشه در دل داشته باشیم و او را همیشه ناظر بر اعمال خویش بـدانیم و                     
اگر چنین شد دیگر گناه نخواهیم کرد سوم اینکه به یاد مرگ باشیم و هرگز فراموش نکنیـد                

النـاس اهمیـت زیـاد       انسان روزي به دنیا آمده و روزي خواهد رفت چهارم اینکه به حق             که
رو   بدهید که خداوند هرگز نخواهد گذشت اگر به اندازة پر کاهی باشد پـنجم اینکـه دنبالـه                 

قدر این نعمت الهی و عظیم را بدانید از خداوند طـول   . امام باشید و هرگز از او جدا نشوید       
کنید مبادا قلب او را برنجانید که فرداي قیامت نزد شهداء جـوابی نخواهیـد        عمر او را طلب     

 دارید دیگر اینکه 1هاي جنگ را گرم نگه     داشت با جان و مالتان در راه خدا جهاد کنید جبهه          
زنند مجال ندهید و مردانـه در مقابـل آنهـا     به منافقین و افرادي که بر علیه انقالب حرف می        

کنیـد  ارشادشـان    ا صابران است کسانی که منحرف هستند سـعی کنیـد          بایستید که خداوند ب   
تابـد   چرا که اگر یک نفر را انسان کنید ارزشش بیشتر از آنچه است که خورشید بـر آن مـی                

  .خواهم که مرا حالل کنند در پایان از تمام دوستان و آشناسان می
دند و مرا از کـودکی      سالم و درود بر پدر ومادر عزیزم که براي من زحمات زیادي کشی              

پرورش دادند و مرا تربیت اسالمی کردند امیدوارم که خداوند به شـما صـبر و اجـر عظـیم                 
کرامت بفرماید پدر ومادرم در برابر مشکالت چون کوه استوار باشید هرگز غم به دلتـان راه        

                                           
  .»نگهه« در اصل وصیت -1
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اده رود در مکـانی کـه خداونـد وعـده د            گذرد و انسان می      که این چند روزة دنیا می      1دهیدن
است شما افتخار کنید که چنین فرزندانی داشتید و تقدیم پروردگار نمودید همیشه از خـدا                
بخواهید که ما در صف شهدا قرار بگیریم برادرانم را بـه جبهـه بفرسـتید تـا راه مـرا ادامـه                       

 نمـایم اگـر     2خواهم که نتوانستم حق فرزندي را نسبت به شما ادا           بدهند از شما معذرت می    
خـواهم و امیـدوارم کـه از مـن راضـی باشـید                شما را ناراحت کردم معذرت می     در زندگی   

 پانصد تومان براي من     500در ضمن حدود    . خداوند شما را بیامرزد وبا شهدا محشور نماید       
 روز آن را کفـاره دادم ولـی   16 روز روزة ماه رمضان کـه  39رد مظالم بدهید یک ماه نماز و 

  .3 روز هم روزة ماه رمضان را عمداً باطل4 روز را باید کفاره بدهید و 23
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  هاي کلیدي عبارت
I ام خدمتی به اسالم نکردم شاید مرگم خدمتی باشد به اسالم من در طول زندگی.  
I یک وظیفه دارم و آن هم حفظ اسالم است. 
I چه بهتر که این مرگ در راه خدا باشد. 
I به گفته قرآن عمل کنید. 
I  شود اسالم فقط با دادن خون عملی میوظیفه حفظ. 
I اهللا شدن باید پاك و خالص از هرگونه هواهاي نفسانی و شیطانی شوید براي فانی فی. 
  
  

  مجیدرضا :نام
  حقیقت :خانوادگی نام
  حسن :پدر نام 
  تر اخ:م مادرنا

  1342دوازهم تیر  :تاریخ تولد
  شاهرودشهرستان  :محل تولد
  دیپلم :تحصیالت
   سپاه :کننده ارگان اعزام

  1361فروردین دوم  :تاریخ شهادت
   رقابیه :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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   حقیقترضامجید
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .1»انا هللا و انا الیه راجعون«
  .»سوي خداست بازگشت ما ما همه از خداییم و به«
  

   ره جانان کنیماي خوش آن روزي که ما جان در
  

  ترك یک جان کرده خود را منبع صد جان کنیم           
  ج

ــیم    ــار او نهـ ــویش را در اختیـ ــار خـ   اختیـ
  

  هرچه اوخواهد زما مـا از دل و از جـان کنـیم              
  

ــه       ــدانیت او و اینک ــه وح ــهادت دادن ب ــزرگ و ش ــتایش خــداي ب ــد و س ــد از حم بع
نامـه   ق پیامبرند وصـیت   امام معصوم جانشینان برح    12بندة فرستاده اوست و     ) 6(محمد

کنم که خداي بزرگ مرا مورد لطـف خـویش قـرار              کنم اما بعد احساس می      خود را آغاز می   
هـاي   ارزش خود را در راهـش دهـم چیـزي کـه مـدت        داده و مرا الیق آن کرده که جان بی        

بردم بسیار هم از این موضوع خوشحال هستم من که در طـول      سر می   زیادي در انتظار آن به    
  . م خدمتی به اسالم نکردم شاید مرگم خدمتی باشد به اسالمزندگی

طـور کـه اماممـان گفـت مـا همـه        اما پیامی که براي امت اسالم دارم این است که همان      
شـود    گاه ایفا نمـی     ها یک وظیفه داریم و آن هم حفظ اسالم است و این وظیفه هیچ               مسلمان

دهـد کـه در طـول هـزار و      مالً نشان مـی مگر با دادن خون و تاریخ اسالم این موضوع را کا      
هاي پاکی بوده کـه در کنـارش          وسیله خون   چهارصد سال در موقعی که اسالم قوتی یافته به        

و از  ) 7(هاي صدر اسـالم گرفتـه تـا نهـضت امـام حـسین               بر زمین ریخته شده از جنگ     
ام و بـا     تا نهضت امام و من هم براي اداي این وظیفه این راه را انتخاب کـرده               ) 7(حسین

  .ام شناخت کامل این مسیر را پیموده
خواهم که آنها هم ادامه دهنده این مسیر باشـند و ایـن             و از دوستان و برادران عزیزم می        

شود مگر با پـاك و خـالص کـردن خـویش از هرگونـه هواهـاي نفـسانی و         راه پیموده نمی 
  .هللا شدنا شیطانی و تمام مقصد و هدف خویش را اهللا قرار دادن و فانی فی

اید قدردانی    خاطر زحماتی که براي من کشیده       از شما پدر و مادرم به     : ام  در مورد خانواده    

                                           
  .156/ بقره-1
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خواهم که در مرگ من هیچ ناراحت نباشید کـه چـه بـسا افـراد بـسیار                 کنم و از شما می      می
با آن عظمـت    ) 7(امام حسین . زیادي بودند که خیلی از من بهتر و عزیزتر بودند و رفتند           

ها رفتنی هستند حال چه بهتر که ایـن مـرگ در     که دیگر جاي خود دارد همه انسان      رفت ما 
  .راه خدا باشد و هر وقت به یاد من افتادید این آیات را با توجه کامل بخوانید

قتل فـی  یوال تقولوا لمن *  ان اهللا مع الصابرینةّویا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصل «
و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص         *  احیاء ولکن ال تشعرون    سبیل اهللا اموات بل   

 قالوا انـا هللا و  مـصیبتۀٌ الذین اذا اصابتهم * بشر الصابرین من االموال و االنفس و الثمرات و     
  .1» و اولئک هم المهتدونحمۀاولئک علیهم صلوات من ربهم و ر* انا الیه ر اجعون

صبر و مقاومت پیشه کنید و به ذکر خدا و نماز توسـل     اي اهل ایمان در پیشرفت کار خود        «
و آن کسی را که در راه خدا کشته شده مـرده نپنداریـد   *  که خدا یاور صابران است 2جویید

و البتـه شـما را بـه        * بلکه او زنده ابدي است ولیکن شما این حقیقت را درنخواهید یافـت            
 و بـشارت و     3 و آفات بیازماییم   ها  هایی چون ترس و گرسنگی و نقصان اموال و جان           سختی

اي برخورد کنند صبر پیشه کنند و گوینـد           آنانکه چون به حادثه   * مژده آسایش صابران است   
آن گروهند مخصوص الطاف الهی و رحمـت        * سوي اوست بازگشت ما      و به  4ما از خداییم  

  .»*خاص خداوند و آنها به حقیقت هدایت یافتگانند
خـواهم کـه      مل کنید دیگر عرضی ندارم جز اینکه از شما می         انشاءاهللا که به گفته قرآن ع       

  .در حق من دعا کنید که خدا مرا جزء شهدا و صالحین قرار دهد
  دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه

  مجید حقیقت
  » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«

25/12/60  

                                           
  .157-153/  بقره-1
  .»جوئید« در اصل وصیت -2
  .»بیازمائیم« در اصل وصیت -3
  .»خدائیم« در اصل وصیت -4
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  هاي کلیدي عبارت
I  و دین خدا عازم میدان پیکار شدمبه نیت یاري امام.  
I به نیت حفظ شرف و حیثیت وطنم و مکتبم عازم میدان پیکار شدم. 
I دهنده راه شهیدان باشید ادامه. 
I چه خوب است قدري از دنیا ببریم و کمی به جهان پایدار فکر کنیم. 
I رسیم جایی نمی بدون توسل به خاندان عصمت و طهارت به. 
I ر غم ائمهخدایا چشمانم را بگریان د. 
I خدایا لبانم را بخندان به عشق شادي ائمه. 
  
  

  محمدرضا :نام
  الجان ح:خانوادگی نام
  جبعلی ر:پدر نام 

  سکینه :نام مادر
  1346وپنجم دي  بیست : تولدتاریخ

  شاهرودشهر بسطام از توابع شهرستان  :محل تولد
  دوم متوسطه :تحصیالت
   بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365سوم دي  :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  محمدرضا حالجان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
دم بـراي رسـیدن بـه         بـه   هاي عاشقان دم    نام خداوند بخشنده مهربان یگانه معشوقی که دل         به

خیزد به حضور محترم یگانه منجـی         تپد و با درود بیکران که از عمق جانم برمی           وصالش می 
و نایب برحقش حضرت امام امت یگانه پیر دالور کـه       ) عج(عصر  لم بشریت حضرت ولی   عا

  .پشت جهان از ابهت ایشان به لرزه درآمده خداوند نگهدارش باد
  ام چند خط وصیتی دارم براي خانواده  
ام که در نبرد حـق علیـه باطـل بـه      شود که این حقیر که توفیق پیدا کرده   عرض می  1[...]  

حاللیـت  ] طلـب  [2ام نایل آیم از شما و تمام دوستان و خویـشان و آشـنایان               هآرزوي دیرین 
خـواهم و مطـئمن       طلبم و عاجزانه از کارهایی که ناپسند بوده عذرخواهی و معذرت می             می

باشید که این حقیر به نیت یاري امام و دین خدا و حفظ شـرف و حیثیـت وطـنم و مکتـبم       
واهم ادامه دهندة راه شـهیدان باشـید کـه خداونـد بـا        خ  عازم میدان پیکار شدم و از شما می       

خواهم که قدري در خلقت خود تفکر کنید که براي چه خداونـد مـا             و از شما می   . شماست
را آفرید، ما را آفرید که گردن به زیر بار ظلم و سـتم و جنایـت بـدهیم و نـاظر زورگـویی                 

 مادیـات و دنیاپرسـتی کنـیم        ها به ملل مظلوم باشیم و فکـر و ذکرمـان را سـرگرم               ابرقدرت
درحالی که خبر از چند لحظۀ آینده خویش نداریم چه خوب است که قدري از دنیـا ببـریم             

  .و کمی به جهان پایدار فکر کنیم
  

  من درد تو را ز دسـت آسـان نـدهم           
  

   دل برنکنم ز دوست تـا جـان نـدهم           
  ج

   از دوســت بـــه یادگـــار دردي دارم 
  

ـ               دهماین درد به صـد هـزار درمـان ن
    

توانید توسل بجویید و خاندان عصمت و طهـارت   خواهم که تا می    و در پایان از شما می       
  .جایی نخواهیم نرسید بهائمه زیرا بدون توسل و توجه به خاندان 

                                           
  . خوانا نیست-1
  .»آشنایا« در اصل وصیت -2
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  . را بگریان در غم ائمه و لبمان را بخندان به عشق شادي ائمه1خدایا چشممان  
  محمدرضا حالجان

13/2/1365  
  

  :2ام و مادر گرامیوصیتی به پدر 
اي براي شما نبودم و از ایـن بابـت    پدر و مادر عزیزم شاید در طول عمرم فرزند شایسته     

 و مـادر مهربـانم از شـما         3ام  پدر گرامـی  . بسیار نگرانم که خدایی نکرده از ما ناراضی باشید        
ه از  و مطئمن باشید که عمر من به ثمر رسـیده و بـه آرزویـم کـ      4کنم  عاجزانه طلب عفو می   

 و آن لبیک گفـتن بـه نـداي حـسین بـن              5ام  ام رسیده   بدو کودکی آن را در دلم پرورش داده       
  . آن حضرت باشیم6است امیدوارم که در آخرت از شفاعت شدگان) 7(علی
خواهشی که از شما دارم این است که برادران کوچکم را چنان تربیت کنید که جوانـانی             

  .می باشندسلحشور و خدمتگذار امام و وطن اسال
  

ــی   ــان م ــره ج ــاب چه ــنم  حج ــار ت ــود غب    ش
  

  خوشا دمـی کـه از آن چهـره پـرده بـرفکنم              
  ج

   چنین قفس نه سزاي چو من خوش الحا نیست        
  

  7روم به گلشن رضـوان کـه مـرغ آن چمـنم             
    

  محمدرضا حالجان

                                           
  .»مان چشم« در اصل وصیت -1
  .»گرامیم« در اصل وصیت -2
  .»گرامیم« در اصل وصیت -3
  .»کنیم می« در اصل وصیت -4
  .»ام رسده« در اصل وصیت -5
  .»گان شده« در اصل وصیت -6
  . شعر از حافظ است-7
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  هاي کلیدي عبارت
I مبادا که من شهید شدم شما از انقالب برگردید.  
I ا تنها نگذاریدامام ر. 
I دشمنان اسالم را نابود کنید. 
I توهین کرده است) 3(هرکس به امام توهین کند به حضرت زهرا. 
I اند اند بلکه زنده نگویید شهیدان مرده. 
  
  
  

  عباسعلی :نام
  حلوانی :خانوادگی نام
  محمدرضا :پدر نام 

  طاهره :نام مادر
  1346 بهمنم دو :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود :محل تولد
  ابتدایی پایان دوره :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

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

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 459 حلوانی، عباسعلی     ¹استان سمنان 

  عباسعلی حلوانی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
   کدپستی14متري سوم پالك  آباد هشت  شاهرود مهدي: مشخصات کامل-1
 از امـام  1 هدف من این بود که اسالم را یـاري کـنم و پـشتیبانی            :به جبهه  هدف از آمدن     -2

  .کنم و امام زمانم را یاري کنم و پرچم اسالم را با خونم آبیاري کنم
 کند و روز به روز مـشت  3 ایران از امام یاري2 پیام من این است که ملت شهیدپرور: پیام -3

  .5 به دهان دشمن اسالم بزند4محکمی
هـاي زمـان را    شکن که تمام بت 7 خمینی بت6ه مهدي بزرگوار و نایب برحقش   با سالم ب    

 و بـا سـالم بـه پـدر و           9 راهنمایی کـرده اسـت     8نابود کرد و مردم دنیا را به دین یکتاپرستی        
 و بـا    10مادرهاي شهدا و فرزندان شهدا و با سالم به مجروحین و معلـولین جنـگ تحمیلـی                

 و با سـالم بـه پـدر         11م دنیا را به لرزش درآورده است      سالم به امت شهیدپرور ایران که تما      
 نباشـید  12امیدوارم که از شهید شـدن مـن ناراحـت      ] و برادرم [ومادرم و برادرم و خواهرانم      

پدر و مادرم ناراحت نباشید چـون کـه         .  خوشحال باشید که من پا به این راه گذاشتم         13بلکه
و پدر و مادر بـر جنـازه مـن گریـه     خورم از ت من مهمان خدا هستم و در نزد خدا روزي می 

                                           
  .»پشتیبان« در اصل وصیت -1
  .»پروده« در اصل وصیت -2
  .»یار«ل وصیت  در اص-3
  .»مکمی« در اصل وصیت -4
  .»زند به« در اصل وصیت -5
  .»هقشـ« در اصل وصیت -6
  .»بعد« در اصل وصیت -7
  .»تا پرستی یک« در اصل وصیت -8
  .»کردست« در اصل وصیت -9

  .»تهمیلی« در اصل وصیت -10
  .»درآوردست« در اصل وصیت -11
  .»نارحت« در اصل وصیت -12
  .»بکه« در اصل وصیت -13
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 کنیـد چـون کـه مـن در نـزد            2 پخـش  1نکنید و بر سر جنازه من شیرینی و شربت و خرمـا           
 5 برگردیـد بلکـه  4 که مـن شـهید شـدم شـما از انقـالب        3پروردگارم هستم پدر و مادر مبادا     

ان  بخورد و از شما ملت شهید پـرور ایـر          7دهنی  توي] که[ و استوار باشید تا دشمن       6سرشار
 روزي 11 و در نـزد پروردگـار خـود    10اند   بلکه زنده  9اند   شهیدان مرده  8نگویند«خواهم که     می
خواهم که امام را تنها نگذارید و بلکـه او را بیـشتر            و ملت شهیدپرور ایران می     12»خورند  می

 کـرده  15تـوهین ) 3( کند بـه حـضرت زهـرا   14هرکس به او توهین.  کنید13از دیروز یاري  
 و  20 کرده اسـت   19 و به خون شهدا توهین     18 کرده است  17توهین) عج(ان و به امام زم    16است

 اسـالم را بـا   22 و ریـشه 21خواهم که از اینهـا دوري کنیـد و بـه اسـالم بپیوندیـد         از شما می  
                                           

  .»خرماه« در اصل وصیت -1
  .»پخشـ« در اصل وصیت -2
  .»معبدا« در اصل وصیت -3
  .»انقال« در اصل وصیت -4
  .»بکه« در اصل وصیت -5
  .»سرشا« در اصل وصیت -6
  .»یوزددهنی« در اصل وصیت -7
  .»نگوید« در اصل وصیت -8
  .»مردانر« در اصل وصیت -9

  .»زنداند« در اصل وصیت -10
  .»خدا«یت  در اصل وص-11
  .عمران است  آل169 عبارت شهید ترجمۀ آیه -12
  .»یار« در اصل وصیت -13
  .»طویین« در اصل وصیت -14
  .»طویین« در اصل وصیت -15
  .»کرداست« در اصل وصیت -16
  .»طویین« در اصل وصیت -17
  .»کرداست« در اصل وصیت -18
  .»طویین« در اصل وصیت -19
  .»کرداست« در اصل وصیت -20
  .»بپونید«صیت  در اصل و-21
  .»ریش« در اصل وصیت -22
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 به آنها ندهید و آنها را       2 دشمنان اسالم را از بیخ بزنید و اجازه        1خونمان آبیاري کنیم و ریشه    
  . نابود کنید

 روز 12 و آن  6 را خـوردم   5هایم   روز هم روزه   3 و   4 از قبالً  3بدهکارم ]روزه [ روز 12من    
 3550 بدهید و 9 و کفاره  8 را بدهید و خرج فطریه     7اش   روز هم پول کفاره    3را بگیرید و این     

 تومـان را هـم      1000 را به موسی بدهید و       11 تومانش 2050 را از یار مدي بگیرید و        10تومان
 هم از پسر    12 تومان 300هم از رحمت دربانی بگیرید و       ] را[ها بگذارید و آن پول        روي پول 

 موسی بدهید هرچند که این پول جـاي         14خواهم و این هم را به برادرم         می 13آرمیون مستقل 
 و مـن از همگـی شـما پـدر و مـادرم و خـواهرم و            16گیـرد   ها را نمـی     کاري15 آن همه کتک  

 21 باشید و مادرجان بقیه    20ده کر 19 من را حاللم   18خشندبب  موسی امیدوارم که من را       17برادرم
                                           

  .»ریش« در اصل وصیت -1
  .»اجزا« در اصل وصیت -2
  .»کارم تبه« در اصل وصیت -3
  .»قبلن« در اصل وصیت -4
  .»روزهایم« در اصل وصیت -5
  .»خردم« در اصل وصیت -6
  .»کفارش« در اصل وصیت -7
  .»فکریره« در اصل وصیت -8
  .»فکاراه« در اصل وصیت -9

  .»تومن« در اصل وصیت -10
  .»تمنش« در اصل وصیت -11
  .»تومن« در اصل وصیت -12
  .»مصفل« در اصل وصیت -13
  .»برادم« در اصل وصیت -14
  .»کوتک« در اصل وصیت -15
  .»گیرید نمی« در اصل وصیت -16
  .»برادم« در اصل وصیت -17
  .»بخشند می« در اصل وصیت -18
  .»حالرم« در اصل وصیت -19
  .»کرد« در اصل وصیت -20
  .»بقی« در اصل وصیت -21
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 تـو  5 آنهـا را بـه اسـم   4 کن و بقیه3 را خرج خودم  2کنم نصفش    تو مادر می   1ها را به اسم     پول
و از شما ملت شهیدپرور ایران      . کنم   نمی اداء را   6کنم چون هرچند خرج این همه زحمت        می
یـد و مـن از خـدا        را یـاري کن   ] او[ کنید و او را تنهـا نگذاریـد و           7خواهم که امام را دعا      می
 کنـد و تـا مـا سـر از           9ظهور) عج( امام زمان  8تر  هرچه سریع ] خواهم  که خدا می  [خواهم    می

خـواهم کـه رهبـر مـا را تـا       خاك بیرون کنیم و ما بتوانیم او را یاري کنیم و من از خدا مـی    
  . استوار نگه دارد10[...]انقالب مهدي 

  11»والسالم«
  یگان خدمتی بسیج
  گردان کربال

16/11/1364  
  

   شاهرود.در صورتیکه به فیض شهادت نائل شدید محل دفن خود را بنویسید
  
  

                                           
  .»اسمد« در اصل وصیت -1
  .»نبش« در اصل وصیت -2
  .»خدم« در اصل وصیت -3
  .»بقی« در اصل وصیت -4
  .»اسمد« در اصل وصیت -5
  .»زهمت« در اصل وصیت -6
  .»دآعا« در اصل وصیت -7
  .»سریتر« در اصل وصیت -8
  .»زوهر« در اصل وصیت -9

  . خوانا نیست-10
  .»وسالم«صل وصیت  در ا-11
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  هاي کلیدي عبارت
I از خط اهل بیت خارج نشوند.  
I رهبر انقالب را تنها مگذارند. 
I از فرستادن فرزندان خویش به جبهه جنگ خودداري ننمایند. 
I باشد عزت و شرف ما در گرو جنگ می. 
  
  
  

  علیرضا :نام
  حلوانی :خانوادگی نام
  محمدحسن :پدر نام 

  فاطمه :نام مادر
  1341 وهشتم اردیبهشت بیست :تاریخ تولد
  رود شاهشهرستان :محل تولد
   پایان دوره راهنمایی:تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1362 آبان انزدهم ش:تاریخ شهادت
  عراق پنجوین  :محل شهادت
  اصابت گلوله  :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  لوانیعلیرضا ح
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .1»اناهللا و انا الیه راجعون«
  .»گردیم سوي خدا باز می  و به2همه ما از خداییم«

اینجانـب  . و رهبـر کبیـر انقـالب      ) 3(فاطمـه ) عـج (با سـالم و درود فـراوان بـر مهـدي          
نمایم وصیت اینجانب به ملت شـهیدپرور ایـن اسـت کـه از                نامه خویش را آغاز می      وصیت
هل بیت خارج نشوند و رهبر انقالب را تنها مگذارند و از فرستادن فرزنـدان خـویش                 خط ا 

 و تنهـا    3»باشـد   عزت و شـرف مـا در جنـگ مـی          « جنگ خودداري ننمایند زیرا که        به جبهه 
 از اینکـه    5 سپاسـگزارم  4و از پـدر و مـادر گـرامیم        . گـردد   گذاردن امام موجب شکست مـی     

  .بیایم و جان خویش را فداي اسالم نمایمگذاشتند که به جبهه حق علیه باطل 
 ماه نمـاز بـدهکار هـستم و از شـماها            2 ماه روزه و     3شوم که مدت      اینجانب متذکر می    
  .عمل بیاورید خواهم که اقدامات الزم را به می

  » للمتقین6قبۀوالعا«
  علیرضا حلوانی

5/7/1362  
  

                                           
  .156/  بقره-1
  .»خدائیم« در اصل وصیت -2
  .243، ص 13 صحیفه امام، ج -3
  .»گرامیم« در اصل وصیت -4
  .»سپاسگذارم« در اصل وصیت -5
  .»قبتۀوللعا« در اصل وصیت -6
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  هاي کلیدي عبارت
I پرست و مسلمان غرق خواهید شد یانوس مردم حقاي دشمنان خدا شما در میان اق.  
I ملت ما در پیروي از شهدایشان تا آخرین قطره خونشان حاضرند. 
I خط رهبري را رها نکنید. 
I ها جلوگیري نکنند اي از آمدن فرزندانشان به جبهه مردم تحت هیچ بهانه. 
I تر از این جنگ نیست امروز هیچ امري مهم. 
I کنم دایش میخدا اگر به من صد جان بدهد ف. 
  
  
  

  محمدمهدي :نام
  حلوانی :خانوادگی نام
  دمحم :پدر نام 

  فاطمه :نام مادر
  1346 پانزدهم بهمن :تاریخ تولد
  شهرستان مینودشت :محل تولد
  توسطهچهارم م :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365 ديم سو :تاریخ شهادت
   آبادان :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  شهرستان شاهرود گلزار شهداي :مزار
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  محمدمهدي حلوانی
  

   رب الشهداء و الصدیقینبسم
هاي زیاد عطـا کـرد و از جملـه            حمد و سپاس خداوند تعالی را که به این بندة حقیر نعمت           

و ) 6(هاي بـزرگ خـدا نعمـت زنـدگی و داشـتن دینـی الهـی و شـیعۀ محمـد                      نعمت
 میان پـدر و مـادري کـه         نعمت زندگی در  . و فرزندان اطهرش بودن را عطا کرد      ) 7(علی

ها برود و اگر الیق باشـد و توفیـق پیوسـتن بـه لقـاءاش را                   راضی شدند فرزندشان به جبهه    
  .بدهد عطا کرد

 که امید آنکه وجود مـا ز        1حمد و سپاس آن معبود و مسجود آن ملجاء و پناه آن روضۀ              
. اه بر نیـت مـن اسـت   باشد موجود که به این بندة حقیر توفیق جهاد داد و او یگانه آگ     او می 

اي خدایم اي پناهم به عزت و جاللت که جز براي تو و در راه تو ایـن جهـاد مـن نبـود و                    
نهایت آرزوي من چیزي جز شهادت نبود و درود بـر رسـولی کـه راه هـدایت را بـه عـالم             

هایش و ذکـرش بگـوییم کـم     آموخت آنکه جانم هست و قلبم است آنکه هرچه او از نیکی     
و فرزنـدانش از    ) 3(و درود خالص به فاطمـه زهـرا       ) 7(ر علی واالمقام  است و درود ب   
و نایب برحقش مرجع اکبر امام امت و یارانش و          ) عج(تا صاحب زمان  ) 7(حسن مجتبی 

گویم ابتدا سخنی باآنها که بـا مـا،           تمام پیروان خط خدا و والیت وصیت خود را با شما می           
دشمنان خدا دشمنان انقالب اسالمی آگاه باشید       گویم که هان اي       در ستیزند و در نبردند می     

که ملت ما، در پیروي از خط شهدایشان خط اسالمشان تـا آخـرین قطـرة خـون حاضـرند                    
جانشان را که عزیزترین و گرانبهاترین چیزشان است فدا کنند این نه شعار اسـت بلکـه بـه                   

در میـان اقیـانوس مـردم    ایم شما   ها نشان داده    مرحلۀ عمل رسیده است و ما این را در جبهه         
خواهم کـه در    غرق خواهید شد و من از خداي خود می 2پرست و مسلمان جان بر کف       حق

 4و چـون دسـتغیب    ) 7(3قطع گردد چون عباس   ) 7(راهش و برایش سرم چون حسین     
                                           

  .»روزة« در اصل وصیت -1
  .»جانبرکف« در اصل وصیت -2
  .تعلیقات.ك. ر-3
  .تعلیقات. ك. ر-4
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هایم در راهش کور شوند قلـبم    هاي من قطع گردد پاهایم را در راهش قطع کند چشم            دست
سویش رجعت کـنم ایـن جـان ناقابـل      خواهد به  گونه که او می     ود و آن  پاره ش   در راهش پاره  

دشمن بداند همۀ ملـت     . خدا به من صد جان بدهد من فدایش کنم        . است که فداي او گردد    
خواهم که خط رهبري را رهـا نکننـد کـه             طور عقیده دارند از ملت مسلمان می        اسالم همین 

 و 1، روزه و والیـت ةیز اسـت نمـاز، زکـو   اساس اسالم بر پنج چ(فرماید  حدیثی است که می   
آري چیـزي چـون والیـت اهمیـت نـدارد و            )  مانند والیـت   2خوانده نشده کسی به تکلیفی    

اي از آمـدن    وصیت دیگري کـه دارم پـدر و مـادران بـه هـیچ عنـوان و تحـت هـیچ بهانـه                      
 درس   بعضی با عنوان اینکه فرزندشان از مدرسـه و         3ها جلوگیري نکنند    فرزندانشان به جبهه  

خواهد فرار کند جلوي آمدن فرزندنشان را بگیرند وهللا مسئولند و آن دنیـا بایـد جـواب                    می
عـزت و شـرف   «تر از این جنگ نیست چون طبق فرمایش امام    امروز هیچ امري مهم   . بدهند

 مطلب دیگر به پدر و مادر که سربلند شوید کـه در راه خـدا       4»ما در گرو همین جنگ است     
خـواهرانم  . ه است چون سعادت دنیا و عقبی براي شما در همـین اسـت   فرزندتان شهید شد  

 و 7 ریـا 6[...]وار در صحنه باشـید بـرادرانم سـعی کنیـد در راه خـدا                  سعی کنید زینب   5[...]
خواهی طلبه شوي و دانـشگاه امـام صـادق            رضا اگر می  . عجب و غرور در کارهایتان نباشد     

داري طلبـه خـوبی شـوي          این راه قدم برمـی     وارد شوي به حال خودت نگاه کن که اگر در         
 شد طلبـه   9[...] نشوي و براي خدا در این راه گام برنداري و از روي هوي               8[...]وگرنه اگر   

                                           
  خداي عزوجل پنج چیـز را بـر بنـدگان واجـب سـاخت              : نقل شده است که فرمود    ) 7(از امام محمدباقر     حدیثی   -1

  . والیت-5 حج -4 روزه -3 ة زکو-2 نماز -1
  .»بتکلیفی« در اصل وصیت -2
  .»نکند« در اصل وصیت -3
  .243، ص 13 صحیفه امام، ج -4
  . خوانا نیست-5
  . خوانا نیست-6
  .»ریاء« در اصل وصیت -7
  . خوانا نیست-8
  . خوانا نیست-9
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 و او را خـوب      1[...]پـدر و مـادرم از احمـد بـرادر عزیـزم             . ایـد   نشوي بیشتر خدمت کرده   
ار خـوب امـام زمـان در         باشی و پاسـد    2[...]پرورش دهید و تو اي علی سعی کن دائماً در           

 عزیزم این است که در این مصیبت صبر داشته باشـند        3[...]آینده بشوي و وصیت دیگر من       
ام آمـد حـق       اگر جنـازه  . تفاوت نسبت به این انقالب است        یا بی  4[...]و وصیت دیگر اینکه     

شـود شـرکت کنـد و اگـر جلـوي شرکتـشان را نگیریـد           و مراسمی که برپا مـی      5[...]ندارد  
ها مثل عمـه و       ترین فامیل   خواهند نزدیک   سئولید و آن دنیا باید جوابگو باشید این افراد می         م

در خاتمه باید بگویم که در دفعه اول آموزش یـازده روز روزة             . غیره باشند یا افرادي عادي    
عمـل آوریـد مـن در ایـن           قضا دارم که فرصت نشده بگیرم که تقاضا دارم اقدامات الزم بـه            

ام کـه بـه بزرگـواري         هـایی در حـق بنـدگان خـدا انجـام داده             م خطاها و ظلم   مدت از عمر  
بخشم تـا شـاید    اند می خودشان ببخشند و من همۀ آنها را که احیاناً در حق من خالفی کرده    

  .نامۀ بندة سراپا تقصیر خدا خدا از این بابت من سراپا تقصیر را ببخشاید این بود وصیت
 به شـما بنـدگان      1347 متولد   112داراي شناسنامه شماره    محمدمهدي حلوانی فرزند محمد     

  .بزرگوار خدا با التماس عفو بخشش از جانب شما در حق این بندة سراپا تقصیر
  

  » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
  محمدمهدي حلوانی

26/11/1362  
  

                                           
  . خوانا نیست-1
  . خوانا نیست-2
  . خوانا نیست-3
  . خوانا نیست-4
  . خوانا نیست-5
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  هاي کلیدي عبارت
I د کوه استوار باشیددر برابر دشمنان اسالم و انقالب مانن.  
I تا آخرین قطرة خون از امان پشتیبانی نمایید. 
I مبادا امام را تنها بگذارید. 
I رسیدن فیض شهادت آرزوي همه پاکان و صالحان است. 
  
  

  محمد علی :نام
  حلوایی :خانوادگی نام
  محمدحسن :پدر نام 

  لیال :نام مادر
  1336هجدهم اردیبهشت  :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان :محل تولد
  متوسطه پایان دوره :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1360آذر م تشه :خ شهادتتاری
  بستان :محل شهادت
بر اثر انفجار مواد منفجـره و      :نحوة شهادت 
  اصابت ترکش

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  محمد حلوایی علی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .1»اناهللا و انا الیه راجعون«
  .»یمرو سوي او می  و به2راستی که ما همه از خدایی به«

با درود بر تمامی شهداي اسـالم از صـدر اسـالم تـاکنون و بـا درود بـه رهبـر کبیـر و                           
شکن و با درود و سـالم بـر تمـامی       گذار جمهوري اسالمی ایران روح خدا خمینی بت         بنیان

تنها وصیت من به تمام دوستداران انقالب اسـالمی         . صالحین و مؤمنین و مستضعفین جهان     
 در برابر دشمنان انقالب و اسالم اسـتوار باشـند و تـا آخـرین قطـره      این است که مانند کوه    

 ایـن   3خون خود از امام امت پشتیبانی نمایند و مبادا امام را تنها بگذارند تـا اینکـه انـشاءاهللا                  
آرزوي ] کـه [متصل شود و امیدوارم که فیض شهادت    ) عج(انقالب به ظهور حضرت مهدي    

  .ینجانب هم بشودباشد نصیب ا همه پاکان و صالحان می
داننـد    گذارم که هر جور صالح می       عهده برادرانم می     که دارم به   4در ضمن کلیه چیزهایی     

زدگان و رزمندگان اسالم هم کمـک   زدگان و زلزله مصرف کنند با مشورت یکدیگر به جنگ      
  .خواهید شایانی بشود هر مقداري که می

کـنم و برایـشان        سپاسگزاري مـی   از لطف مادر عزیزم که راضی شدند من به جبهه بروم            
  .سپارم مادر، برادران و خواهران و تمامی دوستداران را به خداي بزرگ می. کنم دعا می

  

  خدا نگهدارتان باد
  محمد حلوائی حقیر علی

8/8/60  

                                           
  .156/  بقره-1
  .»خدائیم« در اصل وصیت -2
  .»انشااله« در اصل وصیت -3
  .»چیزهائی« در اصل وصیت -4
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  هاي کلیدي عبارت
I به مزارم زیاده از حد زینت ندهید.  
I راه شهدا و راه انقالب را از یاد نبرید. 
I هالی محترم اختالفات را کنار گذاشته در مجالس یکدیگر بیشتر شرکت کنیدا. 
I وقت مسجد را خالی نکنید هیچ. 
I نسبت به خون من از دولت هیچ چیزي دریافت نکنند. 
  
  
  

  عبدالرضا :نام
  میدي ح:خانوادگی نام

  خداوردي :پدر نام 
  رخف :نام مادر

  1342 خرداد یکم :تاریخ تولد
   شاهرودوشه از توابع شهرستان روستاي ق:محل تولد
  متوسطه پایان دوره :تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1363 سفندودوم ا بیست :تاریخ شهادت
  مهران :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  عبدالرضا حمیدي
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .1»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب«
  .»یابد ها آرامش می با یاد خدا دل: هان«
  .3» شیئاً و هو خیر لکم2اکتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسی ان تکرهو«
 کـه شـما آن را       4بـسا چیزهـایی     جنگ به شما مقرر شده و آن مورد اکراه شما است و چـه             «

  .»دارید در صورتی که به نفع شماست کراهت می
] و[م  و با سال  ) 7(و ائمه اطهار  ) 6(با سالم و درود بیکران به خدمت پیامبر اکرم          

سرور و  ) 7(درود فراوان به شهداي راه حق و حقیقت و اسالم عزیز و با سالم به حسین               
امید اسالم و پیامبر اسالم و انتقام گیرندة        ) عج(ساالر شهداي آزادي و سالم بر مهدي فاطمه       

و پیاده کنندة قـوانین عـدل و        ) 7(و ادامه دهندگان راه حسین    ) 7(خون جدش حسین  
اده کردن احکام قرآنی و با سالم بیکـران بـه ارواح مطهـر همـه شـهداي                  عدالت اسالم و پی   

 پاك شهداي جنگ تحمیلی عـراق علیـه ایـران کـه             5[...]گلگون کفن انقالب اسالمی ایران      
مردانه و با انتخاب جان سپردند و با سالم خدمت امام امت خمینی کبیـر رهبـر مستـضعفان        

  .افقانجهان و کوبندة مستکبران و ذلیل کنندة من
 ایـن   6»جنگ، جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همین جنـگ اسـت              «: امام خمینی   

کند کـه   حقیر از دنیا چیزي ندارم که وصیت مادي بنمایم و از آنجا که اسالم چنین حکم می  
انسان مسلمان باید در همه حال وصـیت خـودش را آمـاده داشـته باشـد، لـذا مطـالبی کـه                       

  .رسانم ه سمعتان میضرورت دارد با عرض معذرت ب

                                           
  .28/  رعد-1
  .»تکرهو« در اصل وصیت -2
  .216/  بقره-3
  .»چیزهائی«وصیت  در اصل -4
  .چند کلمه افتادگی دارد -5
  .243، ص 13 صحیفه امام، ج -6
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که خـدمتش عـرض     . باشد  نساء می   اولین مسئله را که باید روشن کنم مسئله همسرم گل           
کنم که اگر خداوند تبارك و تعالی توفیق شهادت را نصیب این حقیر نمود بعـد از خبـر                     می

ه چون آزاد است و باید آزادان     . تواند هر تصمیمی که بخواهد بگیرد       دقیق و اطمینان کامل می    
دومین مسئله این است کـه اگـر از مـن          . که از من راضی خواهد بود     ... انتخاب کند و انشاءا   

فرزندي با عنایت خداوند متعال به همسرم داده شد اگر مذکر باشد اسم او را سـعید و اگـر                    
 که آزاده در دنیـا  1و در تربیت آنها نهایت کوشش را نمایید . مؤنث بود اورا زهره نام گذارید     

جز اینکه در مقابل خالق و خداوند متعال سر تسلیم فـرود آورنـد و مطیـع امـر او و                     باشند  
  .راضی به رضاي او و تسلیم به امر او باشند

کـه    تـا زمـانی   . مسئله سوم وسایل زندگی هست که بـا عقدنامـه ازدواج دریافـت کـردم                
انـست کـه   همسرم خانۀ پدرم باشد و در سر زندگی باشد به او تعلـق دارد و اگـر صـالح د       

الزم بـه  . بیرون برود اگر شرعاً به او رسید که مال او و اگرنه که به بازماندگانم خواهد رسید    
 شـعله و یـک      4 متري، اجاق گـاز      12تذکر است وسایل اینجانب عبارتند از یخچال، فرش         

 متري منزل عبدالصمد عبـادي و فـرش مـوکتی           12 متري موکتی که فرش ماشینی       12فرش  
کـرده یعنـی    در ضمن حقوق من را عبدالصمد عبادي دریافت می. باشند  می منزل علی کرمی  

بدهکاري من فقط به عبدالـصمد عبـادي حـدوداً    . داند  و بعد از آن را خدا می12 و   11برج  
صد    هفت 700 بدهکارم و مبلغ     2[...] صدتومان به ناصر     100 است و مبلغ     1000هزار تومان   

از لحـاظ  . هرقدر اجارة خانه بدهکار هستم بپردازیـد . تومان هم از علی کرمی طلبکار هستم   
  .مادیات چیزي دیگر ندارم

کنم که جاي منزل دائیم یحیی        مسئله چهارم اینکه به پدرم و مادرم و برادرانم وصیت می            
هـایم هـست طبـق قـانون از حـسن شـکار و         اش در شاهرود الي کتاب      قربانپور را که قواله   

 کنند و بـه     3گر از نظر شرعی درست باشد به مسجد محل وقف         همسایگان بستانند و آن را ا     

                                           
  .»نمائید« در اصل وصیت -1
  . خوانا نیست-2
  .»وخم« در اصل وصیت -3
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اندازة همان از پول خودشان در جایی مناسب براي محمدتقی قربانپور فرزنـد یحیـی کـه از        
  .تحویل دهند] او[جا مانده خریداري نمایند و پس از اینکه به سن قانونی رسید به  به] او[

کنم این اسـت،       به خانوادة خود وصیت می     شهدا و رزمندگان  ] مثل[مسئله پنجم که اکثر       
 و گریـه و زاري نکننـد کـه          2 و فـزع   1وجه احساس ناراحتی و جزع      بعد از مرگ من به هیچ     

اي به راه نـاحق       اي به راه حق و عده       طوري که اول خلقت تاکنون عده       مرگ حق است همان   
دیـد    ور یـا کـم    ها بعضی مواقع چشم دلـشان کـ         ولی افسوس که انسان   . اند  و باطل جان داده   

خوبی تشخیص و ناچار به راه باطـل جـان خـود را از     توانند به شود و راه مستقیم را نمی       می
روي این اصل که باید انسان راه را از چاه تشخیص دهد این حقیر هم اگـر                 . دهند  دست می 

را  خـود    4[...] مستقیم   3خدا قبول نماید تا حدودي راه را پیدا کردم و آگاهانه در این صراط             
به جانان تسلیم نمودند و به لقاءاهللا پیوسـتند بایـد خـدمت مبارکتـان عـرض نمـایم کـه در             

تواند نظرش را به دیگـران تحمیـل کنـد چـون در طـی راه               کس نمی   انتخاب این هدف هیچ   
 و خم هاي خطرناك کـه هـر آن باعـث لغـزش رهـرو و بـه                    مشکالت زیادي هست و پیچ    

 کـسانی کـه ایـن راه را پیمودنـد ولـی در لحظـات                بـسا   انحراف کشیدن آن خواهد شد چه     
حساس آن خود را باختند و اجرشان را از دست دادند فقط و فقط تأکید من به تمام قومـان            

کنم کـه      خودم وصیت می   5[...]و خویشان و دوستان و رفیقان و در اصل به پدر و مادرم و               
نند کـه دشـمنان انقـالب و        در وقت شنیدن مرگم هرگز خود را بزن و کوب و گریه ناله نک             

و این براي من ناراحت کننده اسـت فقـط وقتـی کـه         . دشمنان خودم خوشحال خواهند شد    
 خـود را حتمـاً راضـی نماینـد کـه چـون       6»اناهللا و انا الیه راجعـون     «خبري شنیدند با گفتن     

  ... .حقیقت مرگ و باقی ماندن در همین آیۀ شریفه نهفته است و

                                           
  .»جزء« در اصل وصیت -1
  .»فضع« در اصل وصیت -2
  .»صرات« در اصل وصیت -3
  . خوانا نیست-4
  . خوانا نیست-5
  .156/  بقره-6



 485 حمیدي، عبدالرضا     ¹استان سمنان 

توانید زمینش را بخریـد و مـرا دفـن            وشه از مزار تا حدي که می       آوردند در یک گ    1[...]  
کنید و اگر در قسمت جنوب غربی مزار باشد بهتر است و بـه مـزارم زیـاده از حـد زینـت                      

بـه دوسـتان نـصیحت      . بیشتر قرآن بخوانید و والدینم در انظـار مـردم گریـه نکننـد             . ندهید
لحظاتی کـه یـک شـهید بـا بـدن           .  یاد نبرند  کنم که راه شهدا و راه انقالب را از          عاجزانه می 

کنـد و   غلطد و جان به جان آفرین تسلیم مـی      مجروح روي خاك یکه تنها در خون خود می        
دیگر اینکه اهالی محترم اختالفات را کنار گذاشته و بیشتر در مجالس همدیگر شرکت کنند               

خـواهم کـه راه    انم میو از همدیگر استفاده کنند و هیچ وقت مسجد را خالی نکنند از برادر             
کنم که نـسبت بـه خـون مـن از دولـت وقـت                 ام تقاضا می    من از خانواده  . من را ادامه دهند   

  .حرمتی به خون شهدا بشود چیزي دریافت نکنند که باعث کم هیچ
  2»والسالم«

  عبدالرضا حمیدي
1/8/1363  

  
  

                                           
  . خوانا نیست-1
  .»وسالم« در اصل وصیت -2
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  هاي کلیدي عبارت
I ارزد یاه هم نمیمادر به خدا قسم این دنیا به یک پول س.  
I فکر و احمقند اند خیلی کوته مادر آنها که دل به این دنیا بسته. 
I انتظارم این است که پشتیبان والیت فقیه باشید. 
I مادر عزیزم پس از شهادتم از خداوند متعال برایم طلب آمرزش و مغفرت نمایند. 
I کنداش کفافش را بندد توشه خوشا به سعادت کسی که وقتی بار سفر را می . 
  
  
  

  حمداسماعیلم :نام
  یدرزاده ح:خانوادگی نام
  رکبا  علی:پدر نام 

  سکینه :نام مادر
  1340 یکم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان :محل تولد
  متوسطه پایان دوره :تحصیالت
  جهادگر :کننده ارگان اعزام

  1361 ویکم تیر سی :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
  اصابت ترکش خمپاره :نحوة شهادت

  زهراي شهرستان تهران  بهشت گلزار شهداي:رمزا
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  محمداسماعیل حیدرزاده
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .2»الیه راجعون  و انا1اناهللا«

 رب العالمین سپاس و شکر خدا که شناخت و معرفت خویش را به من آموخـت                 3الحمدهللا
کـه  ) عـج (و درود به رهبر عزیز انقالب رهبر تمام مستـضعفین جهـان و سـالم بـر مهـدي                  

و با سالم بـه پـدر   . باشد  دنیا از قید و بند ظالمان می   4 رهایی دهندة  ظهورش و نامش بشارت   
و مادر عزیزم امیدوارم که این فرزند روسیاه خود را ببخشند و پـس از شـهادتم از خداونـد           

ایـن همـه    ] شـاید [کنی کـه      مادرم شاید فکر می   . متعال برایم طلب آمرزش و مغفرت نمایند      
 بایـد   6طـور نیـست بلکـه هرچـه بیـشتر           در ایـن   براي تو زیاد بوده است ولی نه ما        5مصیبت

خوشحال و سرافراز باشی و مطمئن باش که خوشی تو دنیاي دیگري است بـه خـدا قـسم                   
فکـر و   انـد خیلـی کوتـه    ارزد و آنها که دل به این دنیا بسته این دنیا به یک پول سیاه هم نمی  

 و فانی، ولی    7نیایستها که زندگی کنند باز هم خوشی د         احمقند چرا اگر در بهترین خوشی     
باشد دنیاي دیگري است و خوشا به سعادت کسی کـه وقتـی بـار                 آنجا که عمر جاودانه می    

باري از همۀ فامیلم و همۀ      . اش کفافش را کند و سرافراز نزد خدا برود          بندد توشه   سفر را می  
ـ                 د مهربـان  شما انتظار دارم که گناهانم را ببخشید و اگر شهید شدم برایم دعا کنید تـا خداون

 باشـید تـا     8و در آخر تنها انتظارم این است که پشتیبان امام و والیت فقیه            . شهادتم را بپذیرد  
  .هم در دنیا سرافراز باشید و هم در آخرت

                                           
  .»انا ال اهللا« در اصل وصیت -1
  .156/  بقره-2
  .»الحمداهللا« در اصل وصیت -3
  .»رهائی« در اصل وصیت -4
  .»مصبت« در اصل وصیت -5
  .»بشتر« در اصل وصیت -6
  .»دنیاست« در اصل وصیت -7
  .»فقیهه« در اصل وصیت -8
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تک فامیل بروید و ازشان بپرسید و اگر خداي نکـرده از مـن ناراضـی                  در آخر پیش تک     
  .خدا یارتان باد. هکاري داشتم بدهیدباشند ازشون برایم طلب عفو کنید و اگر به کسی بد

چون بعضی مواقع ممکن است از وسایل جهاد استفاده کرده باشـم البتـه همیـشه سـعی                 
ام با اجازة مسئول واحـد مربوطـه بـوده     اي کرده کردم کمتر این کار را کنم و اگر هم استفاده    

  .صورت این پول را بدهید  این1است ولی در
ادر زمینش را داده است تا وقتی که خودش زنده است و پـدرم  اي را که م      اول باغچه  -4  

عنـوان    دانـد و راضـی اسـت بـه          دست خودشان باشد و بعد از آن هم اگر مادر صـالح مـی             
  .یادگاري بدهید به اشرف داداش سید احمد و فاطمه آبجی زهرا

ش ام بهـ  کـرده  محمدي که در کارخانه کـه کـار مـی           تومان هم به علی علی     100 مبلغ   -5  
رفت بهش بدهم و یا او نبود که بهـش بـدهم بدهیـد بـه            بدهکارم که همیشه یا من یادم می      

  .فرج به او بدهد
 موتورم هم مال محمود داداش ولی پول آن را بگیرید و بدهید به مادر تا پـول بـراي         -6  

ولی به محمود بگوییـد اگـر خواسـت بفروشـد از قیمـت              . مخارج کفن و دفنم داشته باشد     
 و بعـد از  3[...] به عباس داداش البته چیزهـایی مثـل      2[...] بیشتر نفروشند و مایلم      اش  اصلی

 تومـان و اگـر   1500ام بردارد  شهادتم به مادر بگوید به اندازة نیازش از جهاد از کمک هزینه 
  .احتیاج ندارد برندارد

  حیدرزاده
  29/4/61شنبه  سه

  

  ]اي دیگر نامه وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 سالم خدمت برادر عزیزم امیدوارم که پس از شهادتم ضمن بخشیدنم از خداونـد متعـال                 با
باشد نظاره  طلب آمرزش برایم کنی و ضمناً به یک مقدار وصیت من هم که به شرح زیر می               

                                           
  .»با« در اصل وصیت -1
  . خوانا نیست-2
  .خوانا نیست -3
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  :کنی تا همگی انشاءاهللا انجام شود
  . سال برایم نماز و روزه بدهید بخوانند4 به اندازة -1
 هزار تومان از پولم را به خاطر خمس و زکـات بدهیـد چـون بعـضی مواقـع در         3  مبلغ -2

  .گذاشتم و حساب خمس و زکات آن را نداشتم بانک پول می
  .  هزار تومان از پولم را به جهاد برگردانید2 مقدار -3
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  هاي کلیدي عبارت
I ام آمده) جبهه (هاي اسالمی میهنم و انقالبم به اینجا براي حفظ آرمان.  
I خاطر انقالب اسالمی ایران امام را تنها نگذارید و به) 6(اکرم خاطر نبی خاطر خدا، به به. 
I از کمبودها ناراحت نشوید و غر نزنید. 
I خواهم که راه مرا ادامه بدهید هایم می کالسی از هم. 
I اند روز قیامت نخواهم گذشت از کسانی که به این انقالب ضرر زده. 

  
  
  

  سیدمحسن :نام
  یدرهایی ح:خانوادگی نام

   مجید سید:پدر نام 
  زهرا :نام مادر

  1348 وسوم اسفند بیست :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان :محل تولد
  سوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1366ونهم تیر  بیست :تاریخ شهادت
  عراق جزیره مجنون  :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  زادگاهشرضاي  فردوس گلزار شهداي :مزار
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  محسن حیدرهاییسید
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .1»و قاتلوهم حتی ال تکون فتنه«

و با سالم و درود بر نایـب بـرحقش        ) عج(با سالم و درود بر یگانه منجی بشریت امام زمان         
امام خمینی و با سالم بر روح پـاك شـهیدان و بـا سـالم بـر خـانواده بزرگـوار شـهیدان و                         

  ... .هللا مفقودین و با سالم بر امت حزب
 1348 متولـد    25211من سید حسن حیدرهایی فرزند سـیدمجید بـه شـماره شناسـنامه                

ام   هاي حق علیه باطل آمده      صادره از تهران با اختیار خود و با عشق به خدا و میهنم به جبهه              
هاي اسالمی میهنم و انقالبـم بـه          و هدف از آمدنم به این راه این است که براي حفظ آرمان            

  .گذرم و هیچ باکی ندارم ام و در این راه از همه چیزم می هاینجا آمد
خـاطر    خـاطر خـدا بـه       اهللا و همیشه در صحنه این است کـه بـه            و پیام من به امت حزب       
خاطر انقالب اسالمی ایران امام را تنها نگذارند و تا به آخر عمـر از او           و به ) 6(اکرم  نبی

 ناراحت نشوند و به ناگاه و ناخواسـته غـر   شود حمایت کنند و از اینکه گاهی چیزي کم می     
  .نزنند
و تقاضایی که از پدر و مادر خود دارم اینکه یک سال نماز و یک ماه روزه برایم بگیرند                     

و تمام مال و اموالی که به من تعلق دارد پس از شهادتم در صورتی که بدانها در خانـه نیـاز              
توانـد     بانک استان پول دارم کـه پـدرم مـی           ریال در  5000مقدار  . باشد به جبهه بفرستند     نمی

  . پس از شهادتم تحویل بگیرد
دانـم    گویم که من به اراده خود به جبهه آمدم و آن را حق می               هایم می   به تمام همکالسی    

خواهم که راه مرا ادامه بدهید و به خدا قسم اگر خدا ما را قبول کـرد و بـه    و از شما هم می 
گذرم و روز قیامت جلویشان       اند نمی   ه به این انقالب ضرر زده     درگاهش راه داد از کسانی ک     

  .خواهم که حقم را از ایشان بگیرد را خواهم گرفت و از خدا می
  

                                           
  .193/  بقره-1
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  گر مرد رهی میان خون بایـد رفـت   
  

  1از پاي فتاده سـرنگون بایـد رفـت          
  

  در راه وصال دوست با چهـرة بـاز        
  

  2در یاد دریا خون جگر باید خـورد         
  

  
  »توفیقاهللا  نوالسالم و م«

  سیدمحسن حیدرهایی
  
  

                                           
  : در اصل وصیت شعر چنین آمده است-1

  گـر سر فتـاده سرنگـون بـاید رفت    عاشق که شدي میان خون باید رفت      
  .    شعر از رباعیات منسوب به عطار نیشابوري است

  . شاعر بیت دوم ناشناخته است-2
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  هاي کلیدي عبارت
I استغفار و دعا را از یاد نبرید.  
I همیشه به یاد خدا باشید. 
I هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازند. 
I هاي حق علیه باطل ثابت نگهدارید حضورتان را در جبهه. 
I به آخرت بیندیشید. 
I تان نرودنماز جمعه، دعاي کمیل و دعاي توسل یاد. 
I کنید فقط براي رضاي خدا باشد هر کاري که می. 
I به رهبر عزیزم سالم برسانید و بگویید تا آخرین قطره خونم سنگر اسالم را ترك نخواهم کرد. 
  
  

  علی :نام
  یدري ح:خانوادگی نام
  ابوالقاسم :پدر نام 

  فاطمه :نام مادر
  1347 وچهارم آذر بیست :تاریخ تولد

ــع  شــوکتســتاي  رو:محــل تولــد ــاد از تواب آب
  شهرستان دامغان

   پایان دوره راهنمایی:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1367ودوم تیر  بیست :تاریخ شهادت
  عراق ابوغریب  :محل شهادت
  اصابت ترکش  :نحوة شهادت

  رضاي زادگاهش فردوس گلزار شهداي :مزار
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  علی حیدري
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  بسم رب الشهدا والصدیقین

  نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان به
  

و نایـب بـرحقش امـام امـت         ) عـج (وي جامعه بشریت آقا امام زمـان      با درود و سالم به الگ     
تـر از آن   هاي شهدا وصیتی براي امـت شـهیدپرور دارم اوالً مـن کوچـک              اهللا و خانواده    روح

هستم که وصیتی یا پیامی براي امت قهرمان داشته باشم ولی چند نکته به نظـرم رسـید کـه                    
اي جوانـان نکنـد در رختخـواب ذلـت     :  کـنم دانم که آنها را براي شما بیـان   وظیفه خود می  

اي جوانـان مبـادا در غفلـت بمیریـد کـه            . در میدان نبرد شهید شد    ) 7(بمیرید که حسین  
اکبـر    تفـاوتی بمیریـد کـه علـی         در محراب عبادت شهید شد و مبادا در حال بـی          ) 7(علی

جلـوگیري  اي مادران مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه   . با هدف شهید شد   ] و) [7(حسین
را بدهید که در روز عاشورا تحمـل        ) 3(کنید که فردا در محضر خدا نتوانید جواب زینب        

هاي نبرد بفرستید و حتی        جوانان را به جبهه    1همه باید مثل خاندان وهب    .  شهید را نمود   72
ام پـس    فرمود سري را کـه در راه خـدا داده  2زیرا مادر وهب  . جسد او را هم تحویل نگیرید     

هـا و تـسکین دردهایـت و      برادران استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان          . گیرم  نمی
همیشه به یاد خدا باشید و در راه خدا قدم بردارید و هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازنـد      
و شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند که اگر چنین کردند روز بـدبختی مـسلمانان و روز                   

هاي حق علیه باطل ثابـت نگهداریـد و سـعی             حضورتان را در جبهه   . ستها  جشن ابرقدرت 
مال و جمال و ثروت دست بکشید و به فکـر رفـتن از دنیـا بـوده و بـه              ] و[کنید که از دنیا     

اي براي سفر طوالنی جمع کـرده تـا رسـتگار             آخرت بیشتر بیندیشید و سعی کنید که آذوقه       
عی کنید عظمت او را بیـشتر بیابیـد و خـود را           در عظمت امام بیشتر دقیق شوید و س       . شوید

                                           
  .تعلیقات. ك. ر-1
  .تعلیقات. ك. ر-2
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سالم مرا به رهبـر  . تسلیم فرامین او سازید و صداقت و اخالص خود را همچنان حفظ کنید  
 تا آخرین قطره خونم سنگر اسالم را ترك نکرده و با خـدا پیمـان            1عزیزم برسانید و بگویید   

همراه باشـم وسـنگر او   ) 7(نبندم که در تمامی عاشوراها و در تمامی کربالها با حسی         می
) عـج (را خالی نخواهم کرد تا هنگامی که همه احکام اسالم در زیر پرچم اسالمی امام زمان               

در آخر اگر خداوند نیت مرا خالص بداند و بخواهد کـه در راهـش قربـانی                 . به اجرا درآید  
شـهید محـسوب    کنم که اگر نیتم پاك باشد و          شوم البته اگر لیاقت داشته باشم باز تکرار می        

و فرزنـد گـرامیش امـام عزیـز نیـستند و بـه       ) 7(شوم آنانکه پیرو خط سرخ امام حـسین  
والیت او اعتقاد ندارند بر من نگریند و بر جنازه من حاضر نشوند اما باشد کـه دمـاء شـهدا     

نمـاز جمعـه، دعـاي کمیـل و         . آنان را نیز متحول سازد و به رحمت ایزدي نزدیکشان کنـد           
 بتوانید  2الشأن  تان نرود و امیدوارم که همیشه بتوانید در زیر سایه رهبر عظیم           دعاي توسل یاد  

به اسالم خدمت کرده و خودتان را از این دنیـاي زودرس دور کنیـد و تمـامی فکرتـان بـه                     
کـه امـام      کنید فقط براي رضاي خدا باشـد و همـان طـوري             آخرت باشد و هر کاري که می      

 و سعی کنید نمازهایتان را بـه      3»سنگرها را حفظ کنید   مسجد سنگر است    «عزیزمان فرمودند   
سالم بر تو اي مادر مهربانم کـه        : ام  و چند کلمه با خانواده    . جماعت و در مساجد بجا آورید     

خوابی کشیدي امیدوارم که اگر خداوند مرا پاك و نیتم       براي بزرگ کردن من شب و روز بی       
 رفتنم گریه و زاري نکنیـد و بـه مـردم و    را خالص کرد و اگر در راهش قربانی شدم بعد از         

 تن یـارانش بریزنـد و بـه آنهـا           72و  ) 7(آشنایان هم سفارش کن اشک براي امام حسین       
 را شـاد مکنیـد در آخـر مـادرم از شـما              4هـا دشـمن و منـافقین        بگو که با این اشک ریختن     

 مـادر و   خواهم که مرا به بزرگی خودت ببخش و دعاي خیر برایم کن و امیـدوارم شـما                  می
ضمناً اگر روزي   . خواهر عزیزم همچون بانوان صدر اسالم به اسالم و مسلمین خدمت کنید           

به دیدار امام نایل شدید سالم مرا به امام عزیز برسانید چون من او را یکبار هـم از نزدیـک                     

                                           
  .»ئیدبگو« در اصل وصیت -1
  .»عزیزالشأن« در اصل وصیت -2
  .393، ص 12 صحیفه امام، ج -3
  .تعلیقات. ك. ر-4
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  که به مدرسه بروند و به درسـشان ادامـه بدهنـد تـا              1مادر عزیز به برادرانم بگویید    . ام  ندیده
کـنم بـه بـرادران عزیـزم بـه       در خاتمه تکرار می. بتوانند به این امت شهیدپرور خدمت کنند  

 که اگر کسی از دست من ناراحت و یا ناراضی اسـت مـا را بـه                  2اقوام و همسایگان بگویید   
) 7( نماید و از تمامی برادران مسجد امام جعفر صـادق          3بزرگی خودش بخشیده و قربت    

  .باشم ر همگی شما میالتماس و محتاج دعاي خی
  »ته و برکاحمۀوالسالم علیکم و ر«

  علی حیدري
4/4/1366  

  
  

                                           
  .»بگوئید« در اصل وصیت -1
  .»بگوئید« در اصل وصیت -2
  .از اصطالحات بومی منطقه سمنان است به معنی حالل کردن، عفو کردن، بخشیدن» قربت نمودن« تعبیر -3
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  هاي کلیدي عبارت
I     7(بـن علـی   خواهم چه در پشت جبهه و چه در جبهه همچون حسین           از شما امت خوب می (

  .در صحنه باشید
I از رهنمودهاي امام سرپیچی نکنید. 
I الم و قرآن را یاري کنیدتا آخرین قطره خون خودتان دین اس. 
I وار صبر و استقامت داشته باشید خواهرانم شما زینب. 
I  برکشندشمشیر قیام تا ابن الحسن عسگري رجاء امت مسلمان است  جۀححضرت. 

  
  

  اصغر علی :نام
  یدري ح:خانوادگی نام
  محمدحسن :پدر نام 

  فاطمه :نام مادر
  1342 مرداد یکم :تاریخ تولد
  دیزج از توابع شهرستان شاهرود روستاي :محل تولد
  ابتدایین دوره  پایا:تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

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

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  اصغر حیدري علی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .1» انک انت الوهابحمۀ اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک ربعدنا ال تزع قلوبنا بر«
پروردگارا گمراه نکن قلوب ما را بعد از آنکه هدایت کردي ما را و ببخش بر ما از رحمت                  «

  .»خودت
  

سـوي   سالم بر آنکه مرا هستی بخشید و سالم بر راهنمایان او که بشریت از جاهلیت بـه         
سـالم بـر تمـامی پیـامبران از آدم تـا خـاتم و درود و سـالم              . اعلمیت و آگاهی سوق دادند    

اي گرانبها بخشید اسالم یعنی دین تسلیم و رضا           که به ما هدیه   ) 6(محمدمخصوص بر   
 و سـالم  2و درود. در راه خدا و تحقق بخشیدن به اهداف خلقت انسان به ما ارزانی داشـت             

 امام برحق و چهارده معصوم گوهربار که بر عرش و لوح الهـی از نـور خـدا خلقتـی              12بر  
سـوي لقـاء      ن را به راه هدایت و هدایت یافتگـان را بـه           یافتند که بعد از سالیان سال گمراها      

  .کشانند خداوندي می
ري ارواحنا و ارواحه العـالمین      کابن الحسن عس    حجۀسالم بر فرزند خلف آنان حضرت         

له لفداء که رجاء امت مسلمان است تا شمشیر از قیام برکشد بر فرق سـتمگران کوبیـده تـا                    
  .ا درهم پیچیدهبساط جهل و نادانی و ظلم و خیانت ر

 4 ساله 2500 بردگی شاهان    3و درود به یگانه نایبش حضرت امام خمینی که ما را از یوغ              
بـدانیم و در    ] را[برهانید و طوق بندگی اهللا را بر گردن ما آویخت تا قدر و ارزش خـویش                 

  .اهللا است گام برداریم  خلقت که عبودیت فی5راه اهداف

                                           
   .8/ عمران  آل-1
  .»رددو« در اصل وصیت -2
  .»یوق« در اصل وصیت -3
  . ساله است2500است اما سیاق و واقعیت تاریخی »  ساله25« در اصل وصیت -4
  .»اهدافی« در اصل وصیت -5
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ء راه خـدا از صـدر خلقـت حـضرت آدم تـا االن کـه                 و در نهایت سالم بر تمامی شهدا        
خواهند قدم در  کند عزیزانی که می      قرائت می  1[...]نامه مرا بر راه روندگان راه حق و           وصیت

دانم  نامه یا پیام هرچند که خود را الیق پیام نمی        راه خدا براي نصرت دین او بردارند وصیت       
پـشت جبهـه و چـه در جبهـه همچـون            خواهم چه در      باب تذکر از شما امت خوب می        من

در صحنه باشید و تا آخرین قطره خون خودتان دین اسالم و قرآن را             ) 7(حسین بن علی  
  .  مبادا قلب امام را از خود برنجانید2یاري کنید و از رهنمودهاي امام سرپیچی نکنید

  

ن کـه  در آخر چند کالمی با پدر و مادرم سخن بگویم پدر عزیزم باید مرا ببخـشید چـو                   
کنم از زحمـاتی کـه بـراي مـن کـشیدي و مـرا         کردم و تشکر می3شما را زیاد آزار و اذیت     

  . بزرگ کردي و مرا تقدیم اسالم کردي
  

حدي براي من کشیدي از سر شب تا صبح بیدار خوابی            و اما مادر عزیزم که زحمات بی        
امیـد اسـت بـا     کنم نخواهم توانست جواب این همه زحمات تـو را بـدهم               کشیدي فکر می  

  .بزرگی خودت مرا ببخشید
) 3(الزهـرا   مبادا در تشییع جنازه من گریه کنی که روح مرا آزار دهی همچـون فاطمـه                 

ام را بـر زمـین        خواهم که اسـلحه      از آنها می   مرتضیصبر داشته باش اما برادرانم عباسعلی و        
در میـدان نبـرد حاضـر     5 و اکبـر   4نگذارید و ادامه دهنده راه تمام شهدا باشند همچون قاسم         

  .باشند و از دستورات امام پیروي کنید
  

و اما خواهرانم شما مبادا گریه کنید که قلب دشمن را شاد کنیـد و روح مـرا آزاد دهیـد                   
  وار صبر و استقامت داشته باشید و ناراحت نباشید که من از میان شما رفتم                زینب] همچون[
  

                                           
  . خوانا نیست-1
  .»نکند« در اصل وصیت -2
  .»عزیت« در اصل وصیت -3
  .تعلیقات. ك. ر-4
  .تعلیقات. ك. ر-5
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  . و پیروي کردن از دستورات امام2 [...]1[...]دیگر عرضی ندارم فقط در 
  » و برکاتهحمۀ و علیکم و ر3والسالم«

  به امید پیروزي نهایی رزمندگان اسالم
  توفیقو من اهللا 

16/10/66  
  اصغر حیدري  کوچکتان علی4[...]

  
  
  

                                           
  . خوانا نیست-1
  . خوانا نیست-2
  .»وسالم«وصیت  در اصل -3
  . خوانا نیست-4
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  هاي کلیدي عبارت
I آماده هستم که به جبهه بروم و از اسالم پاسداري کنم. 
I را که همین جان ناقابلم است فداي اسالم و قرآن کنمحاضرم عزیزترین چیزم . 
I االن موقع جهاد است. 
I کنم امام را مانند مردم کوفه تنها نگذارید توصیه می. 
I وار راه من و دیگر شهدا را ادامه دهید خواهرانم زینب. 
I ام من این راه را آگاهانه انتخاب کرده. 
  
  

  اکبر علی :نام
  یدري ح:خانوادگی نام
  حسینعلی :پدر نام 

  فاطمه :نام مادر
  1345پنجم تیر  :تاریخ تولد
  آباد از توابع شهرستان گرگان علی روستاي :محل تولد
   پایان دوره راهنمایی:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1363 وپنجم خرداد تبیس :تاریخ شهادت
   عراق جزیره مجنون :محل شهادت
   - :نحوة شهادت

   استاثري از پیکرش به دست نیامده :مزار
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  اکبر حیدري علی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
ان اهللا لهـو خیـر      و  قتلوا او ماتوا لیرزقنهم اهللا رزقاً حـسنا         ثم  الذین هاجروا فی سبیل اهللا      و«

  .1»الرازقین
و آنان که در راه خدا از وطن هجرت گزیدند و دراین راه کـشته شـدند یـا مرگـشان فـرا                       «

گردانـد کـه همانـا خداونـد بهتـرین             خدا رزق و روزي نیکویی نصیبـشان مـی         2رسیده البته 
  .»دهندگان است روزي

و نایـب بـرحقش امـام خمینـی رهبـر کبیـر انقـالب               ) عج(با درود و سالم بر امام زمان        
 و از 4[...] تــا 3اســالمی و بــا ســالم بــر تمــامی شــهیدان از صــدر اســالم یعنــی از هابیــل 

دهنـدگان راه شـهیدان کـه      تا شهیدان کربالي ایران و با سالم بر تمـامی ادامـه           ) 7(حسین
 5]...[ به زمـین برسـد و بعـد از آن    افتـد  اي به پایین می چمی که از دست رزمندهپرگذارند   نمی

دهند االن موقع جهاد است و به          آنها را ادامه می    6گیرند راه   تر پرچم را به دست می       مستحکم
گویم و براي پاسداري از اسالم و قـرآن و حرمـت خـون پـاك                  نداي حسین زمان لبیک می    

  .یم تا به جبهۀ نبرد حق بر علیه باطل برویمشو شهیدان اسالم آماده می
کنند به بچۀ شیرخوار      ور شدند و به ناموسمان رحم نمی         به وطنمان حمله   7گرگان گرسنه   

 ببرند من وظیفـۀ شـرعی خـود     8[...]خواهند اسالم را      کنند آنها در حقیقت می      هم رحم نمی  
راهی جبهه شوم و به نداي حسین       دانم که براي دفاع از اسالم و قرآن و مرز و بوم ایران                می

                                           
  .58/  حج-1
  .»لبته« در اصل وصیت -2
  .تعلیقات. ك. ر-3
  .خوانا نیست -4
  .خوانا نیست -5
  .»را« در اصل وصیت -6
  .»کرسنه« در اصل وصیت -7
  . خوانا نیست-8
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گرچه من در عاشورا نبودم که بـه نـداي حـسین کـه              . زمانمان یعنی رهبر کبیر لبیک بگویم     
 لبیک بگویم و او را یاري کنم ولی حاال بـه            1»آیا کسی هست که من را یاري کند       «گفت    می

م و االن آماده    گویم آري من هست     گویم و می    امام زمانمان یعنی خمینی کبیر لبیک می      ] نداي[
ام و بـا   هستم که به جبهه بروم و از اسالم پاسداري کنم من این راه را آگاهانه انتخاب کـرده    

ام وقتـی متوجـه شـدم کـه اسـالم در خطـر اسـت حاضـرم                  زور و اجبار این کار را نکـرده       
گرچه مـن لیاقـت   . یعنی جان ناقابلم است، فداي اسالم و قرآن کنم     ] را که [عزیزترین چیزم   

کنم گریـه      می 2اگر خدا خواست و شهید شدم به پدر و مادرم توصیه          . را ندارم ] شدن[هید  ش
. بلکه لباس نـو بـر تـن کنیـد         .  نکنید 4 نکنید و لباس سیاه بر تن نپوشید و عزاداري         3و زاري 

مادر جان در سـوگ مـن گریـه نکنـی و اگـر              . ها را قبول کنید     تسلیت را قبول نکنید تبریک    
مادر جان شـیرت را  . و دیگر یاران امام گریه کن  ) 7(راي امام حسین  خواستی گریه کنی ب   

 از خدا طلب آمرزش گناه کن زیرا که من در این مدت کـم  5[...]حاللم کن و من را ببخش   
پدرم حاللم کن مرا بـبخش کـه حـق فرزنـدي را خـوب ادا                . ام  عمرم گناه بسیار کرده   ] که[

 از طرف خدا به شـما       6]نیزم[ کنم من امانتی بودم      ام و آرزوهاي تو را نتوانستم جبران        نکرده
وار راه مـن    خواهرانم شماها زینـب 7]کردید[داده شد و شما حق پدر و مادري را خوب ادا            

و دیگر شهدا را ادامه دهید در سوگ من گریه نکنید و اگر خواستید گریه کنیـد بـراي امـام                     
  .و یاران امام خمینی گریه کنید) 7(حسین

ز تمام برادران و خواهران خواستارم که همیشه پیرو والیت فقیـه و روحانیـت           در پایان ا    
باشند و همیشه امام را دعا کنید و در دعاها همیشه بگویید که خدایا خدایا تا انقالب مهدي                  

                                           
  .»هل من ناصر ینصرنی«:  ترجمه این عبارت است-1
  .»توسیه« در اصل وصیت -2
  .»اريذ« در اصل وصیت -3
  .»عذاداري« در اصل وصیت -4
  . خوانا نیست-5
خـود شـهید در بـازخوانی    » ها نیزم که از من امانتی بودم و دیگر بچه«خوردگی این بوده   عبارت شهید به استناد خط    -6

فعـل عبـارت قبـل    . را خط زده و سهواً واژه نیزم را فراموش کرده است خـط بزنـد        » که... ها    و دیگر بچه  «وصیت  
  .تغییر یافته است» داده شد«بوده بعداً به » ایم داده«وده است زیرا قبل از اصالح جمع ب

  .خوردگی دارد در اصل وصیت خط» ادا کردید« فعل -7
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  .1خمینی را نگهدار از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزاي
انـد و   اي یا ناراحتی از من دیـده   و گله2[...]و در پایان از تمام برادران خواستارم که اگر         

شهید کوچـک را ببخـشید و از خـدا بخواهیـد کـه              کمترین  به بزرگی خودشان این     ] دارند[
هرچـه  ] و[هایم    خواهم کتاب   من چیزي ندارم که بدهم فقط از پدرم می        . گناهان مرا ببخشد  

کنم امام را   توصیه می در آخر باز هم     . از من باقی مانده است بفروشد و به مستعضفان بدهند         
  .مانند مردم کوفه تنها نگذارید و همیشه او را دعا کنید و این حقیر کوچک را هم دعا کنید

  

  »5 اهللا و برکاته4حمۀ علیکم و ر3والسالم«
  و به امید پیروزي حق بر باطل

  
  
  

                                           
  .»بیفزایی« در اصل وصیت -1
  . خوانا نیست-2
  .»وسالم« در اصل وصیت -3
  .»والرحمت« در اصل وصیت -4
  .»برکاتو« در اصل وصیت -5
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  هاي کلیدي عبارت
I  را نصیب نماید افتخار بزرگی است) دتشها(اگر ما الیق آن باشیم و خداوند چنین مرگی.  
I گونه پیش گیر ام صبر زینب همسر گرامی. 
I دعا براي امام و رزمندگان را فراموش نکنید. 
I از گناهان بپرهیزید. 
I  گام نهادم) جبهه(با میل و رغبت در این راه 
I به تحصیل علم ادامه دهند،فرزندانم تا آنجا که در توان بود . 
I اي تربیت نمایید که هرجا مظلومی دید از او دفاع کند گونه  را بهاگر فرزندم پسر بود او 
  

  محمد علی :نام
  یدري ح:خانوادگی نام
  محمدعلی :پدر نام 

  صدیقه :نام مادر
  1339 یکم فروردین :تاریخ تولد
  شاهروددیزج از توابع شهرستان  روستاي :محل تولد
  چهارم متوسطه :تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1377سوم خرداد  :تاریخ شهادت
   شاهرود :محل شهادت

  اصابت گلوله :ادتنحوة شه
   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  محمد حیدري علی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  

و با درود و سالم بـه ارواح مطهـر شـهدا و بـا               ) عج(با سالم به محضر مقدس آقا امام زمان       
واجـب  از آنجـا کـه      : 1ام  شکن و با سالم خدمت همسر گرامی        سالم به امام امت خمینی بت     

است هر انسان مسلمان در لحظات پایان زندگی دنیوي وصیت نماید الزم است چنـد نکتـه          
ـلُّ نَفـس   «در وهلۀ اول باید بگـویم کـه   . عنوان ذکر وصیت خدمت شما عرض نمایم  را به  کُ

 پس همه چیز رفتنی است هرچه جان دارد باید برود اوست که ازلی و ابـدي       2»ذائقه الموت 
اهللا باشد اگر که ما الیق آن باشیم و خداوند چنـین   ه این مرگ فی سبیل    است پس چه بهتر ک    

مرگی را نصیب نماید افتخار بزرگی است پس اگر چنین افتخاري نصیب شد مبـادا زیـادي                 
 که موجب خوشحالی ضد انقالب و آزردگی خاطر دوستان است پس صبور             3تابی نمایی   بی

بانوي مکرمه با وجودي کـه تمـام بـرادران و     گونه پیش گیر آنطور که آن         باش و صبر زینب   
ساز آن هم در ظرف چند ساعت از دست داد نـستوه و   هایش را در آن واقعۀ تاریخ    برادرزاده

استوار به بلنداي تـاریخ ایـستادگی نمـود پـس تـو نیـز چنـین بـاش و الگـوي خـودت را                         
اي  گونـه  هـا را بـه  به امر تربیت و نگهداري فرزندانم رسیدگی کن و آن . قرار بده ) 3(زینب

اي بار بیایند که افتخار براي اسـالم و شـما    گونه  تربیت کن که نیاز جامعۀ اسالمی است تا به        
کنم حتمـاً بـه    باشند و تا آنجا که در توان بود به تحصیل علم ادامه دهند و قرآن را تأکید می     

نیا آمد اگـر دختـر      آنها بیاموزید که خیر دنیا و آخرت در آن است فرزند دیگرم چنانچه به د              
گونه تربیـت   بود نامش را زینب بگذارید و به او درس استقامت و پایداري بیاموزید و زینب           

 تا پیام خون پدر شهیدش را به دوش کشد و چون زینب خطابه بخواند و هر وقـت                   4نمایید
وم در سیماي او نگریستی به یاد واقعۀ کربال افتاده و بر مصائبی کـه در آن روز بـر آن مظلـ                     

                                           
  .»گرامیم« در اصل وصیت -1
  .57/  عنکبوت-2
  .»نمائی« در اصل وصیت -3
  .»نمائید« در اصل وصیت -4
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شهید و بر آن مظلومه وارد شد بگریید و اگر پسر بـود نـام او را حـسین بگذاریـد و بـه او                         
 1اي او را تربیت نمایید      گونه  درس عشق و ایثار و فداکاري و از خود گذشتگی بیاموزید و به            

  .که هرکجا مظلومی دید از او دفاع کند و بر ظالم بتازد
ورد قبول حق تعالی قرار گیرد یک بـرج حقـوقم را در    داده توبه نماید که انشااهللا م 2[...]  

  .اختیار سپاه بگذارید تا به هرگونه که فرماندهی محترم سپاه صالح دید مصرف نماید
دانم که وقتی خبر شـهادت         برادران و خواهرانم و فرزندانم نمی      - همسرم - مادرم -پدرم  

و صبر پیشه کنید و نماز شـکر        دهند چه حالی دارید در هر حال صبور باشید            مرا به شما می   
 همسر و برادر و پـدر شـما بـه راهـی قـدم            -جاي آورید که فرزند     گزارید و سجدة شکر به    

پدر ومادر عزیزم من براي شما در طول زنـدگیم فرزنـد            . گذاشت که رضاي خدا در آنست     
 برایم  خوبی نبودم و آنطور که شایستۀ شما بود نتوانستم حق شما را ادا نمایم مرا ببخشید و                

 چهار سال زندگی مشترك با شما شاید آنطور که باید و            -همسرم من در طول سه    . دعا کنید 
شاید حق شما را ادا نکردم و در طول زندگی مشترکمان مشکالت زیادي را متحمل شـدي                 

 بیش از اینها به گردنم حق داشـتید امیـدوارم اگـر چنانچـه نتوانـستم حقـوق شـما و                      3شما
 و بـرایم قـرآن      4ایم مرا ببخشی و برایم دعا کنی و طلـب آمـرزش نمـایی             فرزندانم را ادا نم   

هـا شـما را از        هـاي شـب کـه بچـه         بخوانی که ثوابی هم از آن عاید شما شود و در آن نیمه            
گیرند اگر دلت شکست به یاد ما هـم بـاش و در همـان            کنند و بهانۀ بابا می      خواب بیدار می  

 پایان بایـد بگـویم بـه غیـر از مطالـب ذکـر شـده                 حال برایم دعا کن و مرا حالل کن و در         
دیگري ندارم اگر کسی ادعا کرد و کمتر از پانصد تومان بود            ] طلبکاري [بدهکاري و بگیري  

باز هم مجدد از همۀ شـما حاللیـت         . ممکن است کوتاهی از من بوده حاجت او را برآورید         
زمنـدگان را فرامـوش نکنیـد از    طلبم و امیدوارم که برایم دعا کنید و دعا بـراي امـام و ر               می

گـاه    گناهان بپرهیزید تا پیروزي زودتر حاصل شود و باید بگویم آمدن مـن بـه جبهـه هـیچ                  
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اجباري نبود بلکه به میل و رغبت در این راه گام نهادم و هدفی جز یاري دین خدا نداشـتم             
د قبـول   و امیدوارم که این اعمال و بقیۀ اعمال ما همگی خـالص بـراي خـدا باشـد و مـور                    

دو ماه برایم روزه بگیرید و پنج سال نماز بخوانید البته ارقام فوق زیـاد           . درگاهش قرار گیرد  
تا آنجا که یادم هـست اکثـراً        . هم دقیق نیست از جهتی که دیگر بدهکار نباشم چنین نوشتم          

  .جا آوردم، مگر در مواردي که عذر داشتم مثل زمانی که مجروح بودم به
جامعۀ اسالمی باشد نه آنکه خداي نکـرده سـربار جامعـه باشـد کـه اگـر          اسالم و    1[...]  

ها و اقـوام کـه هـر          انسان سربار مردم شد ملعون است و از تمام دوستان و آشنایان و فامیل             
اي حق به گردن اینجانب داشتند حاللیت بطلبید و سالم مرا به آنها برسـانید بـا                   گونه  کدام به 

 و اگر شده حاج آقـا طـاهري را بیاوریـد حـساب     2ماییدمشورت به حساب مالم رسیدگی ن     
به بـاغ هـم مخـارج مـن         راجع. کند و مبلغ ده هزار تومان به رمضان بدهکارم به او بپردازید           

اي کـه     گونه   حساب کنید و به    ،هر صورت ممکن    به. معلوم است و مخارج رمضان هم معلوم      
ـ    3موجب اختالف نشود مسئله را حل نمایید       ان بـه یکـی از طـرفین واگـذار      و به میل خودت

 و اگر چنانچه درآمدي حاصل شد مزدش را بردارد ومابقی را اگر شد سـاالنه هـزار                  4نمایید
وسـایل زنـدگی تعلـق بـه     . تومان صرف پایگاه دیزج یا سپاه شود انتخاب با خود شماسـت      

 5نماییـد گیري  توانید در مورد آن تصمیم خواهید می   خود شما و فرزندانم دارد و هر طور می        
حـدي حـق نـدارد در        اَ ات با خود شماسـت و       بعد از من انتخاب زندگی با پدرم یا خانواده        

 یا اینکه مانع شما شود و اگر چنین کرد بدانـد رضـایت              ،زندگی شخصی شما دخالت نماید    
 نگهداریـد و مـابقی را در   ،هایم آنها که مورد نیاز شماسـت    در مورد کتاب  . من در آن نیست   

 و هزینۀ آن را صرف      6اه دیزج بگذارید از مخارج سنگین در مراسم پرهیز نمایید         اختیار پایگ 
تفاوت و کسانی کـه در زمـان حیـاتم شـاهد              از ورود افراد الابالی و بی     . و خرج پایگاه کنید   
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 و اگـر چنـین نکردیـد    1ام در مراسم جلوگیري نمایید کجی آنها به اسالم و انقالب بوده   دهن
  .گونه افراد در مراسم شرکت کنند م اینبدانید که رضایت ندار

سعی کن بعد از من اخالق و رفتارت الگو و نمونه باشد و از تماس با افـرادي                  : همسرم  
گذرانی را در تو به وجود آورند تا اینکـه شـما را              طلبی و خوش    که ممکن است روحیۀ رفاه    

حجـاب هـستند    ب و بییا بدحجا... ضعیف نمایند یا اینکه داراي انحراف و فساد اخالقی و    
جداً پرهیز نما اگر چنانچه مراعات نکردي و به طـرف آنهـا رفتـی بـدان کـه خـود را تبـاه                        
ساختی و در آخر گفتارم ضمن آرزوي پیروزي نهایی براي رزمندگان اسـالم و طـول عمـر                  

 براي شـما همگـی شـما را بـه     2براي امام امت و شفاي مجروحین و معلولین و صبر و اجر          
کـنم مبـادا بعـد از شـهادتم           سپارم و به شما و پدر و مادرم هم سفارش می             می خداي بزرگ 

گویم در   که گویا طلبکار هستید نه اینطور نباشد و باز هم می       3طوري با مردم برخورد نمایید    
  . سعی شود کمتر خرج شود و یا اینکه در حد متعارف باشد،مجالسم اسراف و تبذیر نباشد

طلـبم و سـالم مـرا بـه دوسـتانم و آشـنایان و اقـوام               حاللیت می  در پایان بازهم از همه      
ها به یاد ما       نماز جمعه و دعاي توسل در این مراسم        -دعاي کمیل . برسانید و برایم دعا کنید    

  .باشید
  »والسالم علی من اتبع الهدي«

  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار
  محمد حیدري بندة عاصی و گناهکار علی
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  هاي کلیدي عبارت
I توانستم به خود بقبوالنم که برادران خودم در مرزها شهید شوند و من شاهد این باشم نمی.  
I درس مبارزه و جهاد و درس شهادت آموختم) 7(من از آقا و سرورم حسین. 
I شهادت یک انتخاب است نه یک اتفاق. 
I بپذیرخدایا شهادتم را که در راه اسالم و قرآن است . 
I جنگیم جنگیم براي اسالم می ما براي خاك نمی. 
I باید اسالم را به تمام جهان صادر کنیم. 
I فضائل اخالقی را کسب کنید و رذائل اخالقی را از خود برانید. 

  
  
  

  محمد :نام
  یدري ح:خانوادگی نام
  حسن :پدر نام 

  کبرا :نام مادر
  1340ششم اردیبهشت  :تاریخ تولد
   شاهروددستجرد از توابع شهرستان روستاي :محل تولد
  بتدایی پایان دوره ا:تحصیالت
  ارتش :کننده ارگان اعزام

  1361 تیر ودوم بیست :تاریخ شهادت
  عراق پاسگاه زید  :محل شهادت
   گلولهاصابت :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  محمد حیدري
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  نام خداوند بخشنده و مهربان و درهم کوبندة ستمگران و ظالمان به

  .2» راجعون1و انا الیهانا هللا «
  .»گردیم سوي خدا بازمی ما از آن خدا هستیم و به«

  نامه سرباز محمد حیدري وصیت
روان پاك شهیدان   ] و[با سالم و درود به رهبر انقالب ایران امام خمینی و سالم به روح                 

  .3ام راه اسالم و سالم به پدر و مادر گرامی
ام و از اینکـه        در سنگر اسالم علیه کفـر نشـسته        نویسم که   نامه را هنگامی می     این وصیت   

پرسـت و خـائن و مـزدور وابـسته بـه       اي اجنبـی  کـنم کـه عـده    مشاهده کـرده بـودم و مـی    
هاي شوروي و آمریکا یعنی بعث عراق و صدام خـائن افرادشـان را در خـاك مـا                     ابرقدرت

نی راحت قرار بگیـرم     کردم در مکا    پدر ومادر عزیزم از اینکه حس می      . اند بیزارم   مستقر کرده 
توانستم به خود بقبوالنم که برادران خودم در مرزها           و در سنگر نباشم غمگین بودم من نمی       

پـدر  . قدر زخمی شدند    قدر کشته یا فالن     شهید شوند و من هر روز شاهد این باشم که فالن          
وانان مـا   اي از بهترین ج     توانستم مشاهده کنم که هر روز عده        و مادر داغدارم چگونه من می     

دانم که از دسـت دادن مـن شـاید     می. شوند و من به کارهاي روزمره مشغول باشم       کشته می 
سـنگین نبـود    ) 3(و فاطمـه زهـرا    ) 7(سنگین باشد ولی مگر غم از دست دادن حسین        

نوبـۀ خـود از آقـا و      مـن هـم بـه   .مگر آنها نبودند که کشته شدند تا دین اسالم پابرجا بماند    
من آموختم که زنـدگی  .  مبارزه و جهاد و درس شهادت آموختمدرس) 7(سرورم حسین 

 مگـر انـسان     . بلکه باید به سراغ مـرگ بـروم        .بار است و نباید منتظر مرگ باشم        مادي نکبت 
 در اینجـا شـما را قـسم         . پس چه بهتر که آن هم در راه خدا باشـد           ،میرد  یک دفعه بیشتر می   
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 ولـی  .دران دیگر جاي مرا پـر خواهنـد کـرد       برا. دهم که نگران از دست رفتن من نباشید         می
هایی بودند که همۀ فرزندانشان را در این راه فدا کردند و هـیچ خـم     یادتان باشد که خانواده   

 فرزنـدش را بـراي خـدمت بـه اسـالم و             4 ساله بود و     65 آن پیرمردي که     .به ابرو نیاوردند  
د به یاد آورید آگاه باشـید شـما   هاي اسالم علیه کفر روانه کر سوي جبهه جهاد در راه خدا به 

مبـادا دلـسرد   ] بدهیـد [راه  مبادا پشیمان شوید و از بابت کشته شدن من به کـسی بـد و بـی               
  .که در راه خدا قیام کردند همیشه پیروزند  بدانید که کسانی.شوید

  »2 اهللا و برکاتهحمۀ علیکم و ر1والسالم«
  3)اال ان حزب اهللا هم الغالبون(

  
  ]دیگراي  نامه وصیت[

  بسم رب الشهداء و الصالحین
  .4»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل«

و ) عـج (درود بـر مهـدي    ) 6(درود خدا بر محمـد    . تعالی  حمد و سپاس بر خداي باري     
سالم بر نایب برحقش روح خدا سالم بر شهیدان و معلولین و مجـروحین انقـالب جهـانی              

  . اي است الهی براي کسانی که الیق آن باشند هادت هدیهش. اسالم
 پس  . سفري است که باید به پایان برسد       ، است که باید طی گردد     5این راهی : امام خمینی   

آري چـرا   . شهید نباشد ) 7(حسین 6و) 7(چرا و به کدامین دلیل که پایانمان مانند علی        
لی شهادت یک انتخاب اسـت نـه        ب. زندگی ننگین و زودگذر را ترجیح دهیم بر مرگ سرخ         

دهـد خـداي تبـارك و          امتحان مـی   .شود   شهید آزمایش می   .کند   شهید انتخاب می   .یک اتفاق 
 رضاي الهی را یا رضـایت شـیطان سـعادت    .تعالی به انسان آزادي داده است تا انتخاب کند     

                                           
  .»وسالم« در اصل وصیت -1
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 بلکه ، نبود اجباري در کار من1در راه خدا یا مردن در بستر مسلمین بدانید و به همه بگویید           
ال اله اال اهللا محمداً     (نهم و شعارم    با آگاهی کامل و هدفی مشخص پاي در میدان آزمایش می          

 تا از مـن   ،جنگم تا جانم را فداي او بکنم         آنقدر می  .آورم  را به مرحله عمل درمی    ) رسول اهللا 
ر راهـی  کـنم بـه هـ       ام و به هر سو نظر می         چرا در زیر بار سنگین گناهان مانده       .راضی بشود 

کـنم    بینم مگر یک راه، راه خمینی راه اهللا اگر خـدا بخواهـد آغـاز مـی                  روم شیطان را می     می
ام صورت بگیرد و شایستگی و لیاقت آن را داشته باشم             جهاد و شهادتم را و اگر این فریضه       

مورد لطـف و عنایـت خـدا قـرار بگیـرم آن              2پاي در راه خدا نهاده و کارزار کنم براي خدا         
یـابم و     شـوم، تولـد مـی       میرد و زنده مـی      ت که این جسم متحرك به ظاهر زنده می        وقت اس 

گونه تولـد     آن 3کنم چه زیباست چه باشکوه است       زندگی حقیقی و جاوید خود را شروع می       
گونه زیستن خدایا شهادتم را که در راه اسالم و قـرآن اسـت                یافتن چه غرورانگیز است این    
واهم امام را تنها نگذاریـد از ایـن سـنگر آزادي و عـدالت و                خ  بپذیر و از شما مسلمانان می     

هـاي    حامی مستضعفان حمایت کنید و دست در دست هم با وحدت آهنین خود با قـدرت               
جـاي آوریـد و از جنـگ و شـهادت نهراسـید و بـر         استوار برخیزید و امر جهاد خود را بـه        

آشـامان را از سـر    ن خـو هاي غرب و شرق و اسرائیل جنایتکار بشورید و دست ایـن         شیطان
کشورهاي اسالمی کوتاه کنید و راه را براي دست یـافتن بـه زمـین مقـدس قـدس همـوار                     

جنگیم و بایـد   جنگیم بلکه براي اسالم می سازید این را هم باید بدانید که ما براي خاك نمی   
قی اسالم را به تمام جهان صادر کنیم سعی کنید فضائل اخالقی را کسب کنید و رذائل اخال                

  .را از خود برانید
 با پدر مهربانم و مادر عزیزم دارم سالم بر شما پـدر و تـو اي مـادر                   4در پایان چند کالم     

جـز اینکـه موجـب        نتوانستم به آن صورت که رضاي خداست رضاي شما را جلب کنم بـه             
 نارضایتی آزار شما بودم حاللم کنید و در فقدان من کاري نکنید که روحـم را آزار دهیـد و           

                                           
  .»بگوئید«ل وصیت  در اص-1
  .حذف شد» در«واژه . وجود دارد» در« در اصل وصیت -2
  .»باشکوهست« در اصل وصیت -3
  .»کلمه« در اصل وصیت -4
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فهمند خوشحال کنید افتخار کنیـد و سـرافراز باشـید کـه فرزنـدتان                 منافقین را که هیچ نمی    
 بـه شـما تبریـک    1کس تسلیت نگیریـد و بـه همـه بگوییـد       چنین سعادتی را یافته و از هیچ      

 چـرا کـه مـن       ،جاي خرمـا شـیرینی بدهیـد         خرما ندهید به   ،ام   چرا که من تولد یافته     .بگویند
از تمـام بـرادران و      . ام چرا که مرده آن است که او را نکشند           تۀ خدا زنده  ام بلکه به گف     نمرده

خواهم اگر طلبی از من دارند آزاري و یا حرکتی ناخوشـایند از مـن                 خواهران و دوستان می   
اند حاللم کنند مقدار پولی در بانک گرگان و در شاهرود است قـدري را صـرف نمـاز                    دیده

  .خواهید بکنید  می3 ]کار[ن را خودتان هر  و ازدیاد آ2وروزة قضایم نمایید
  

  آنکس که تو را شناخت جان را چه کند   
  

ــد    ــان را چــه کن ــدر و خانم ــادر و پ   4م
  

  5دیوانــه کنــی هــر دو جهــانش بخــشی
  

  دیوانــۀ تــو هــر دو جهــان را چــه کنــد  
  

  
  خداحافظ و نگهدار همگی شما
  یادش زنده و راهش جاوید باد

  
  23/4/1361مورخه ) 7(وز شهادت امام علی ماه مبارك رمضان ر21در روز 

  .نویس کنم ببخشید که نزدیک عملیات بود وقت نداشتم پاك
  .6محل دفن را تعیین نمایید

  

                                           
  .»بگوئید« در اصل وصیت -1
  .»نمائید« در اصل وصیت -2
  .»طور« در اصل وصیت -3
هـم   در این صورت وزن شـعر بـه  » ندمادر و پدر و خانمان را چه ک«:  در اصل وصیت مصرع دوم رباعی چنین است -4

  .معروف به پیر هرات.  ه 5شعر از خواجه عبداهللا انصاري عارف بزرگ قرن . خورد می
  .»بخش« در اصل وصیت -5
  .»فرمائید« در اصل وصیت -6



 535 حیدري، محمد     ¹استان سمنان 



 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 536



 537 حیدري، محمد     ¹استان سمنان 



 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 538



 539 حیدري، محمد     ¹استان سمنان 



 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 540

    



 
  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I ترین افتخار است براي ما و امثال ما شهادت بزرگ.  
I است) 7(دست از یاري امام برندارید که یاري امام یاري امام حسین. 
I شهادت جز زندگی جاودانه و سعادتمند نیست. 
I تواند اسالم را حفظ کند است که می) 7(فقط جانبازي پیروان حسین. 
I اطاعت نکردن از امام اطاعت از یزید است. 
I اهللا هستم من مقلد روح. 
I دانم حضور در جبهه را تکلیف شرعی خود می 
  
  

  محمدتقی :نام
  یدري ح:خانوادگی نام
  حسین :پدر نام 

  شهربانو :نام مادر
  1337 پانزدهم اردیبهشت :تاریخ تولد
   شاهرود از توابع شهرستان روستاي میقان:محل تولد
  ابتدایی پایان دوره :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1362 هجدهم اسفند :تاریخ شهادت
  جزیره مجنون عراق :محل شهادت
  بمباران شیمیایی :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  محمدتقی حیدري
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  داوند بخشنده مهرباننام خ به

 عنـداهللا و    جـۀ  و انفسهم اعظم در    4اهللا باموالهم    فی سبیل  3ا و جاهدو  2ا و هاجرو  1االذین آمنو «
  .5»اولئک هم الفائزون

 در راه خدا با مالشان ثروتـشان و  6کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد نمودند «
  .» که آنان از رستگارانندجانشان آنان مقام بزرگی نزد خدا دارند و به درستی

) عـج (با درود بر پیامبران الهی و درود بر امامان شیعه و درود بر نایب برحق امـام زمـان             
عنـوان   اي را به با سالم بر شهیدان و ملت شهیدپرور ایران، چند جمله   . امام خمینی روح خدا   

 هستم و به فرمـان      اهللا  این حقیر مقلّد روح   : گویم  وصیت به شما برادران و خواهران دینی می       
 کـه توانـسته باشـم تکلیـف         7که عازم جبهه شـدم و امیـدوارم       ] ست[او و براي رضاي خدا    

بـرادران و  . شرعی خود را در این راه بزرگ براي اسالم عزیز به نحو احسن انجام داده باشم 
بـاك اسـالم و پیـروان      خواهران، اسالم امروز در خطر است و فقط جانبازي رزمنـدگان بـی            

بنابراین ما را چه باك از شهادت در این         . تواند اسالم را حفظ کند      است که می  ) 7(نحسی
وقتی که پیامبران و امامان ما براي پیاده شدن احکام اسالم به شهادت رسـیدند و                . راه بزرگ 

 مـردم   .ترین افتخار اسـت      پس براي ما و امثال ماها شهادت بزرگ        .8چون ما پیرو راه انبیاییم    
است ) 7(قهرمان دست از یاري امام برندارید که یاري امام یاري امام حسین           شهیدپرور و   

                                           
  .»آمنو« در اصل وصیت -1
  .»هاجرو« در اصل وصیت -2
  .»جاهدو« در اصل وصیت -3
  .»به اموالهم« در اصل وصیت -4
  .20/  توبه-5
  .»نبودند« در اصل وصیت -6
  . در اصل وصیت برخی حروف کلمه امیدوارم افتاده است-7
  .»انبیائیم« در اصل وصیت -8
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و اطاعت نکردن او اطاعت از یزید است پس از امام اطاعت کنیـد کـه اگـر اطاعـت نکنیـد                      
پـدرم و مـادر و همـسر و    . مورد عذاب الهی که عذابی بس عظیم است قرار خواهید گرفت        

ر این راه که راهـی جـز راه اسـالم نیـست شـهید               هاي عزیزم ناراحت نباشید که من د        فامیل
ام زیرا زندگی جاودانه و سعادتمند چیزي نیست جز شهادت در راه خدا و شـما نـداي         شده

 که همۀ ما خواهیم رفت پس چه بهتر که در           1»انا هللا و انا الیه راجعون     «قرآن را سر دهید که      
تـرین زنـدگی سـعادتمندانه        نـه مسیر رفتن شهادت را برگزینیم که شهادت بهتـرین و جاودا          

  .ام پدرم خواهد بود در ضمن قابل تذکر است که بعد از من سرپرست و قیم خانواده. است
  »والسالم«
   درآید2به امید روزي که پرچم خونین اسالم در سرتاسر جهان به اهتراز

24/7/61  
  محمدتقی حیدري

  
  

                                           
  .156/  بقره-1
  .»احتراز« در اصل وصیت -2
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  هاي کلیدي عبارت
I در حق امام دعا کنید.  
I و داشتم به شهادت برسمآرز. 
I خواهرم پس از شهادت من صبر انقالبی داشته باشید. 
I ادامه دهی،خواهم که راه امام را که راه اهللا است برادرم از تو می . 
  
  
  

  محمدرضا :نام
  یدري ح:خانوادگی نام
  حسن :پدر نام 

  نسا بی بی :نام مادر
  1339وچهارم آبان  بیست :تاریخ تولد
  شاهروددستجرد از توابع شهرستان ي  روستا:محل تولد
  سوم متوسطه :تحصیالت
  ارتش :کننده ارگان اعزام

  1362فروردین وپنجم  بیست :تاریخ شهادت
  عراق شرهانی  :محل شهادت
  اصابت گلوله  :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  محمدرضا حیدري
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  به نام خداوند بزرگ پاسدار خون شهیدان

  

 پدر و مادر بزرگوارم امیدوارم کـه مـرا   وصیت به. نامه یک سرباز محمدرضا حیدري     وصیت
ببخشید و در حق امام دعا کنید در حق من دعا کنید که خداوند مرا ببخشد و تو اي همـسر           

اي داري یادگار آینده من را یعنی فرزندمان          مهربانم دوستت دارم براي همیشه تو یک وظیفه       
در آخر از همگی شـما      .  شود 1که توي راه است او را خوب تربیت کنید و در راه اهللا تربیت             

در سنگر مدرسـه  ] تو[ و تو اي برادر مهربانم       2کنم و امیدوارم که مرا ببخشید       خداحافظی می 
خواهم در حق امام دعا کن و در حق من هـم دعـا کـن کـه بـه                      راه مرا ادامه دهی از تو می      

خواهم کـه    از تو می  ] و. [دوستت دارم براي همیشه   .  که داشتم برسم یعنی شهادت     3آرزویی
هاي جمعه به سر خاکم بیا و از خدا طلب آمرزش بخواه تا مرا ببخشد و در آخر از تو                      شب
تر از همه در  خواهم که راه امام را که راه اهللا است، ادامه دهی و روح مرا شاد کنی و مهم               می

  .روز و شب صبح و شام در سر نمازها. حق امام دعا کن
و از پـدر و مـادر   . نگهـدارتان بـاد  ] و[کنم خدا یـار   و در آخر آخرین خداحافظی را می    
. گـذرد بـه شـما       دانم که سخت مـی      خواهم که مرا ببخشند و اما شما خواهران عزیزم می           می

  .خواهم که در عزاي من گریه نکنید در آخر از همه شما می. ولی صبر انقالبی داشته باشید
  خداحافظ

  21/1/62رضا 
  

                                           
  .»تربت« در اصل وصیت -1
  .»ببخشد« در اصل وصیت -2
  .»آرزوي« در اصل وصیت -3
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  هاي کلیدي عبارت
I من در لباس مقدس سربازي تا آخرین قطره خون خود مبارزه خواهم کرد.  
I من امانتی از سوي خدا نزد شما هستم. 
I بنده دیگري مباش که خدا تو را آزاد آفرید«: فرماید می) 7(امام علی«. 
I روم به سویش کنم و می به خدا سوگند خدا را حس می 
  
  

  یحیی :نام
  یدري ح:خانوادگی نام
  مهدي :پدر نام 

  عصمت :نام مادر
  1338هشتم فروردین  :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان :محل تولد
  متوسطه ة پایان دور:تحصیالت
  ارتش :کننده ارگان اعزام

   1358ام مهر  سی :تاریخ شهادت
   سردشت -رمحور پیرانشه :محل شهادت
  اصابت گلوله  :نحوة شهادت

  رضاي زادگاهش فردوس گلزار شهداي :مزار
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  یحیی حیدري
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
کـنم     که من و تو را آفرید سوگند که خدا را حس می            1ه پدر ومادر، آري به خدایی     خطاب ب 

سویش خداوند به شما دو وظیفه داده و شـما هـر طـوري کـه آن دو وظیفـه را       روم به   و می 
  .کند انجام دهید، خداوند شما را امتحان می

 را به آن بیاموزیـد و آن  دهد شما باید آن امانت را بزرگ کنید و راه اهللا    امانتی به شما می    -1
را تحویل جامعه دهید تا قدمی استوار براي اسـالم بـردارد کـه الحمـداهللا پیـروز و سـربلند                 
شدید و من در لباس مقدس سربازي تا آخرین قطره خون خود مبـارزه خـواهم کـرد علیـه         

شـما در  ] و[اگر من لیاقت شهادت داشـتم و شـهید شـدم    : ظلم و دومین آزمایش این است   
اید و در این آزمایش هـم پیـروز           قع پس دادن امانت ناراحت نشوید، به خدا نزدیک شده         مو

  . اید شده
  .خطاب به دوستان و همرزمان

خود را از تن دادن به پستی برکنار دار اگرچـه تـو را بـه                «: فرماید  می) 7(امیرمؤمنان علی 
دهـی بـه چیـزي جبـران          اي را که در این راه از کف می          گاه سرمایه   مقصود برساند زیرا هیچ   

  .2»نتوانی کرد و بنده دیگري مباش که خدا تو را آزاد آفرید
  » والسالم«

  یحیی حیدري
  

                                           
  .»خدائی« در اصل وصیت -1
است به فرزندشـان حـضرت   ) 7(اي آزاد از فرازي از نامه حضرت علی  ی که شهید بدان اشاره کرده ترجمه عبارت -2

 و ان ساقتک الی الرغائب فانّک لن تعتـاض بمـا تبـذل مـن نفـسک        ۀٍینو اکرم نفسک عن کل د     «) 7(امام حسن   
  .304مه جعفر شهیدي، ص البالغه، ترج ، نهج31، نامه »اًعوضا و ال تکن عبد غیرك و قد جعلک اهللا حرّ
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  هاي کلیدي عبارت
I با شرکت خود در نماز جمعه و جماعت مساجد این سنگر اصلی اسالم را پر کنید.  
I خواهم پیرو خط امام باشید از شما می. 
I ن ناقابل خود درخت اسالم را آبیاري نمایممن راهی جبهه شدم تا با خو. 
I جبهه به ما نیاز ندارد ما هستیم که به جبهه نیاز داریم. 
I برادران عضو بسیج عاشقانه در بسیج شرکت کنند. 
I فرداي قیامت در مقابل خون شهدا مسئولید،توجه باشید اگر نسبت به انقالب بی . 
  
  

  علی :نام
  پور یدري ح:خانوادگی نام
  مختار  :پدر نام 

  فاطمه :نام مادر
    24/6/1338 :تاریخ تولد
  مهدیشهر :محل تولد
  دیپلم  :تحصیالت
  بسیج  :کننده ارگان اعزام

    31/2/1365 :تاریخ شهادت
  مهران  :محل شهادت
    - :نحوة شهادت

  اي مهدیشهردگلزار شه :مزار
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  1پور علی حیدري
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
هم ـیتا ءام بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین ب        ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً        و«

 بهـم مـن خلفهـم اال خـوف علـیهم وال هـم             2اهللا من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا       
    .3»یحزنون

منجی عالم بشریت و انتقام گیرنـدة خـون شـهیدان و    ) عج(با سالم و درود بر امام عصر       
بر امام امت رهبر مستضعفین جهان و سالم و درود بر رزمندگان کفر سـتیز اسـالم در              درود  
) 7(هاي نور علیه ظلمت و درود بر روان پاك شهیدان راه آزادي از کربالي حـسین                 جبهه

  .تا کربالهاي ایران
اینجانب بنا بر وظیفه شرعی و الهی خود عازم جبهۀ نبرد حق علیـه باطـل شـدم تـا بـه                        

 خود لبیک گفته باشم و بتوانم با نثار خون ناقابل خـود درخـت تنومنـد اسـالم را      نداي امام 
آبیاري نمایم چرا که این درخت براي اینکه زنده بماند احتیاج به خـون دارد و از آنجـا کـه       

هاي شرق و غرب و کشورهاي وابستۀ آنها دست در دسـت هـم داده و بـه                    تمامی ابرقدرت 
چیننـد یـک روز    اي جدیـد مـی   شوند و هر روز براي ما توطئه ور می   کشور اسالمی ما حمله   

کودتا یک روز حاکم کردن خطوط انحرافی بر کـشور و روز دیگـر بـا راه انـداختن جنـگ                 
 که در ایـن موقعیـت بـه         4تحمیلی برعلیه این ملت مظلوم و ستمدیده لذا من احساس کردم          

ین خـودم        جبهه بروم و اسلحۀ برادران شهیدمان را بر دوش گرفته و ب            ر کفار بعثی بتازم تا دِ
  .را نسبت به این انقالب و اسالم عزیز ادا کنم

کـنم کـه موقعیـت انقـالب          الهـی از شـما عاجزانـه درخواسـت مـی            برادران عزیز حزب    
 بیندیشید و مسئولیت خطیر خود را متوجه باشـید اگـر       5اي  مان را درك کنید و لحظه       اسالمی

                                           
  . آمده است1/12/62 در باالي وصیت تاریخ -1
  .»یلحقو« در اصل وصیت -2
  .170-169/ عمران  آل-3
  .»کرده« در اصل وصیت -4
  .»لحظه« در اصل وصیت -5
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وجه باشید و پاسدار خوبی براي انقـالب نباشـید فـرداي            ت  خداي نکرده نسبت به انقالب بی     
  .قیامت در مقابل خون شهدا مسئولید

خواهم که پیـرو خـط امـام باشـید و در مقابـل خطـوط                 عزیزان من از شما ملتمسانه می       
کننـد قاطعانـه      خاطر تفرقه بین امت اسـالمی مطـرح مـی           انحرافی دیگر که احیاناً دشمنان به     

در [امام را تنها نگذارید     . اي به خط امام نزنند      اي نکرده دشمنان ضربه   ایستادگی کنید که خد   
مراسم مذهبی مانند نماز جمعه و جماعت و دعاي کمیل و غیره شرکت کنید تا با ایـن کـار       

با شرکت خـود در نمـاز جمعـه و جماعـت            . 1]خود از لحاظ روحی و معنوي کامل گردید       
  . نگذارید این سنگر خالی بماندمساجد این سنگر اصلی اسالم را پر کنید و

آموزان عزیز شما امید امام هستید شما امید اسالم هستید وظیفـه بـزرگ شـما ایـن         دانش  
است که در سنگر مدرسه با خواندن درس و فرا گرفتن تخصص مشت محکمـی بـر دهـان           

توجه باشید در آینده مـا متخـصص و دکتـر و     ها بزنید اگر نسبت به درس خود بی         ابرقدرت
مهندس نداریم وباید براي رفع این نیاز خود رو به شرق یا غـرب بیـاوریم کـه ایـن خـود                       

خواهید کشور اسالمی شما به طرف بیگانه دست گـدایی         گردد اگر می    باعث وابستگی ما می   
  . باشید2[...]دراز نکند پس در خواندن درس 

آمـوز دوسـتان مـن،        و اما سفارشی به برادران عضو انجمن اسالمی اعم از معلم و دانش              
شما که عضو انجمن اسالمی هستید، همـین کلمـه انجمـن اسـالمی بـراي شـما مـسئولیت                  

 کنیـد و سـپس محـیط خـود را       3شما مسئولید که اوالً خودتان را با اسـالم منطبـق          . آورد  می
اسالمی کنید از فعالیت در انجمن اسالمی غافل نشوید که صالح دنیا و آخرت شـما در آن                  

  .است
ران همکار تقاضاي من از شما این است که چون شما با انسان سروکار داریـد و بـا                   براد  

مغز نوجوانان و جوانان کار دارید لذا مسئولیت شما بسیار سـنگین اسـت از آنجـا کـه امـام            
رویم تا در مسلخ عشق و ایثار با خداي خود وارد معامله شویم و در مقابـل      فرماید ما می    می

                                           
  . قسمتی که داخل کروشه گذاشته شده در اصل وصیت خط خورده است-1
  . خوانا نیست-2
  .»تطبیق« در اصل وصیت -3
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نـصیب کنـد      توان انسان را از آن بی        اوست و اگر هر دم اراده کند می        بهاي جانی که از خود    
  .بهشت و حیات زندگی جاوید را به معاوضه بگذاریم و او خود خونبها ودیه ما گردد

پروردگارا تو خود شاهد باش که من به عهد خود وفا کرده و بنا بر مسئولیت شـرعی و                     
 تا به نداي امام امت کـه نایـب امـام زمـان              الهی که داشتم راهی جبهۀ نور علیه ظلمت شدم        

توست لبیک بگویم و با خون ناقابل خود توانسته باشم درخت تنومنـد اسـالمت را آبیـاري            
  .نمایم
دانی که امروز   همتا اي که بر احوال بندگانت بینا و بصیر هستی تو خود می              اي یکتاي بی    

انـد و     دست در دسـت هـم داده      هاي شرق و غرب و کشورهاي وابستۀ آنها           تمامی ابرقدرت 
چینند بر این ملت مظلوم       شوند و هر روز براي ما توطئه می         ور می   به کشور اسالمی ما حمله    

اند پس من براي یاري دین تو از شهر و دیار خود هجرت               و ستمدیده جنگ را تحمیل کرده     
و بر دشـمنان   برادران شهید خود را بر دوش بگیرم         1ام و راهی جبهه گردیدم تا سالح        نموده

کـنم،   اي خدا تو خود شاهد باش بر اسـاس مـسئولیتی کـه حـس مـی          . دین تو یورش آورم   
حرکتمـان،  ] در[بـار خـدایا مـا را از صـراط مـستقیم دور مگـردان و       . شـتابم  سوي تو می  به

اخالص عنایت فرما و نیت ما را از هر گونه شرك پنهان و آشـکار   ] را[جهادمان و تالشمان    
  .پاکیزه دار

  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
با سالم بر ارواح پاك و مطهر شهدا که با ریختن خون خود درس ایثار و جهـاد و از خـود                      

  .گذشتگی را به ما آموختند
پور با آگاهی و شناخت کاملی که از دین اسالم و انقالب اسـالمی          اینجانب علی حیدري    

 دستاوردهاي انقالب خونبارمان بـه امـر امـام امـت راهـی              داشتم براي دفاع از اسالم و     ] را[
نامـۀ اصـلی مـن در     وصـیت . جبهه شدم تا اسلحۀ بر زمین ماندة سایر شهدا را برداشته باشم       

                                           
  .»اسالح« در اصل وصیت -1
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 جـاي تـاریخ     29/2/65هاي قبل نوشته بـودم بـا گذاشـتن تـاریخ              باشد که در دوره     منزل می 
اهللا  ه سایر جوانان و امت حـزب نوشته شده در وصیت آن را جهت رساندن پیام خون خود ب         

  .کنم لذا این چند کلمه را هم تذکراً عرض می. ام برگزیده
وقت به من و شما احتیاج ندارد این ما هستیم کـه              تمام برادران باید بدانند که جبهه هیچ        

شود باید براي تقویت      به جبهه احتیاج داریم چرا که در اثر گناه و غفلت ایمانمان سست می             
من از کلیه برادرانی که در پشت جبهه هستند استدعا دارم که ایـن            . رف جبهه برویم  آن به ط  

  .را فراموش نکنند) جبهه(نعمت الهی 
  .نویسم امید است به آن عمل شود مقداري دین و قرض بر گردن دارم که در ذیل می  

 1][... تومان، حاج آقـا سـید علـی          2,500 تومان، جبهۀ جنگ     18,000الحسنه    صندوق قرض 
بابـت پـول اورکـت      ) طالـب   پایگاه مقاومت علی بن ابی    ( تومان یا کمی بیشتر، بسیج       4,000
 تومـان، علـی   500 2[...] تومان، تانکرسـازي مهـدي شـهر نرسـیده بـه عباسـقلی در           9,000

  .دانند  مقداري که ایشان می3پول لباس) خیاطی رضوي(استعالمی 
 جهت پرداخت قـرض و بقیـۀ پـول را          یک دستگاه موتورسیکلت دارم که آن را فروخته         

هایی کـه دارم      مقداري لوازم دارم که استفاده کنید و کتاب       . هم از بانک و از حقوقم بپردازید      
  .ام هرچقدر از آن را برادرانم احتیاج دارند بردارند بقیه را به کتابخانۀ زیارت هدیه نموده

  .می براي خودش بگیردتواند هر تصمی بعد از شهادتم همسرم صاحب اختیار است می  
خواهم که مرا حالل نمایند  از پدر و مادر و برادر و خواهر و سایر دوستان و آشنایان می               

  .ام مخصوصاً پدر ومادر که فرزند خوبی برایشان نبوده
خواهم که عاشقانه در بسیج فعالیـت کننـد کـسانی       از برادرانی که عضو بسیج هستند می        

خـواهم کـه در       عنوان یک بـرادر کوچـک مـی         آنها عاجزانه به  هم که عضو بسیج نیسیتند از       
هر کـس از مـن طلبـی دارد بـه     . نام کنند تا با این کار روح شهیدان را شاد نمایند     بسیج ثبت 

                                           
  . خوانا نیست-1
  . خوانا نیست-2
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از . چون فرداي قیامت جواب دادن سـخت اسـت        .  مراجعه نماید و دریافت دارد     1ام  خانواده
آموزان عزیزي که با من بودنـد         اً دانش خواهم که مرا حالل نمایند مخصوص       همۀ دوستان می  

  .خواهم اگر در این مدت با آنان تند برخورد کردم معذرت می
  بندة حقیر خدا
  پور علی حیدري

29/2/65  
  
  

                                           
  .»ام خوانواده« در اصل وصیت -1
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  هاي کلیدي عبارت
I دهنده راه شهیدان باشیم ما باید ادامه.  
I گردد با باز شدن راه کربال و قدس زمینه صدور انقالب فراهم می. 
I ساز است اسالم دین انسان. 
I االن اسالم امانتی است در دست ما. 
I علماي تشیع هزار سال زحمت کشیدند تا اسالم به دست ما رسید. 
I شود تر می هاي این انقالب محکم ایهبا ریختن خون هر شهید پ. 
I باید مطیع امر خدا و والیت امر بود. 
I تا وقتی روحانیت در رأس مسائل است مانع بزرگی است براي تمام مستکبران. 
  
  

  سیدعلی :نام
  خاتمی :خانوادگی نام
  حسنسید  :پدر نام 

  زهرا :نام مادر
  1340دوم دي  :تاریخ تولد
  شاهرودشهرستان  :محل تولد
  متوسطه ةپایان دور :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1363نوزدهم خرداد  :تاریخ شهادت
  حلبچه عراق  :محل شهادت
  سانحه رانندگی :نحوة شهادت

  زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  سیدعلی خاتمی
  

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

 1ن و من اوفی بعهده من اهللا فاستبـشروا        آ و االنجیل و القر    ۀی علیه حقاً فی التور     وعداً یقتلون
  .2»ببیعکم الذي بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم

تنها منجی عالم بشریت و نایـب بـرحقش         ) عج(با سالم و درود به پیشگاه مقدس امام زمان        
مین جهـان و بـا سـالم بـه تمـامی شـهداي اسـالم از                 شکن رهبر مسل    امام امت، خمینی بت   

شهداي بدر و اُحد تا شهداي کربالي حسین و از شهداي کربال تا شهداي کربالهـاي ایـران                
  .و با سالم به امت شهیدپرور ایران

شـوم، احـساس مـسئولیت        هاي نبرد حق علیه باطـل مـی          که بار دیگر راهی جبهه     اکنون  
مـا در   . گذاشـتند مـا    ی که شهداي اسالم و انقالب بـر دوش        مسئولیت .کنم   می یبسیار سنگین 

گـذرد و بـا هـر     اوایل انقالب به آن صورت کنونی مسئولیت نداشتیم، ولی هر روز کـه مـی         
ریزد و با پیوستن هـر شـهیدي بـه خیـل کـاروان شـهدا              خونی که در راه اسالم بر زمین می       

 جوابگوي شـهداي اوایـل انقـالب        خواستیم  شود اگر در ابتدا فقط می       مسئولیت ما بیشتر می   
باشیم اکنون باید جوابگوي تمامی شهداي اسالم و جنگ تحمیلی در روز محشر باشم چون               

خود عمل کردند و براي حفظ اسالم و مکتب اسـالمی پـا در میـدان                آنان به وظیفۀ اسالمی     
د وحاال ما   نبرد گذاشتند و بعد از شهادتشان بار رسالت و مسئولیتشان را به دوش ما گذاردن              

باید ادامه دهندگان راه آنان باشیم و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکنیم، یا در این راه به          
خیل کاروان شهدا بپیوندیم و یا با سعی و تـالش و اسـتقامت، انقـالب و جنـگ را بـه آن                        

  برسانیم، 3وسیلۀ باز شدن راه کربال و قدس        بههدف اسالمیش که همانا صدور انقالب است        

                                           
  .»فاستبشرو« در اصل وصیت -1
  .111/  توبه-2
  .تعلیقات. ك. ر-3
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کنـد و دسـت جنایتکـاران از          کـه اسـالم گـسترش پیـدا مـی          1]انقالب است [زیرا با صدور    
رود و زمینه بـراي       سوي جهانی شدن پیش می      شود و اسالم به     هاي اسالمی کوتاه می     مملکت

کند و مـا در       سوي خداوند هدایت می     شود تا جهان را به      مساعد می ) عج(ظهور آقا امام زمان   
و همچـون جـد بزرگوارمـان حـضرت         . یم که سرباز امام زمان هـستیم      این راه باید ثابت کن    

بـاقی  احکـامش    تا اسـالم و      کنیم   همۀ هستی خود را فداي اسالم می       )7(اباعبداهللا حسین 
بماند و این را هم باید بدانیم که خداوند متعـال کـه دیـن اسـالم را در آن دوران جاهلیـت               

 او   قـرن آن را حفـظ کـرده اسـت          ل چهارده ها فرو فرستاد و در طو       براي هدایت همۀ انسان   
و قادر است یک لحظه تمام کفار و دشـمنان اسـالم را از بـین                 کند  دین خودش را حفظ می    

وسـیلۀ آن پرنـدگانی کـه بـر           توانـد بـه      او مـی   .بر جهـان کنـد    خودش را حاکم    ببرد و دین    
 در یـک چـشم    و آنان را3 که قصد خراب کردن خانه خدا را داشتند فرو فرستد   2سواران  فیل

خواهد مـا را بـه مرحلـۀ      ولی نه، خداوند می   . تمام کفار را از بین ببرد      .برهم زدن از بین برد    
اکنـون در    ما هم. تا افراد باتقوي و مخلص خود را از دیگر بندگان جدا کند      ،آزمایش بگذارد 

 و جنـگ    وسیلۀ این انقـالب     امتحان و آزمایش بزرگی قرار داریم و خداوند فرد فرد ما را به            
ساز که علماي تشیع هزار و چهار صـد سـال             اکنون اسالم این دین انسان       هم .کند  امتحان می 

هـا کردنـد و       فرسا کشیدند و در راه حفظ اسـالم و احکـام تـشیع مجاهـدت                زحمت طاقت 
انـد و    تا اسالم را به دست مـا رسـانده    ،بسیاري از آنان با زجر و شکنجه به شهادت رسیدند         

 باید تا آنجا که توان داریم احکـام آن را در هـر کجـاي        .نتی است در دست ما    االن اسالم اما  
 .ترسـند  توانیم پیاده کنیم و زحمات آنان را به ثمر برسانیم و کفار هم از این می       جهان که می  

انـد و   کفر جهانی به سرکردگی آمریکا و شوروي که اینچنین تمام قدرتشان را به کار گرفتـه            
وسیلۀ منافقین و گـاهی        گاهی به  ،وسیلۀ کودتا    گاهی به  ،گاهی در کردستان  وسیلۀ ایادیشان     به

 اینچنـین بـه     ،اش صـدام کـافر      وسیلۀ عامل سرسپرده     و سرانجام به   4با حملۀ نظامی در طبس    
                                           

  .افتادگی دارد» انقالب است« در اصل وصیت -1
مرغانی بر فراز آنان به پرواز درآمدند و        . سوار به خانۀ خدا     ه دارد به حملۀ مشرکان فیل      فرازي از وصایاي شهید اشار     -2

  .در قرآن کریم آمده است» فیل«این داستان در سورة . سواران را شکست دادند  فیل،ها ریزه سنگ. »ابابیل«با ریختن 
  .»فرستاد« در اصل وصیت -3
  .تعلیقات. ك. ر-4
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دانـد کـه اگـر ایـن           مـی  .گردان نیـست    کند و از هیچ جنایتی روي       اسالم و انقالب حمله می    
 تمام جهان را فرا خواهد گرفت و تمامی منافعـشان را           ،دانقالب با حاکمیت اسالم باقی بمان     

در خطر خواهد انداخت و تمام مستضعفین را از شرّ آنان نجات خواهد داد و ظالمی بر این             
جهان باقی نخواهد گذاشت و از آنجا که خداوند تعالی اراده کرده است مستـضعفین را بـر                  

اي قـرار     یاده کند این ملـت را وسـیله       مستکبرین غالب کند و احکامش را در سراسر جهان پ         
اي از این امتحان خوب بیـرون         آزمایش و امتحان کند و عده     وسیله آنها را      داده است تا بدین   

شان از مال و جان را بر کـف اخـالص گذاشـته و دو دسـتی تقـدیم                     آمدند و تمامی هستی   
سخنم بـا    من رويکند و اینها در روز محشر در پیشگاه خداوند روسفید هستند و            اسالم می 

اي است که هنوز با گذشت چهار سال از این انقالب پرشکوه که تحـوالت عظیمـی                آن عده 
ر سراسر جهان به وجود آورده است و با دیدن این همـه معجـزه و امـدادهاي غیبـی از       درا  

 و  ،برنـد   ابتداي انقالب و مخصوصاً در جنگ تحمیلی هنوز در خواب خرگوشی به سر مـی              
عنوان یک بندة حقیر خدا به آنها بگویم کـه همـۀ              است این را به   ر دلشان نتابیده    نور ایمان ب  

نیـست و ایـن انقـالب بـا همـان           امتحانی بـیش    این جهان آفرینش براي ما بندگان ضعیف        
بـه  قـدرتی   دهـد و هـیچ        عظمت و با همان شدت در مقابل مستکبران به راه خود ادامه مـی             

بل آن بایـستد و هـرکس در مقابـل ایـن انقـالب بایـستد       تواند در مقا  نمی ،قوة الهی  حول و 
اش خداوند عالمیـان اسـت نـه          رود چون که این انقالب پشتوانه       از بین می   شود و   هالك می 

یک قدرت مادي و هزارها شهید هم از صدر اسالم تاکنون آن را تضمین کـرده اسـت و بـا                     
 تا به دسـت صـاحبش امـام         ،شود  تر می   هاي این انقالب محکم     ریختن خون هر شهیدي پایه    

اید و در خـط انقـالب         پس اي کسانی که هنوز این انقالب را درك نکرده         . برسد) عج(زمان
 از خواب خرگوشی بیـدار شـوید کمـی پـیش خـود بنـشینید و فکـر کنیـد و از                       ،1اید  نبوده

به صفوف متحد این ملت به رهبري امـام   هایتان را باز کنید و      عبرت بگیرید چشم  گذشتگان  
گردید و به این انقالب خدمت کنید که هنوز هم دیر نشده است اگر بر آمال و خیاالتتـان                   بر

روي آوردید سعادت و سرافرازي دنیـا و آخـرت در انتظـار           2فقاهتیپا گذاشتید و به اسالم      

                                           
  .»اند نبوده« در اصل وصیت -1
  .تعلیقات. ك. ر-2
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 و باز بگویم به آن کسانی .شوید که نه دنیا دارید و نه آخرت     شماست وگرنه به آن دچار می     
. اسـت ) عـج (ب و رهبر نیستند بدانند که این مملکت صاحبش امـام زمـان            که در خط انقال   

شود پـس هـرکس       سرزمینی است که جاي پاي شهداي اسالم در قدم به قدمتان مشاهده می            
 جایی ندارد و واي بـر اینهـا کـه    حال و هواي دیگري دارد بداند که اینجا و در این مملکت  

  .اند آتش دنیوي و اخروي را براي خود خریده
انـد و یـا بعـد از مـا       با آن برادرانی که در راه اسالم و شهدا قـدم گذاشـته  و سخنی دارم    
و عشق بـه اسـالم و       اهللا  اید راه عشق به       گذارند به آنها بگویم این راهی که انتخاب کرده          می

امام است باید که در این راه عشق ورزید و سر از پـا نـشاخت بایـد کـه در ایـن راه شـیوة            
 را استقامت و صبر و شـکیبانی و ایثـارگري و از جـان گذشـتگی را پـیش روي              مردان خدا 

باید در پـشت سـر روحانیـت مبـارز و     خود قرار داد و باید مطیع امر خدا و والیت امر بود         
اي از آنان جـدا شـد         باید ذره نمتعهد در خط امام حرکت کرد باید از آنان سرمشق گرفت و             

و چهارصد سال حفظ کردند و نگه داشـتند و بـه دسـت مـا     که اسالم را اینها در طول هزار  
بر این  هم  بیند و دشمنان      اند و تا وقتی که آنها در رأس کار هستند اسالم آسیبی نمی              رسانده
وسـیله   دار کنند تا بدین گذارند و همیشه سعی دارند که آنان را لکه     حساس انگشت می  جاي  

برسد و تـا وقتـی کـه روحانیـت در           شومش   آنان را از صحنه خارج کنند بعد به آن اهداف         
 مانع بزرگی است براي تمام مستکبران و اتکاء محکمی است براي تمـام              ،رأس مسائل است  

آمـاده   برسد و زمینه براي ظهـور آقایمـان         1شا   تا انشاءاهللا انقالب به آن هدف اسالمی       ،مردم
خـواهم   از آنان باشـم مـی   یکی ،شود و از برادران پاسدارم که من هرگز لیاقت آن را نداشتم        

 در سپاه بیـشتر کننـد و گـردان کـربال را کـه شـهداي بـسیاري از آن          ]را [که روحیۀ معنوي  
  .توانند تقویت کنند  به هر صورت که می]را[برخاسته است 

هـاي    خواهم که مرا حالل کنند و مرا ببخشند شما براي من زحمت             و از پدر و مادرم می       
خداوند به شما اجـر     هللا  اي از آن را نتوانستم جبران کنم انشاءا         بسیار کشیدید و من حتی ذره     

دهد و خداوند از شما قبول کند و هیچ ناراحت نباشید که شـما فرزنـدتان را در راه اسـالم                     
 تا خداوند گناهـان مـا را بیـامرزد و از بـرادرانم             ،دادید و براي من بسیار طلب استغفار کنید       

                                           
  .»اسالمیش« در اصل وصیت -1
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د به جبهه بروند تا انشاءاهللا جنگ به پیروزي نهایی برسـد و             توانن  خواهم که تا آنجایی می      می
خواهم که اگر بـدي و اشـتباهی از           شناسند می   در آخر از همه دوستان و آشنایانی که مرا می         

  . به خوبی خودشان ببخشند و براي ما دعا کنند،اند من دیده
  »والسالم«

  سیدعلی خاتمی
  11/7/62 مطابق با 1403 ذیحجه 25

  
  دایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدارخدایا، خ

  .1»ینصرکم و یثبت اقدامکمهللا  ااان تنصرو«
  .2»کانهم بنیان مرصوصصفاً  هیحب الذین یقاتلون فی سبیلهللا ان ا«
  
  

                                           
  .7/  محمد-1
  .4/  صف-2
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  هاي کلیدي عبارت
I پدرجان پس از شهادت من استوار باش، چرا که حق پیروز است.  
I پدرجان فقط پیرو امام باش. 
I پذیرد میرد، سازش نمی اهللا می ها بگو حزب رجان به آمریکا و شوروي و دیگر ابرقدرتپد. 
I باشد خواهران عزیزم حجاب شما از خون شهیدان مؤثرتر می. 
I وار رسالت مرا بر دوش بکشید خواهران سعی کنید زینب. 
I  ها را پر کنید شماست که جبهه) عهدة(بر دوش. 
I قدر امام را بدانید. 
I  اسالمی را بدانیدقدر انقالب. 
  
  

  محمد :نام
  خادمی :خانوادگی نام
  رکبا  علی:پدر نام 

  زهرا :نام مادر
  1347 فروردین دوم :تاریخ تولد
  دامغان آباد از توابع شهرستان صالح روستاي :محل تولد
   پایان دوره راهنمایی:تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1364 ویکم بهمن بیست :تاریخ شهادت
   اروند رود :ادتمحل شه

   - :نحوة شهادت
   زادگاهشرضاي  فردوس گلزار شهداي:مزار
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  محمد خادمی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .2» فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون1او ال تحسبن الذین قتلو«

شوند مرده نپندارید بلکه زندگانی هستند که نـزد پروردگـار             کسانی که در راه خدا کشته می      
  .خورند خویش روزي می

  
   همــهیــا رب بنگــر کــه در نــواییم

  

ــهداییم     ــزاي ش ــرگرم ع ــه3س    هم
  

  با دادن جـان خـویش اعـالن کنـیم      
  

   همــه4عاشــق بــه شــهید کــربالییم  
    

به نام خداوند قادر و قهار جبار و عـادل بخـشنده و مهربـان و بـه نـام نـامی حـضرت                          
 جمهـوري   5گـذار   و بـه نـام بنیـان      ) عج(خاتم پیامبران و به نام مهدي موعود      ) 6(محمد

  . مام خمینیاسالمی ایران ا
دانـم کـه      پدرجان می . کنم  نامه خود را ابتدا با چند کالمی با پدر عزیزم شروع می             وصیت  

شهادت من براي تو خیلی سنگین است ولی همین بس براي تو ارزشـمند اسـت کـه پـیش          
. تـرین سـعادت اسـت       آن ساالر شهیدان رو سفیدي که به نظر من بزرگ         ) 7(روي حسین 

) 7( خمینی که همان نداي جدش حـسین 6شود به نداي  مگر می ،اي نداشتم   پدرجان چاره 
را چـه   ) 3( لبیک نگویم، راستی که جواب فاطمه زهرا       7»هل من ناصر ینصرنی   «که فرمود   

تو باید افتخار بکنی که توانستی امانتی را که خدا به دسـتت سـپرده بـود،              . توانستم بدهم   می
 افتخار کن پدرم، چرا که مشت محکمـی         .گونه که رضایش بود تحویل و تقدیم نمایی         همان

                                           
  .»قتلو« در اصل وصیت -1
  .169/ عمران  آل-2
  .»شهدائیم« در اصل وصیت -3
  .»کربالئیم« در اصل وصیت -4
  .»گزار بنیان« در اصل وصیت -5
  .»بنداي« در اصل وصیت -6
  .تعلیقات. ك. ر-7
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حق «چرا که . تر این مشت را بزن و استوار باش      ها است و هرچه محکم      بر دهن ضد خمینی   
و بدان و آگاه بـاش  » پذیر نیست پیروز است و باطل سرنگون این وعده الهی است و خالف      

 و در   1»ین اسـت  دنیا بهشت کافران و جهنم مؤمن     «امام اول ما شیعیان     ) 7(که به گفته علی   
پـدرجان  . کنـیم و سـعادتمند هـستیم        آخرت برعکس اینها چرا که ما دنیا را فداي آخرتمـی          

اي از روحانیون است باش و به حرف ضد روحانیون اصالً گوش         پیرو امام که خالصه    2فقط
و به امام بگو اي امام عزیـز  » گرند و در واقع یاران شیطان هستند    چرا که ایشان وسوسه   «نده  
اهللا  کنم که این شعار همۀ حـزب  ام را فدا می   چیزي نبود خود و خانواده     3که] این[اهللا    مترح

میـرد   اهللا مـی  هـا بگـو حـزب     و دیگر ابرقـدرت 4است و به صدام آن نوکر آمریکا و شوروي 
بـا  ) 3(عزیز فرزند فاطمه زهرا) 7(دانی که حسین پذیرد و تو خود بهتر می       سازش نمی 

کرد و در کربالي عراق درخت اسالم را آبیـاري نمـود و مـا نیـز در     یزید جد صدام بیعت ن    
با فرزند خلف یزید خون خود را فداي اسالم نمودیم و چه افتخار بزرگی            ] در جنگ [کربال  

  .با یزیدیان بجنگید) 7(شما هستید که باید در خط حسین
حال پدرجان مبادا بگذاري که براي مـن کـسی گریـه کنـد بـراي اینکـه دشـمنان خوشـ                 
شوند پس شما این مسئله را جشن بگیرید تا دشمنان بیـشتر آزرده شـوند پـدرجان مـرا                     می

جاي آورم چرا کـه مـن آن زمـان آگـاه نبـودم و مـن                   ببخش که نتوانستم حق فرزندي را به      
ات هستم تو خیلی بزرگواري براي من شکر خدا را کن که خدا اجر شهید را به تـو                     شرمنده

ها باشـد     خواهم که او مثل بعضی      حسن را من خیلی دوست دارم نمی      پدرجان  . عطا بفرماید 
توانی او را تربیت کن که بهتر از من براي اسالم عزیز خدمتگزاري کند و من از                   و هرچه می  

  .کنم که مطیع امر پدر باشد او درخواست می
خواهم که همیشه این حرف مـن را در گـوش حفـظ و     و اما خواهران عزیزم از شما می      
 ذهن بسپارید و آن حفظ حجاب است کـه ایـن مـسئله از خـون شـهیدان و بـرادران در          در

                                           
  .64 الحقایق، ص نوز الکافر، کجنۀلدنیا سجن المؤمن و ا:  ترجمه این حدیث است-1
  .»همه« در اصل وصیت -2
  .»اهللا که رحمت« در اصل وصیت -3
  .»شوري« در اصل وصیت -4
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جامعه مؤثرتر می باشد و من آرزوي سعادت براي شما دارم و در ضمن خواهرانم مبـادا در             
و یارانش باشد چـون مـن       ) 7(خاطر حسین   کنید به   تابی کنید و اگر گریه می        من بی  1فراق

وار   ویارانش راهـی دگـر نیـست سـعی کنیـد زینـب            ) 7(به راهی رفتم که جز راه حسین      
مکتبـی کـه شـهادت دارد       « و کـوردالن بگوییـد       2رسالت مرا بر دوش بکشید و به منـافقین        

  . مبادا با فغان و زاري دشمنان کوردل و منافقین را شاد نمایید3»اسارت ندارد
مـن در بـین    همـشهریان عزیـزم   خیج  کالتهو اما چند کالمی به امت شهیدپرور روستاي     

کنم که مـرا       از همۀ شما درخواست می     ،شما کارهاي خالفی را ممکن است انجام داده باشم        
به بزرگی خودتان ببخـشید و در ضـمن مبـادا بعـد از اینکـه بعـضی از اقـوام و بعـضی از                         

 اسـتوار و پابرجـا و       ،نـه .  خودتان را ببازید   ،خویشان و نزدیکان شما کسی به شهادت رسید       
 بر دوش همۀ شماسـت کـه        ، کنید و اگر جبهه نیاز به نیروي بیشتري داشت         شجاع استقامت 

  .ها را پر کنید و به نداي امام عزیزمان لبیک بگویید جبهه
  » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«

7/9/65  
  

  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار
  . کنید4آید که این را ادا ت به عمل میام از شما درخواس در پایان بنده یک ماه روزه نگرفته

  
  
  
  

                                           
  .»فراغ« در اصل وصیت -1
  .تعلیقات. ك. ر-2
. تشکـست در نهـضتی کـه بـراي خـدا باشـد نیـس       «.  عبارت شهید متأثر از این سخنان حضرت امام خمینی اسـت        -3

 »طور هـستید  شما هم همین. گفتند اگر بکشیم بهشت است و اگر کشته شویم بهشت است        مسلمین صدر اسالم می   
  .)54 ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی، ص ،تبیان(

  .»دا« در اصل وصیت -4
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  ]اي دیگر نامه وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

حجاب درگاه الهـی بـا سـالم بـه محـضر              هاي شکسته و بی     نام امید دل    نام رب عالمیان به     به
هـا بـر      هاي عملیات و سختی     ها با تمسک به منبع عظیم الهی در شب          اقدس الهی که این دل    

  .شوند خداوندي که مبدأ و مقصد تمام عالم است یره میها چ این سختی
و اولـین   ) 6(و با سالم به محضر اولین رسول و آخرین رسول پیامبر اکـرم محمـد                

آن مـادر مطهـر بـه چـاه     ) 3(هایش را بعـد از زهـرا   که درد دل) 7(امام مظلوم آقا علی 
  .گفت می
سـنگر سـربازانش سرکـشی    هـا بـه    کـه در شـب  ) عج(و با سالم به محضر آقا امام زمان         
کشد و در هنگام شهادت با مادرش بر بـالین سرشـان              کند و دست نوازش بر سرشان می        می
  .کشد نشیند و دست نوازشش را بر سرشان می می
بگذارنـد  ) عـج ( عزیز این عزیزانی که قـدم جـاي پـاي امـام زمـان     1و با سالم به رزمنده   

ن را در راستاي کربال ببینید حال کسی کـه  مقامش کم نیست عزیزان رزمنده شما باید خودتا    
  .نباشد) 7(گونه باشد باید کمتر از یاران امام حسین این
هـا را پـر     جبهـه  2 پشت جبهه شما نیز مظهر امید مردم هستید تقاضـا دارم بیاییـد             عزیزانِ  
همچنین این پیـام کـه بـه روي خـون شـهیدان بـه          . اید  گونه که تا اکنون پر کرده       همان. کنید
  .مان رسید که قدر امام را بدانید قدر انقالب اسالمی را بدانیددست

  

ها مقاومت کنی و گریه براي من نکنی تا دل دشمن             و تو اي مادرم باید در مقابل سختی         
وار در صحنه باشی و مقاومت کنی و با حجـاب             خوشحال شود و تو اي خواهرم باید زینب       
  .خود نشان بدهی که تو خواهر شهید هستی

تو اي برادرم باید در هنگام شهید شدن من سالح را برگیري و بر قلب دشمنان بزنـی                  و    
 آخر از تمام قومان و خویشان که ذکـر نامـشان             تا دشمنان اسالم و تو آن را نابود کنی و در          

                                           
  .»رزمند« در اصل وصیت -1
  .»بیائید« در اصل وصیت -2
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  .ممکن نیست حاللیت طلبیده و چشم امیدم به دعاهاي شماست
  .خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار

  » و برکاتههللا احمۀوالسالم علیکم و ر«
18/11/64  

  محمد خادمی
  التماس دعا

  بن جعفر گردان موسی
  

  ما زنـده بـه آنـیم کـه آرام نگیـریم           
  

  1موجیم که آسودگی ما عدم ماست       
  

  
 در هـر محلـی کـه        .که به فیض شهادت نائل شدید محل دفن خود را بنویـسید             در صورتی 

  .مادرم رضایت داد دفن کنید
  
  

                                           
  . شعر از عالمه اقبال الهوري است-1
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 587 خادمی، محمد     ¹استان سمنان 

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I پدرجان در معرض امتحان بزرگ الهی هستی، امام را فراموش نکنی.  
I  به آروزیم رسیدم» با شهادت«من. 
I شود رسد تمام گناهانش پاك می انسانی که به فیض شهادت می. 
I نمازتان را فراموش نکنید. 
I ن و دنیاپرستانمادرم شادي شما در شهادت من مشت محکمی است بر دهان کوردال. 
  
  
  

  نحس :نام
  خادمیان :خانوادگی نام
  غفار  :پدر نام 

  عذرا    :نام مادر
   1341چهارم مرداد  :تاریخ تولد
  تهران   :محل تولد
  پایان ابتدایی   :تحصیالت
  ارتش   :کننده ارگان اعزام

    1369ششم آذر   :تاریخ شهادت
    - :محل شهادت
    - :نحوة شهادت

  گلزار شهداي وامرزان از توابع دامغان    :مزار
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  حسن خادمیان
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  

خواهم مرا ببخشی از خدا برایم طلب آمرزش کنی و اگر نافرمانی تو               پدر بزرگوارم از تو می    
 مـن صـبور و      1را نمودم و کاري انجام دادم که ناراحتت کردم مرا ببخش، پدرجان بر فـراق              

 امام را فراموش نکنی چون در معرض امتحان         شکیبا باش و در معرض امتحان بزرگ هستی       
خدا قرار گرفتی سعی کن با اتکال به خداي منان از این امتحان سربلند بیرون آیی، پدرجان                 
رهبر عزیزمان را در همه حال حمایت کنید از او پشتیبانی نمایید بـا حـرف بـا کـارت و بـا         

  .عمل او را از دعاي خیر فراموش مکن
ام و امیـدوارم بـا        نامه را قبل از اینکه به شهادت برسم نوشته           وصیت مادر مهربان من این     

ارزشـم را بـه اهللا آفریننـده خـود            پیروزي کامل و یا جزئی، به خدا و اسالم و قرآن جان بی            
خـواهم پـس از       از شما مـی   . تسلیم نمایم امیدوارم براي شما فرزند نیکو و صالح بوده باشم          

کنی بلکه خوشحال باشید زیرا من پیروز شدم و به آرزویم           گونه گریه و زاري ن      شهادتم هیچ 
رسیدم و اگر شما گریان و ناراحت باشی دشمنان خدا و مخالفان رهبر عزیزمـان خوشـحال           

مشت محکمی بر دهان کـوردالن و      ] که[خواهند شد پس همیشه شاد باشید شادي تو است          
ی گریه کنی در آن لحظـه بـه یـاد           مادر جان هر موقع به یاد من افتادي و خواست         . دنیاپرستان

گریه کن که براي برجـاي مانـدن اسـالم و           ) 7(و مظلومیت حسین  ) 7(کربالي حسین 
آزادي تمام مسلمانان و مستضعفان جهان از زیر سلطه ظلم جنگید جـان و عزیـزانش را بـا                   

] و[بـراي  ) 7( و ابوالفـضل 3 و قاسـم 2اکبـر  علـی . کمال اخالص تقدیم حق تعالی نمودند  
رهبرشان شهید شدند من که بیشتر از آن بزرگواران نیـستم بلکـه یـک بنـده گناهکـار        یاري  

توانـستم تمـام گناهـانم را     کردم شاید نمـی   ها عبادت و اطاعت از خدا می        بیش نبودم و سال   

                                           
  .»فراغ«اصل وصیت  در -1
  .تعلیقات. ك. ر-2
  .تعلیقات. ك. ر-3
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من از شـما  . شود رسد تمام گناهانش پاك می جبران کنم ولی انسانی که به فیض شهادت می     
  . ان را فراموش نکنیخواهم که اصالً نمازت می
برادر شما هم راه مرا ادامه دهید و سعی کن کمبود من را براي پدر و مادر جبـران کنـی               

طـور بـر عقیـده خـود اسـتوار و             خواهم همین   و براي من ناراحتی نداشته باشید و از تو می         
او  ماست و کـال   ) عج(سروپا گوش به فرمان رهبرمان باش و از او که نایب برحق امام زمان             

  .که کالم خدا است اطاعت و پیروي کنید
  .میرم و خوشحالم که توانستم دین خود را یاري کنم خندان می  

  

  » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
  
  



 591 خادمیان، حسن     ¹استان سمنان 

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I پدرم شهادت نهایت آرزوي من بوده.  
I هایتان و کالمتان براي رضاي خدا باشد همه کارهایتان و قدم. 
I ان والیت فقیه و روحانیت باشیدپشتیب. 
I امام را دعا کنید. 
I را زیاد بخوانید) عج(دعاي فرج امام زمان. 
  
  
  

  نحس :نام
  خادمیان :خانوادگی نام
  بشیر :پدر نام 

  گوهر :نام مادر
  1342 تیر وهشتم بیست :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان :محل تولد
   راهنماییة پایان دور:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1361م فروردین پنج :تاریخ شهادت
  دشت عباس :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  زادگاهشرضاي  فردوس گلزار شهداي :مزار
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  حسن خادمیان
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .3»2اهللا اموات بل احیاء ولکن ال تشعرون لمن یقتل فی سبیل 1او ال تقولو«
دگانند ولـیکن شـما آنـان را        نگویید به آنان که در راه خداوند کشته شدند مردگان بلکه زن           «

  .»یابید درنمی
و نایب او خمینی کبیر سالم بر امت        ) عج(درود بر پیامبر و عترت طاهرینش و امام زمان          

 و کـربال تـا      5 و احـد   4همیشه در صحنه و شهیدپرور اسالم بر تمام شهیدان از شهداي بـدر            
میرد پس چه بهتر کـه        می ها آفریده شد و بعد      شهداي انقالب اسالمی ایران حال که این بدن       

پدرم و برادران و خواهرانم امیـدوارم کـه در شـهادتم ناراحـت              . این مرگ در راه خدا باشد     
دار انقـالب   چون راهی را که انتخاب کردم بـا قلبـی پـر از عـشق بـه اهللا و دوسـت                    . نباشید

ما پدرم وقتـی خبـر شـهادتم را بـه شـ           . اسالمی و امام بوده شهادت نهایت آرزوي من بوده        
اللهـی و     خدمت بـرادران و خـواهران حـزب       . دهند خدا را شکر کنید توکل به خدا کنید          می

هایتـان و کالمتـان       برادران و خواهران گرامی همه کارهایتان و قدم       . رسانم  مسلمانم سالم می  
روحانیت مبارز باشید که اینان منادیان اسالم       ] و[براي رضاي خدا باشد پشتیبان والیت فقیه        

در آخـر در تـشییع      . امـام را دعـا کنیـد      . را زیاد بخوانیـد   ) عج(دعاي فرج امام زمان   . هستند
از همه دوستان و آشنایان     . آبادي درباره فلسفه شهادت سخنرانی نماید       ام حاج آقا نعیم     جنازه

 روز روزه از سال گذشته مانده چون در جبهه بودم و یک سـال نمـاز                 24. طلبم  حاللیت می 
  .بدهکار هستم

  .در دامغان کنار قبور شهدا دفن کنندمرا   
  »والسالم«

  حسن خادمیان
                                           

  .»التقولو« در اصل وصیت -1
  .154/  بقره-2
  .»153« در اصل وصیت -3
  .تعلیقات. ك. ر-4
  .تعلیقات. ك. ر-5
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  هاي کلیدي عبارت
I ام عبداهللا به جبهه آمده من براساس وظیفه شرعی و آزادسازي کربالي باصفاي ابی.  
I کنم شما امت قهرمان را به اتحاد و وحدت دعوت می. 
I مام حمایت کنیدخواهم از روحانیت خط امام و یاران باوفاي ا از شما می. 
I اید جاي آورید از اینکه شیعه متولد شده شکر خداي را به. 
I واجب است دین اسالم را یاري کنید. 
I باشید) 6(هاي قهرمان سعی کنید مانند صحابه رسول اکرم بسیجی. 
I  سبقت بگیرید) بر یکدیگر(برادران در امور خیریه. 
I کن کنید سعی کنید فقر را در جامعه خود ریشه. 

  
  

  نحس :نام
  خادمیان :دگیخانوا نام
  علیصفر :پدر نام 

  سیما :نام مادر
  1342 سوم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان :محل تولد
   راهنماییة پایان دور:تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

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

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  ن خادمیانحس
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
»     یکم من عذاب الیم تؤمنـون بـاهللا و رسـوله و       ج تن ة تجار لیلکم ع یا ایها الذین آمنوا هل اد

  .1»اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمونباهللا  تجاهدون فی سبیل
د داللـت کـنم    اي اهل ایمان آیا شما را به تجارتی که شما را از عذاب دردناك نجات بخش               «

آن تجارت این است که به خدا و رسول او ایمان آرید و جهـاد کنیـد در راه خـدا بـا دل و                
  .»جان این کار از هر کاري بهتر است براي شما اگر دانا باشید

شکر خداوند بزرگ ما را آفرید و توفیق بـه بنـده حقیـر داد کـه مـرا بـه دیـار عاشـقان                        
سـالم و درود  . هه حساس از زمان بر علیه کافران بجنگم رهنمون ساخت تا بتوانم در این بر      

بر انبیاء عظام و اولیاء کرام باالخص مرجع عالیقدر عالم تشیع امام خمینی که مـا جوانـان از       
باشـد و ماننـد کـوهی     نایب برحق او که چراغ هـدایت مـی     ] بر[و  ) عج(نور حضرت مهدي  

 با خـون فرزنـدان خـود از         3شهدایی که  بر خانواده    2]سالم[استوار و محکم ایستاده است و       
گیـرم کـه هـدف و          و رسوالن و مالئکه را شاهد مـی        4اسالم پاسداري کردند و اما بنده خدا      

ها آمدم فقط و فقط براي رضاي خداي بزرگ و لبیـک گفـتن بـه                  مقصودم از اینکه به جبهه    
ي آزاد سـازي    نداي ملکوتی امام بزرگوارمان و براساس وظیفه شرعی خودم و در انتهـا بـرا              

کنم که به جبهه آمـدم و خداونـد           باشد و افتخار هم می      می) 7(عبداهللا  کربالي باصفاي ابی  
) 7( بـن حـسن    5تر است و همچون در نـزد قاسـم          توفیق شهادت به حق از عسل شیرین      

گرفتنـد و  ) 7( بود زیرا شهیدان ما درس شهادت را از قاسم بن حـسن         6»احلی من عسل  «
                                           

  .11-10/  صف-1
  .باشد» سالم«ها باید واژه افتاده کلمۀ   از سیاق جمله-2
  .»شهدائیکه« در اصل وصیت -3
  .»خد « در اصل وصیت-4
  .تعلیقات. ك. ر-5
در پاسخ سؤال   ) 7(تر از عسل از جمله تعابیري است که یاران امام حسین            به معنی شیرین  » احلی من عسل  « تعبیر   -6

) 7(موالي متقیـان علـی  . »تر است از عسل شیرین«دادند که اماما براي ما شهادت  آن حضرت در روز عاشورا می   
  ..توصیف کرده است» تر از عسل شیرین«ا را البالغه شهادت در راه خد هم در نهج
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در پـرده   ] که[خودمان نگاه کنیم همه آنها به غیر یکی از آنها           ) 7(انما اگر به زندگی امام    
اما بـر حکـم وظیفـه       . اند  بقیه همه شهد شیرین شهادت را نوشیده      . برد  سر می   غیبت کبري به  

شما امت قهرمـان را  . رسانم عنوان نامه به عرض شما می     عنوان پیام، بلکه به     چند کالمی نه به   
نم، که این سرمایه اتحاد و وحدت شما ملت قهرمان، دشمن           ک  به اتحاد و وحدت دعوت می     

خواهم از روحانیـت خـط امـام ایـن            از شما می  . داخلی و خارجی را به زبونی کشیده است       
چون که ما هرچه داریم از اولیاء خـدا در هـر زمـانی بـوده                . یاران باوفاي امام حمایت کنید    

 1»پیـامبر زمـان  «روحانیون خط امام و است و در زمان شما ملت قهرمان و شهیدپرور هم از           
اما جوانان و برادران عزیز نداي ملکـوتی رهبرتـان          .  تقوي داریم  2از وجود شریف این اسوة    

ندا نداد که   ) 7( مگر امام حسین   .تکرار شده است  ) 7(را لبیک بگویید، که زمان حسین     
 او را یـاري   اما دیدیـد کـه انـدکی بـیش        .بر امت خود تمام نکرد    جدش را    3»هل من ناصر  «

جبهه رفـتن از  «دهد که   ندا نمی ) اهللا علیه   سالم(آیا مگر امروز نایب برحق امام زمان        . نکردند
پس برادران مهربان واجب است دین اسالم را یاري کنید و شکر خداي             » اهم واجبات است  

 خـواهم   از شـما مـی    . اید و در این سـرزمین هـستید         جاي آورید از اینکه شیعه متولد شده        به
شدید معلوم بود     می] متولد[آیا اگر در کشورهاي دیگر      . گزاري کنید   هاي خدا را شکر     نعمت

ما در غفلـت  . جاي آورید دیگر آنکه شکر نعمت رهبر را به. 5 دین و مذهب باشید   4جز کدام 
کنـد و در    لطف کرده مـثالً در مقابـل جفـا بخـشش مـی     6هستیم خداوند خیلی به بندگانش  

برادران در امور خیریه سبقت بگیرید و سعی کنید فقـر را            . کند  ا می مقابل خطاي پوشش عط   
چون شـما ملـت ایمـان       . دآموزي شرکت کنید  ادر نهضت سو  . کن کنید   در جامعه خود ریشه   

در  .توانید خـدمت کنیـد    دارید و اگر علم هم در کنارش باشد، آن وقت براي اسالم بهتر می             
دانم که پیامی بفرسـتم،   کمتر از آن می] را[خود  آخر هم پیامی به برادران بسیجی هرچند که         

                                           
  . منظور از پیامبر زمان حضرت امام خمینی است-1
  .»اسفه« در اصل وصیت -2
  .تعلیقات. ك. ر-3
  .»کالم« در اصل وصیت -4
  .»باشد« در اصل وصیت -5
  .»گانش بنده« در اصل وصیت -6
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هـاي قهرمـان سـعی کنیـد ماننـد صـحابه رسـول                بـسیجی : گـویم   باب یـادآوري مـی      اما من 
. بـود ) 7( امام حـسین   1]... [و از او تا     ) 7(باشید که از پیامبر تا زمان علی      ) 6(اکرم

زرگـوار و مهربـانم بـا    بگویم الزم دیدم که از پـدر و مـادر ب    ] را[قبل از آن که وصیت خود       
 به بهترین وجه وظیفه شرعی و الهی خـود          3هاي روزگار که داشتند      مشقات و سختی   2آنهمه

کنم و تو اي پدر بزرگوار و مادر           تشکر می  4باشد  را همانا تربیت صحیح و اسالمی فرزند می       
کنم کـه در     راضی بوده باشید، زیرا اینجانب اعتراف می       5قهرمان، امیدوارم از این بنده عاصی     

جـاي آورم و امـا پـدر و مـادرم مـا               حق حق فرزندي را به      طول مدت عمر خود نتوانستم به     
فکر نکنید صاحب اصلی من شما هـستید صـاحب اصـلی            .  نزد شما  6فرزندان امانتی هستیم  

دار او هستید صاحب امانت هر وقت خواسته باشـد امـانتش              شما امانت . من پروردگار است  
گ آن را باید تحویل بدهید و اما برادرانم آن که موقعیت خود را دریابید               برد بدون درن    را می 

) عجله تعـالی الـشریف  ( رضایت خداوند منان و امام زمان 7که بهترین زمان است که بتوانیم 
اي برادرانم سعی کنید از دنیا بپرهیزید چون منزلگـاه اسـت            . و نایب برحقش را فراهم کنیم     

 خدا با جان مال و زبان جهاد کنیـد تـا انـشاءاهللا در نـزد خـدا و                    شما براي . نه قرارگاه ابدي  
ام  سرافراز باشیم و اما اگر بنده برادر بدي بـوده ) 6(رسول او حضرت محمد ابن عبداهللا  

  .جاي آورم مرا ببخشید و نتوانستم حق شما را به
دهنـده    ادامه8گونه باشید که زینب) 3(و اما شما خواهرانم سعی کنید پیرو زینب کبري         

راه برادرش و شما سعی کنید قهرمانی و مقاومت و صبر و عفت او را در نزد خود پـرورش       
بـاب تـذکر بـود و گرنـه      بنده اگر چیزي گفتم من. دهید که رضایت خداوند در همین است  

                                           
  . در اصل وصیت جاافتادگی دارد-1
  .»آنها« در اصل وصیت -2
  .»نداشتند«در اصل وصیت  -3
  .»من باشد« در اصل وصیت -4
  .»معاصی« در اصل وصیت -5
  .»هستم« در اصل وصیت -6
  .»بتوانم« در اصل وصیت -7
  .»گونه« در اصل وصیت -8
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هاي شـما کمـال تـشکر     دانم از زحمت شناس و آگاه هستید و اما وظیفه می     شما خود وظیفه  
اهللا در نزد خداوند بدون پاداش نخواهد بود و اما پـدر بزرگـوارم و سـرور    کنم انشاء   می] را[

خواهم بگویم بعد از خداوند متعال شما پدر و مادر به مـن    محترم سالم علیکم، در اینجا می     
تنم هستید و من از وجود شما هستم در اینجا شما را وصـی   گویا شما پاره  . تر هستید   نزدیک

ین بنده حقیر یک ماه روزه بدهکار هستم بدهید بگیرند نمـاز و             دهم پدرجان ا    خود قرار می  
اي دارم بـه       هم همان یک ماه روزه و یک سال نمـاز کـافی اسـت و اگـر بـدهی                   1ام را   روزه

دانید ولی اگر در امـور         دیگر درباره وسایل شخصی خود شما می       2[...]صاحب آن بدهید و     
 3[...]قهرمـان شـهیدپرور وامـرزان آمـرزش         پدرجان برایم از مردم     . خیریه بدهید بهتر است   

از همـه  .  به هیچ برادري نارضـایتی نـدارم  5 این بنده حقیر نسبت    4گوییم  در اینجا می  . بطلبید
ام و یا موجب ناراحتی       دهیِ خوبی نبوده    شما ملت خداجوي وامرزان راضی هستم و اگر هم        

  .ام مرا ببخشید کسی بوده
   خداحافظ- خداحافظ-خداحافظ

  » اهللا و برکاتهحمۀم علیکم و روالسال«
  حسن خادمیان

  
  

                                           
  .»راه« در اصل وصیت -1
  .اي افتاده است  در اصل وصیت واژه-2
  .اي افتاده است  در اصل وصیت واژه-3
  .»وئیمگ می« در اصل وصیت -4
  .»نبست« در اصل وصیت -5
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  هاي کلیدي عبارت
I هاي دنیا باید باشد کننده نظامات و حکومت کننده و تدوین کننده، ارائه قرآن بیان.  
I اي بندگان حکومت فقط از آن خداست. 
I درود بر تمامی روحانیون و بزرگان پیرو خط سرخ والیت فقیه. 
I  وحدت ملت-3 رهبري امام -2ایمان به خدا، اسالم و قرآن واهل بیت  -1عوامل پیروزي . 
I همه باید فداي اسالم شویم. 
I هاي اسالمی دعا کنید براي آزادي قدس و دیگر سرزمین. 
I براي فرج آقا امام زمان دعا کنید. 
I خداي ناکرده بر سر دولت و مسئولین منت نگذارید و نگویید ما شهید دادیم. 
I است) 7(راه ما راه حسین. 
I شود اسالم درختی است که با خون ما آبیاري می. 
  

  غالمعلی :نام
  خادمیان :خانوادگی نام
  رکبا  علی:پدر نام 

  خانم نده ه:نام مادر
  1343 ازدهم آذر ی:لدتاریخ تو

وامرزان از توابـع شهرسـتان       روستاي   :محل تولد 
  دامغان

   پایان دوره راهنمایی:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1362 اسفند هجدهم :تاریخ شهادت
  جزیره مجنون عراق :محل شهادت
  اصابت گلوله و ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  غالمعلی خادمیان
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

  نام خالق هستی، یاور محرومان یار ستمدیدگان دشمن مستکبران و خالق جهان به
ها، و آخر هستی اسـت   ستایش خداوندي را سزاست که اول هستی است قبل از همۀ هستی       

قبل از آنکه هستی باشد او بود و بعد از اینکـه هـستی نباشـد او زنـده و        بعد از همۀ آخرها     
شکر خداي را که ما را از بندگان شکرگزار خویش قرار داد و ما را از جهالـت                  . پاینده است 

بـه میـان مـا    ) 6(وسیلۀ بندة پاکش محمد بن عبـداهللا    و گمراهی نجات داد و قرآن را به       
این کتاب آسـمانی کـه    . برنامه زندگی خود قرار دهیم    آورد تا دستورات و احکامش را جزء        

دهد که فقط بنـده خـدا    کند و فرمان می  سال گویی تازه نازل شده به ما امر می1400پس از  
شـرافت،  . آدم باشیم و تحت ضـوابط الهـی زنـدگی کنـیم           . باشیم و جز او کسی را نپرستیم      

فرازهاي دیگر که از حلقوم مبارك      شهامت، شجاعت، ایثار، شهادت، عشق به لقاءاهللا و تمام          
از . شماري را به دور خود جمـع کـرد          الشأن بیرون آمده و در ابتدا یاران انگشت         پیامبر عظیم 

اولـین کـسانی    ) 3(المـؤمنین   و از زنان حضرت خدیجه ام     ) 7(ابیطالب1مردان علی ابن  
ن گذشـتند و بـه   بودند که به خدا و رسولش ایمان آوردند و اینها بودند که از جان و مالـشا            

  خدا پیوستند
هاي دنیا باید باشـد،   آري قرآن بیان کننده، ارائه کننده و تدوین کننده نظامات و حکومت          

کند امـر بـه     کند امر به نماز و روزه و دیگر عبادات می           بهترین برنامۀ مکتبی را به ما ارائه می       
دگان حکومـت فقـط از آن   رساند که اي بن کند و کالم خدا را به گوش جهانیان می          جهاد می 

خداست و اوست که اراده کرده که مردمان صالح و نیکوکار خلیفـه و جانـشین او در روي                   
باشد، درود ما بر تمامی      اهللا می   زمین خواهند بود و زمین از آن صالحان و مجاهدان فی سبیل           

تــا شــهداي عاشــوراي ) 6(و از خــاتم) 6(تــا خــاتم) 7(انبیــاء و اولیــاء از آدم
 3 دي19، شـهداي  422 خرداد 15و از آنجا تا شهداي انقالب اسالمی، شهداي    ) 7(حسین

                                           
  .»علی بن« در اصل وصیت -1
  .تعلیقات. ك. ر-2
  .تعلیقات. ك. ر-3
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 و دیگر شهدایی که در ایام اهللا به لقـاءاهللا پیوسـتند و    3 شهریور 17 و   2 بهمن 22 -1 آبان 13و  
 صهیونیستی  -زنجیر اسارت را گسستند و باالخره درود بر شهداي جنگ تحمیلی کفار بعثی            

سـالم مـا بـر شـهداي        . هاي جنایتکـار علیـه انقـالب اسـالمی          تعراق این سرسپرده ابرقدر   
، 9 و دیگر شـهدا خـصوصاً بهـشتی مظلـوم          8 صدوقی -7 اشرفی -6 دستغیب -5 مدنی 4محراب

شهداي گرانقدري که هر کدامشان ستونی بودند براي استحکام انقـالب اسـالمی و یـاوران                 
 عـالم بـشریت حـضرت        معـصوم خـصوصاً پیـامبر، منجـی        14سالم ما بر    . امام بزرگوارمان 

اهللا   و نایب برحقش امام خمینی و سـالم بـر امیـد امـت و امـام حـضرت آیـت                    ) عج(مهدي
 و تمامی روحانیون و بزرگان پیرو خط سرخ والیت فقیه و باالخره سالم              10العظمی منتظري 

از خـود و  ] و[گرم ما بر مردم شجاع و با ایمان و فداکار و از جـان گذشـته کـه بـا ایثارهـا       
ان و خانه و مال و کاشانه و زندگی خود گذشته و همـه چیـز خـود را فـداي اسـالم                       فرزند
بر شما مردم پاك ایران اسـالمی بـاد کـه           ) 6(درود و رحمت خدا و رسولش     . اند  نموده

 سال روي اسالم را سفید کردید و با فریادهاي کوبنده خاطرات صـدر اسـالم                1400پس از   
عزیزي که ما را تربیـت کردیـد و تحویـل ایـن جامعـه          را زنده کردید، شما پدران و مادران        

و فاطمـه   ) 7(و حـضرت علـی    ) 6(انسانی دادید در قلبتان عشق بـه خـدا و رسـول           
خـصوصاً حـضرت اباعبـداهللا      ) اهللا علـیهم اجمعـین      سـالم (و دیگـر معـصومین      ) 3(زهرا

 در شکم شـما بـودیم شـیره جانتـان بـا عـشق               11[...]زند آن زمانی      موج می ) 7(الحسین
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در منـابر و مـساجد   ] شـما [هـاي   ها و انـدام  گرفت و سلول  و یارانش توان می   ) 7(سینح
دنیـایی  . داد و ما در میان جانتان رشد کردیم و به این دنیا آمدیم              فریاد حسین حسین سر می    

هـا،   هـا، شکـست   که ظاهرش زیبا و فریبنده اما باطنش یک کالس درس بـزرگ از پیـروزي         
هـا کـه در حـق         یدها، کشتارهاي دسته جمعـی از مـسلمین، زنـدان         ها، تبع   ها، شکنجه   ناکامی

آري به این دنیا آمدیم و در مجالس عزاداري در حـالی       . باشد  بندگان خدا در طول تاریخ می     
مادرهایمـان  ) 7(و امام سـجاد   ) 3(و زینب ) 7(شیر خوردیم که به عشق امام حسین      

شد و غذاي جانمان شـد و بـراي         گریه کردند و به ما شیر دادند اشک چشم با شیر مخلوط             
گـوییم جنـگ، جنـگ تـا پیـروزي ایـن شـعار همـان شـعار امـام                      همین است که االن مـی     

 هرگـز زیـر بـار زور یزیـد          1»هیهات من الذله  «در روز عاشوراست که فرمود      ) 7(حسین
 بداننـد کـه مـا    2دهیم، نسل جـوان، و آینـدگان   شویم ولی تن به ذلت نمی   روم کشته می    نمی

هـا جنگیـدیم و تمـامی         ن تحت لواي اسالم و با دست خالی بـا تمـامی ابرقـدرت             ملت ایرا 
کـه در ایـران زنـدگی         هاي نظامی و حکومتی و سیاسی را به هم زدیـم و اي کـسانی                فرمول

. خوانید با دقت نظر کنیـد بـه ایـران    نامه را می کنید یا هر کجاي دنیا هستید و این وصیت     می
 ایمان و اعتقـاد بـه خـدا و اسـالم و     -1به پیروزي رسید،  عامل 3ملت مسلمان ایران تحت    

 رهبـري  -2قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت که از زمان قدیم مردم مـا بـا ایمـان بودنـد      
 سال رنج دوري از وطن و تبعیـد و زنـدان را کـشیده و خـدا               15پیامبرگونه امام خمینی که     

 -3حمـات امـام قاصـر اسـت         داند که چقدر زحمت کشید زبان ما از شمارش تمـامی ز             می
وحدت ملت ما با اتحاد و وحدت یعنی همـۀ مـردم یـک مـشت شـدند و چنـان بـر فـرق                

هـا در حـال دسـت و پـا زدن            اي از ایـن طـاغوت       هاي زمان کوبیدند که هنوز عـده        طاغوت
ایمان و رهبري   .  عامل حفظ شوند، ما هرگز شکست نخواهیم خورد        3آري اگر این    . هستند

 عامـل   3انشاءاهللا کـه هـر روز ایـن         . خوریم  م جدا شوند، ما شکست می     و وحدت اگر از ه    
                                           

خواهد که با یزید بیعت       می) 7(وقتی فرستاده یزید بن معاویه از امام حسین       ) 7( تعبیري است از آن امام حسین      -1
هیهـات  «کرده است و مخیر مرا بین شمشیر و ذلت : فرماید  اش می   کند، امام در قسمتی از سخنان صریح و حماسی        

ا الذّله  امام شـهدا، مرضـیه محمـدزاده، ص        ) 7(حسین بن علی  (ذلت و خواري    محال است براي ما تسلیم و       » منّ
488.(  

  .»گان آینده« در اصل وصیت -2
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از اختالفات خانوادگی و از خبرچینی بپرهیزید و با یکـدیگر مهربـان             . تر خواهد شد    محکم
و ) شکن امام امت خمینی بت( یک وظیفۀ دینی و الهی و اجراي فرمان ولی فقیه            1[...]باشید  

برقـراري پـرچم ال الـه اال اهللا بـر سرتاسـر دنیـا عـازم                 براي مبارزه با ظلم و سـتم و بـراي           
هاي نبرد حق علیه باطل گردیدم و ابتدا با پدر و مادر عزیزم که زحمت زیـادي بـراي                     جبهه

مادر عزیزم تو در حق ما خیلی زحمـت کـشیدي زبـان مـن از       . کنم  من کشیدند صحبت می   
و رسـول   ) 3(طمـه زهـرا   اجر و مزد تو نزد خـدا و فا        . تشکر کردن کوتاه و کوچک است     

 مادر از شنیدن خبر شهادت من زیـاد        2»بهشت زیر پاي مادران است    «. باشد  می) 6(اکرم
راه مـا همـان راه امـام    . ناراحت نشو افتخار کن که فرزندت در راه اسالم و قرآن شهید شده 

دعا کن اسالم زنده باشد همـۀ مـا بایـد فـداي قـرآن و                . است) 3(و زینب ) 7(حسین
شود و به اتفاق تمامی خانوادة شهدا و          م و انشاءاهللا هرچه زودتر راه کربال باز می        اسالم شوی 

 و دیگـر    3بریـد و بـراي آزادي قـدس         تـشریف مـی   ) 7(رزمندگان به زیات امـام حـسین      
کنید و اما پدر گرامی در طـول زنـدگی    هاي اسالمی که در دست کفار است دعا می        سرزمین

امیـدوارم کـه از مـن       . قل قدري به شما خدمت کـرده باشـم        کاري برایتان انجام ندادم که الا     
من از شما التماس دعا دارم کـه      . هاي خود جبران کنید     هاي مرا با خوبی     راضی باشید و بدي   

فقط به فکر اسالم باشید و براي فرج آقا امام زمان دعا کنیـد و امـام امـت را هـم فرامـوش                     
دوستان و آشنایان و همـسایگان انتظـار دارم         از کلیۀ برادران و خواهران و بستگان و         . مکنید

که اگر بدي به آنها کردم از من راضی باشند و پیرو اسالم باشـند و از شـهید دادن و شـهید                     
شدن نترسند و خداي نکرده نگویند که چرا فالنی و فالنی شهید شدند شهید یعنی شاهد و                 

 و مـا نبایـد بـه کـار خـدا            4ناظر، شهید یعنی زنده و باالخره شهید یعنی یک امانت خـدایی           
چـشم تمـام    . امروز اسالم مظلـوم واقـع شـده       . همۀ ما باید فداي اسالم شویم     . دخالت کنیم 

انـد،    ها به وحـشت افتـاده       مسلمین دنیا و مستضعفین به ایران اسالمی دوخته شده، ابرقدرت         
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قطعه زمین که یادتان نرود ضمناً یک    ] یا[ مرگ بر او     1[...] کوتاهی کنیم    خدمتنباید در راه    
باشد در صورت شهادت من به دولت اسالمی واگذار کنید و یک تخته قالی که                  متر می  600
ضـمناً بـراي    . هم اگر انشاءاهللا راه کربال باز شد در حرم آقا اباعبداهللا الحسین فرش کنیـد                آن

هاي خودم خـرج کنیـد و از سـپاه و بنیـاد شـهید                 مراسم عزاداري و کفن و دفن من از پول        
هاي فرم و نظامی و اورکت و پوتین هرچه دارم به سـپاه تحویـل                 مک نگیرید، ضمناً لباس   ک

کنم خداي ناکرده بـر سـر    فقط از همگی دوستان و آشنایان و پدر و مادر خواهش می   . دهید
دولت و مسئولین جمهوري اسالمی منّت نگذارند و نگویند که ما شهید دادیم اگر کـسی از                 

در خاتمه از کلیـه آشـنایان و کـسانی کـه            . پردازید و مرا حالل کنید    من بدهی داشت به او ب     
 ما را بر زمـین مگذارنـد و راه مـا را     خواهم که اسلحه   توانایی دارند که با دشمن بجنگند می      

مگذاریـد کـه ایـن درخـت        . شـود   اسالم درختی است که با خون ما آبیاري مـی         . ادامه دهند 
 نیز فراموش نفرمایید فعاالنه شـرکت کنیـد و بـه            ضمناً شرکت در انتخابات را    . خشک شود 

 سال نماز و روزه هم بگیرید و فراموش         3پدر جان براي من     . پیروان امام خمینی رأي دهید    
  .مکنید

  

  2خدایا، خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار
  
  

                                           
  . خوانا نیست-1
  .امام را دعا کنید و رزمندگان اسالم دعا کنید: نامه نوشته شده  اصل وصیت3 در باالي صفحه -2
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  هاي کلیدي عبارت
I همیشه پیرو خط امام باشید و مطیع امر او.  
I وارم بر هواي نفس خود پیروز شویدامید. 
I نگذارید جاي من در جبهه خالی باشد. 
I امام را دعا کنید. 
I راه مرا ادامه دهید. 
  
  

  محمدمهدي :نام
  خادمیان :خانوادگی نام
  کبرا  علی:پدر نام 

  خانم نده ه:نام مادر
  1347م فروردین ده :تاریخ تولد
وامرزان از توابع شهرسـتان      روستاي   :محل تولد 
  دامغان

  هنمایی پایان دوره را:تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365فروردین ونهم  بیست :تاریخ شهادت
   عراق خندق :محل شهادت
  اصابت ترکش خمپاره :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 613 خادمیان، محمدمهدي     ¹استان سمنان 

  محمدمهدي خادمیان
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
»   ـ و ال ت تخـافوا    الا ئکـۀ علیهم المال تتنزل   انا اهللا ثم استقامو   ان الذین قالو رب   ا وابـشروا وحزن
  .1»تم توعدون کن التّیۀلجنّبا
آنانکه گفتند خداي ما فقط اهللا است بر این آرمان مقدس خود پافشاري کردند فرشتگان بر                «

آنان فرود آیند که نترسید و غمگین مباشید و شما را به بهشتی که وعده یافتـه بودیـد شـاد                     
  .»باشید

ت  محمدمهدي خادمیان که تمام وجودم براي خداوند و در راه خداست وصـی             2اینجانب  
 بر امام زمان و نایب برحقش امام خمینی    3کنم به نام اهللا و با سالم و درود          خود را شروع می   

و از  ) 7(شکن تاریخ و با سالم بر شـهیدان از صـدر اسـالم تـا کـربالي حـسین                    این بت 
 و 7 بهمـن  22 و   6 خرداد 15 و   5 شهریور 17 4تا شهیدان به خون غلطان    ) 7(کربالي حسین 

 کردسـتان و    8هاي  شوراي اسالمی ایران و با سالم بر شهیدان جبهه        مجلس  ]  تن 72[شهیدان  
 تـن از    42] کـشته شـدن   [جنوب و با سالم بر شهیدان سقوط هواپیمایی ایران کـه موجـب              

 تکلیـف  9برحـسب . گـویم  من بندة حقیـر چنـد کلمـه سـخن مـی     . بهترین یاران امام گشت   
تقاد به فرستادگان خدا کـه همـان        اینجانب اعتقاد قلبی به وحدانیت خدا و یگانگی وي و اع          

 و اعتقاد و عالقۀ دیگري که به همـین والیـت فقیـه              10]هستند) [7(پیامبران و ائمه اطهار   
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 هـزار   1خدایا تو را صـد    . دهنده همان راه انبیاء و ائمه اطهار است دارم          شک ادامه   دارم که بی  
کـنم خداونـدا      ر مـی  که سرتا پا وجودم در اختیار تو است شک        ] خویش[مرتبه شکر که بنده     

اي خالق هستی من اي معبود من اي کسی که آتشی را که در درونـم مـشتعل شـده بـود و                       
سوي تـو آمـدم و ایـن آتـش را خـاموش نمـودي         به2کشید تا اینکه  لحظه به لحظه زبانه می    

اینک عزم خویش را در پاي وجودم استوار نموده که بار دیگر به جبهه نبـرد حـق علیـه                      هم
نمـایم باشـد     شدم و تنها تو در پیش دیدگان من مجسم هستی طلب مغفرت مـی    باطل روان 

خواهم که وقتی     خداوندا از تو می   . که با پیکري مطهر و آرایش معنوي به مالقات تو بشتابم          
کـشم از    مرا با بدن سالم بـه آن دنیـا نبریـد زیـرا خجالـت مـی               4 من گردید  3شهادت نصیب 

چونکـه ببیـنم    ) 7(و حـسین  ) 7( حسن و) 3(و فاطمه ) 7(و علی ) 6(پیامبر
. با فرق شکافته در صف محشر حاضر گشت ولی من بـا بـدن سـالم      ) 7(اکبر حسین   علی

تکه یا که با فـرق        خواهم که مرا با تیر و ترکش دشمن سوراخ سوراخ یا تکه             خدایا از تو می   
و ) 7(و حـسن ) 3(و فاطمه) 7(و علی) 6(شکافته به آن دنیا ببر تا که از پیامبر    

روم که تا خـون خـود را در راه اسـالم      بلکه سرافراز باشم می 5خجالت نکشم ) 7(حسین
 6هـاي   بریزم چونکه اسالم به خون ما نیازمند است و با ریختن خـون مـا اسـت کـه آرمـان                    

به خون آغشته شده ال اله اال اهللا را در نقاط عالم بـه              ] که[یابد و پرچمی      توحیدي تحقق می  
و امـا پیـامی کـه       » .گردانیم  را راضی و خشنود می    ) عج(قلب امام زمان  آوریم و     احتراز درمی 

براي مردم شهیدپرور ایران و خصوصاً مردم دامغان و روستاي خود دارم ایـن اسـت کـه از                   
رهبر چون امام خمینی پیروي کرده و حضور خویش را در صحنه حتـی بـراي یـک لحظـه                

باشید تا اینکه مسئولیت عظیمی که بـر شـما          طور کلی مطیع او و امر امام           و به  7خالی نمایید 

                                           
  .»صدا« در اصل وصیت -1
  .»اینک« در اصل وصیت -2
  .»نسیب« در اصل وصیت -3
  .»گردانید« در اصل وصیت -4
  .»مکشم« در اصل وصیت -5
  .»ها آرمان« در اصل وصیت -6
  .»نمائید« در اصل وصیت -7
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را از خـود راضـی و       ) عـج (محول شده است به انجام رسانید تا خداوند منّان و امـام زمـان             
و اما سالم بر تو اي پدر و مادر که زحمات زیادي بـراي مـن کـشیدي و                   . خشنود بگردانیم 

رگ مـن نگـران نباشـید    پدر و مادر از مـ . بخشید که نتوانستم براي شما کاري انجام دهم         می
چونکه این راه را خودم انتخاب کردم و امیـدوارم کـه خـدا بـه شـما در ایـن دنیـا صـبر و                   

مشهور گرداند و امـا سـالم بـر    ) 7(و حسین) 6(استقامت دهد و در آن دنیا با پیامبر  
شما برادرانم و خواهرانم امیدوارم که همیشه پیرو خط امام باشـید و همیـشه مطیـع امـر او                    

د و امیدوارم که بر هواي نفس خود پیروز شوید تا که شـیطان بـر شـما غلبـه مکنـد و                       باشی
  . جاي من در جبهه خالی بماند1امیدوارم شما برادران راه مرا ادامه دهید و نگذارید

و اما شما قومان و خویشان امیدوارم که پیرو خط امام باشید و امیدوارم که ببخشید اگـر            
 شما همسایگان امیدوارم که ببخشید که در طول این سن خـود بـه               به شما اذیت کردم و اما     

خواسـتید از پـدرم        از مـن مـی     2ادبی کردم و هر کسی از شما پول یا چیزي           شما اذیت یا بی   
  . بگیرید

  »وسالم«
  . خرجی ختم و کفن از پولی که در بانک دارم استفاده کنید3پدرجان براي  

  »وسالم«
  .گیرید و یک سال هم نماز بخوانید ماه براي من روزه ب2 پدرجان 

  براي شفاي مجروحین هم دعا کنید. براي آزادي اسیران هم دعا کنید. امام را دعا کنید
Ase  
  محمدمهدي خادمیان

18/1/65  

                                           
  .»گزاریدن« در اصل وصیت -1
  .»چیز« در اصل وصیت -2
  .»بر« در اصل وصیت -3
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  هاي کلیدي عبارت
I براي اداي تکلیف و انجام وظیفه و به فرمان امام به جبهه آمدم.  
I رازي اسالم شدنداین مردم باعث سربلندي و سراف. 
I برادرانم در خط امام باشند. 
I برادرانم راه شهدا را ادامه دهند. 
I بند و باري بروند خواهرانم با حفظ حجاب به جنگ با فتنه و بی. 
I ها خالی نگذارید جاي شهدا را در جبهه. 
I جنگ را تا سرنگونی و غلبه حق بر باطل ادامه دهید. 
  
  

  رمضانعلی :نام
  خارکش :خانوادگی نام
  رجبعلی :پدر نام 

  عصومه م:نام مادر
  1348 نوزدهم آذر :تاریخ تولد
  خیج از توابع شهرستان شاهرود شهر کالته :محل تولد
  بتدایی پایان دوره ا:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1366ن هفدهم بهم :تاریخ شهادت
   ماووت عراق :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  رمضانعلی خارکش
  

  الرحیماهللا الرحمن  بسم
  

خـیج بـا       صادره از کالته   15 شماره   1348اینجانب رمضانعلی خارکش فرزند رجبعلی متولد       
فرسـتادة اوسـت و   ) 6( اهللا خالق جهـان نیـست و محمـد   1جز اعتقاد به اینکه خدایی به 

و یازده فرزندش امامان شیعیان و جانشینان رسـول خـدا هـستند و بـا درود بـر             ) 7(علی
م از صدر اسالم تا زمان حاضر و سالم بر آخرین پیشواي معـصوم              ارواح مطهر شهداي اسال   

و درود بر نایـب بـرحقش امـام یعنـی حـضرت             ) عج(حضرت حجت ابن حسن العسکري    
اهللا العظمی امام خمینی بزرگ مرجع تقلید شعییان و رهبر عظیم الشأن دنیاي اسـالم در                  آیت

راي اداي تکلیف و انجام وظیفه و       رسانم که ب    زمان حاضر به اطالع شما خانوادة محترمم می       
به فرمان امام امت به جبهه آمدم و آمدن به جبهه نبرد علیه باطـل بـراي مـن یـک سـعادت                       

اهللا    پیغمبـر روح   2سـید اوالد  ) 7(شود آمدم تا به نداي فرزنـد حـسین          بزرگ محسوب می  
اسـت کـه     داده همـان نـدایی       3خمینی امام عزیز لبیک بگویم چرا که ندایی را که امروز سر           

 و اگـر    4»هل من ناصر ینصرنی   «در روز عاشورا سر داد که       ) 7(حضرت اباعبداهللا الحسین  
داشت اما امروز مردم مـسلمان  ] کمی [گوي کمی  آن روز امام معصوم امام سوم شیعیان لبیک  

خوشـا بـه حـال ایـن مـردم کـه            . انـد   اند و پیرو امام خمینی      گوي نداي حسینی    ما همه لبیک  
 متعهد نشان دادند آفـرین بـر   5را به اسالم و قرآن و ائمه اطهار و روحانیت     وفاداري خویش   

 و بیچارگی و ذلّـت و خـواري دشـمنان           6این مردم که گوش به فرمان خمینی کبیر رسوایی        
. اند و باعث سربلندي و سرافرازي اسالم شدند خدا موفقـشان بـدارد        دین خدا را امضا کرده    
ام را انجام نـدادم و        وظیفه داشتم در حق شما وظیفه     ] که[نه  گو  دانم آن   پدر و مادر عزیزم می    

                                           
  .»حزب« در اصل وصیت -1
  .»اوال« در اصل وصیت -2
  .»مبر« در اصل وصیت -3
  .تعلیقات. ك. ر-4
  .»روحانیونیت« در اصل وصیت -5
  .»رسوائی« در اصل وصیت -6
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اید مرا ببخشید و از خداوند بخواهیـد مـرا ببخـشد اگـر                شرمنده هستم اگر بدي از من دیده      
 بـراي امـام     جاي مـن  توفیق شهادت را خدا به من داد افتخار کنید و شکر خدا را کنید و به                 

ارانش که مظلومانه در کربال شهید شدند       آن شهید مظلوم تاریخ و اصحاب و ی       ) 7(حسین
گریه کنید و اگـر خواسـتید روضـه بخوانیـد روزة قاسـم ابـن الحـسن را بخوانیـد تـا نـام                         

و یارانش براي همیشه زنده بماند و ما هم براي زنده ماندن نام ائمـه و بـراي                  ) 7(حسین
کردند و به دست مـا  دهیم آنها خون دادند و دین را زنده  زنده ماندن اسالم و قرآن خون می 

رساندند و ما باید با خون خودمان درخت دین را آب دهیم تا سـربلند و سـرافراز بمانـد از          
برادرانم تقاضا دارم که در خط امام باشند و راه شهدا را ادامه دهند و اسلحۀ مـا را از زمـین                 

 عفـت و    خواهم که با حفـظ حجـاب و         برداشته با دشمنان اسالم بجنگند و از خواهرانم می        
بند و باري بروند و نگذارند منافقین پلید و افـراد فاسـد           پاکی خودشان به جنگ با فتنه و بی       

  .غیرت جامعه را خراب کنند و بی
  .خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار

  

  »والسالم«
  رمضانعلی خارکش

  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

   اهللا الرحمن الرحیم بسم
  صدیقینبسم رب الشهداء و ال

  

سـوي   اهللا و هدایت کنندة جنـداهللا بـه       به نام اهللا پاسدار خون شهدا و به نام یاري دهندة روح           
  .اهللا سبیل
باشم و هـدف      خیج می   اینجانب رمضانعلی خارکش فرزند رجبعلی ساکن روستاي کالته         

 من از آمدن به جبهه اطاعت از فرمان امام و اداي تکلیف الهی بوده اسـت و آن چیـزي کـه                     
باعث شد به جبهه بیایم احساس مسئولیت شرعی بوده و اینکه نگذاریم دین خدا تنها بماند                

سوي جبهه شتافتم و اگـر        از آنجا که وظیفه شرعی خود دانستم به       . و دین خدا را یاري کنیم     
کنم و اما پیام من به امـت          الیق آن بودم که در راه خدا شهید شوم به این شهادت افتخار می             
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 این است که اوالً در مرحله نخست امام را تنها نگذاریـد و از والیـت فقیـه یعنـی                     اهللا  حزب
اینطـور نباشـد کـه      . 2 پیروي کنیـد   1اهللا منتظري   مقام رهبري حضرت آیت     مقام رهبري و قائم   

خدایی ناکرده قضیۀ خوارج در صدر اسالم تکرار شود که اگـر اینطـور شـد نبایـد امیـدوار                    
خـیج   پـرور کالتـه   خـصوص امـت شـهید    ز امـت شـهیدپرور بـه   باشیم که رستگار شویم و ا     

جـاي شـهدا را در   . خواهم که به دستورات اسالم تا جایی که در توان دارند عمـل کننـد             می
با هم اخوت بیشتري داشته بـا شـند و      . ها خالی نگذارند، همیشه از حق پشتیبانی کنند         جبهه

  .جنگ را تا سرنگونی و غلبه حق بر باطل ادامه بدهند
ام، این است که صبر پیشۀ خود سازند و بدانند که در نـزد خـدا         و اما پیام من به خانواده       

اجر و مزدي واال دارند و بدانند که چیزي را از دست ندادند بلکه خیلی چیزهـا در آخـرت                   
  .به دست خواهند آورد

ي بـه   ا  عنـوان هدیـه     کنم که مرا بزرگ کرد و برایم زحمت کشید و بـه             از پدرم تشکر می     
و نیز از مادرم که به من شیر داد و برایم           . پیشگاه خداوند تقدیم کرد امیدوارم مرا حالل کند       

خـواهم آنطـور    کنم و از بـرادرانم مـی      زحمت کشید تا مرا تقدیم پروردگار بنماید تشکر می        
خـواهم کـه در    خواهد و رضاي خدا در آن است و از همـۀ اقـوام مـی    باشند که خداوند می   

ام فعال باشند و مراسم تمامی شهدا را گرم نگهدارند و با هم مهربـانی زیـادتري          زهتشیع جنا 
  .داشته باشند

  

انـد    خواهم که مرا ببخشند و اگر از من بـدي دیـده             اهللا وطنم می    و در آخر از امت حزب       
  .کنم قدر امام امت را بدانند مرا حالل نمایند و باز هم تأکید می

هاي خـود را   ام روزه علت بودن در جبهه نتوانسته  است که به   3[...]من ماه مبارك رمضان       
من به کسی بدهکاري نـدارم و از        . بگیرم و بدهکار هستم و نماز هم یک ماه بدهکار هستم          

خـیج دفـن      کسی بگیر هم نیستم و اگر جنازة من به دستتان رسید مرا در مزار شهداء کالتـه                

                                           
  .تعلیقات. ك. ر-1
  .»کنند« در اصل وصیت -2
  . خوانا نیست-3
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مرا حالل  . باشد  وصی من پدرم می   .  برگزار کنند   و مراسم عزاداري مرا به دلخواه پدرم       1کنید
  . و براي شادي ارواح تمامی شهدا صلوات بفرستید2نمایید

  االحقر رمضانعلی خارکش
   ق-ه1406المعظم   ش مطابق با هفتم رمضان- ه27/2/65مورخ 

  
  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار

  
  

                                           
  .»کنند«صیت  در اصل و-1
  .»نمائید« در اصل وصیت -2
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  هاي کلیدي عبارت
I  در راه تداوم این انقالب اسالمی کوشا باشیدهمیشه.  
I همیشه یار و یاور این امام بزرگوار باشید. 
I  که خدا بر همۀ ما ارزانی داشت، بدانیم) امام(قدر این نعمت را. 
I شما باید اسالم را یاري کنید. 
I اید ترین راه را براي رسیدن به هدف یافته هایی پاکند که کوتاه شهدا انسان. 
I ود را در هر زمان از والیت فقیه ادامه دهیدپشتیبانی خ. 
I فقیه قلب تپنده امت اسالم است ولی. 
  
  

  احمدرضا :نام
  یخالص :خانوادگی نام
  رکبا  سید علی:پدر نام 

  قدس ا:نام مادر
  1340 دي چهارم :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان :محل تولد
  دیپلم :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1362 وچهارم اسفند بیست :تاریخ شهادت
   عراق جزیره مجنون :محل شهادت
   اصابت ترکش :نحوة شهادت

  هش زادگا امامزاده یحیاي گلزار شهداي:مزار
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  احمدرضا خالصی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .1» امواتا بل احیاهم عند ربهم یرزقونهللا وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
انـد و در نـزد        انـد بلکـه آنـان زنـده         شـوند مـرده     مپندارید کسانی که در راه خدا کشته مـی        «

  .»خورند پروردگارشان روزي می
عـصر    نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و با سالم فراوان بر منجی عالم بشریت ولی                به  

شکن تاریخ پیـر جمـاران امـام خمینـی و بـا              و با سالم بر نایب برحقش بت      ) عج(امام زمان 
 شـهادت آرزوي مـردان   کـنم آري  سـخنم را آغـاز مـی   . درود بر ارواح پاك و مطهر شهیدان  

 اسـت و مـرگ در بـستر برایـشان ننـگ اسـت چـرا کـه هـر لحظـه از زندگیـشان                 2خدایی
هـاي زنـدگانی کـسانی اسـت کـه زنـدگی را               تر از سال     به مراتب با ارزش    3]و[تر    سرسخت

دانند آنها بدون هدف از صبح تـا شـب از ایـن طـرف بـه آن                     نمی 4ها  گی  چیزي جز روزمره  
وار  کنند و در مـسیر دایـره   سیر قبلی خود را طی می    مروع هر روز باز     دوند و در ش     طرف می 

رسند کـه در آغـاز بودنـد امـا      اي می گردند و در آخر عمر نیز به همان نقطه        به دور خود می   
یابد راهی    شکند و راهی براي خروج از آن می         شهید کسی است که این حصار را در هم می         

] در[ را در کنـار نهـاده        5گـی   انـسانی اسـت کـه روزمـره       رساند او     که او را به حق تعالی می      
داند زندگی یعنی تـالش در راه هـدفی    کند چرا که می   وجوي ارزش واالتر حیات می      جست

 کوچکی از عالم هستی است جزء کـوچکی اسـت کـه در    6داند که انسان جزء     مقدس او می  
هدف و یـک پایـان        وع بی داند که زندگی یک شر      ماند شهید می    اش به هیچ می     برابر آفریننده 

ناخواسته است و آمدن ما به این دنیا هـدفی دارد زنـدگی چیـزي فراتـر از مادیـات اسـت                      
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زندگی دنیایی باید نردبانی باشد براي رسیدن به سعادت واقعـی بـراي رسـیدن بـه خـدا و                    
تواند راهنماي انسان باشد و طریق صحیح را به او بنمایاند مـا               هدفی که مقدس است که می     

هـا و   ترین مهربان اي دارد و بزرگوارتر از همه مهربان      زء بسیار کوچکی هستیم که آفریننده     ج
او کـه فرمـان زنـدگی       . ها را سزاوار است     هاست ستایش   ترین قدرتی که اوج خوبی      بخشنده

شود و مسیري را که طی        گر همه اعمالمان می     آورد و آنگاه نظاره     دهد ما را به این دنیا می        می
رسـند،    شوند و بـه هـدف نمـی         ها به بیراهه کشیده می      گاه برخی از انسان   . نگرد   می کنیم،  می

رسند، و برخی کـه راه        گیرند و با زحمت به مقصد می        هاي طوالنی را در پیش می       برخی راه 
. رسـند   روند و با یاري خدا به هدف هم می          اند در صراط مستقیم او پیش می        صحیح را یافته  
انـد، دسـت یـاري     ترین راه را براي رسیدن به هدف یافته کی که کوتاههاي پا شهدا این انسان  

. چرا که خداوند همواره یار و یاور بندگان مؤمن است         . کنند  خدا را در همه جا احساس می      
کنند و بـراي خـدا        خورند، براي خدا تالش می      روند، براي خدا می     آنها که براي خدا راه می     

رســانند و همانــا کــه آنــان عــشق خــدا را در دل  یهمــۀ کارهایــشان را شــروع و اتمــام مــ
  .پرورانند می
خـاطر   کـنم، بـه   خدایا تو را شکر مـی . بار الها، خدایا ما را هم در زمرة این افراد قرار بده   

دل و بصیرت که به من عطا کردي و نگذاشتی که با کـوردلی و بـا                   این نعمت بیداري چشم   
خـدایا درِ رحمتـت را بـه روي         . ا ببخش و بیامرز   خدایا مر .این چشم دنیابین در بستر بمیرم     

بـا همـۀ گناهـان، بـا همـۀ      . آورم خدایا باز هم روي بـه درگـاه تـو آورده و مـی       . همه بگشا 
شویم و از تو  هاي من، باز هم دست به دامن تو می     ها و سرکشی    ها و با همۀ عصیان      معصیت

خدایا مرا بـبخش    .  باز است  چرا که درِ رحمت توبۀ تو، به روي بندگانت        . خواهیم  کمک می 
تر از آنم که بخواهم براي عزیزانم صحبت و وصـیت             پروردگارا من خیلی کوچک   . و بیامرز 

  .و نصیحتی کنم
تمام چیزها را خدا گفته، همـۀ راه        . عزیزان من تمام چیزهایی را که باید گفت گفته شده           

ا تمـام چیزهـایی را کـه    همـۀ شـهیدان مـ   . هـا را بـسته      همۀ اتمام حجت  . را به ما نشان داده    
  .اند بایست بگویند گفته می
همیشه یار و یاور ایـن     . عزیزان من همیشه در راه تداوم این انقالب اسالمی کوشا باشید            

بایـد قـدر ایـن    . او که واقعاً یک نعمت الهی اسـت او را تنهـا نگذاریـد         . امام بزرگوار باشید  
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اي امت اسالم باید بدانیـد کـه ایـران، کـه            . نعمت را که خدا بر همۀ ما ارزانی داشت بدانیم         
بلکه اسالم همیشه با کفر، همیشه با ظالمـان در        . ملت مسلمان، تنها با عراق در جنگ نیست       

پس شـما  . هاي جهانی و چه با دشمنان بعث     چه اکنون با تمام ابرقدرت    . جنگ و ستیز است   
الم و ایـن مـردم مبـارز و         رویارویی با کفر و دشـمنان اسـ       . باید همیشه اسالم را یاري کنید     

مسلمان، همیشه مطیع امر رهبر باشید و پـشتیبانی خـود را در هـر زمـان از والیـت فقیـه و        
چرا که اینان راهنمایانی هستند براي شـما، بـراي همـه و       . روحانیون مبارز اسالم ادامه دهید    

نایـب برحـق    اهللا،    فرزند پاك رسـول اهللا، خمینـی روح       ] امر،[عصر حاضر پشتیبان ولی فقیه      
در خـط ایـن   . چرا که این ولی فقیه قلب تپندة امت اسالم است     . باشید) عج(حضرت مهدي 

و بـه همـۀ ایـن دشـمنان و          . او را الگو و سرمشق خود قـرار دهیـد         . امام عزیز حرکت کنید   
عزیزان من محکم و    . منافقان و ابرقلدران بفهمانید که پیر جماران تنها نیست و پشتیبان دارد           

یک لحظه خدا را فرامـوش نکنیـد، چـرا کـه            . باشید و هرگز از صحنه خارج نشوید      استوار  
همیشه با فکـر او و بـه یـاد او همـۀ             . همیشه به یاد او باشید    . آورد  ها به بار می      مصیب 1[...]

این جبهـۀ بـزرگ درونـی را        . این جنگ اصلی را هرگز فراموش نکنید      . کارها را انجام دهید   
چراکه اگـر در آن     . وقت فراموش نکنید    کشی را هیچ     اکبر این نفس   این جهاد . فراموش نکنید 

عزیزان من در قبال خون این شهدا، در        . ها پیروزید   جبهه پیروز شوید، همیشه در همۀ جبهه      
هـاي   نـسل . اي فرامـوش کنـیم   نکند که یک لحظـه . همه مسئولیم . قبال خداي خود مسئولید   

هـاي کوچـک و معـصوم، اینـان فـردا بـزرگ               بچـه این  . سازید  اکنون می   آینده را شما از هم    
طـور کـه اسـالم را از بـدو تولـد              برایشان الگو باشید، تا همین    . سازانند  شوند، اینان آینده    می

  .دهندة راه شهیدان باشند اند، شما هم حفظ کنید و آنان ادامه تاکنون برایمان حفظ کرده
همۀ کسانی که بـا مـن طـرفِ    . کنم عزیزان من، از همۀ شما طلب حاللیت و بخشش می      

شناسـند، مـرا ببخـشند و         صحبت یا بدخلقی داشتند، همه برادران، همۀ کسانی که مـرا مـی            
خاطر نه پـولی، نـه    جنگند، اینان به ها می عزیزان من، این رزمندگان که در جبهه      . حاللم کنند 

خـاطر خـدا و        به اینان فقط . جنگند  خاطر هیچ چیز دنیایی نمی      مالی، نه هیچ جاه و مقامی، به      
دانند مـسئولند و بایـد ایـن راه را            چراکه می . کنند  روند و در راهش جهاد می       به عشق او می   
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شما که هنوز چشم دنیابینتان باز است و چـشم          . اید  اي آنانی که هنوز هم بیدار نشده      . بروند
ي تا دیر نشده است به خود آییـد کـه هـدف چیـز دیگـر               . دل و بصیرتتان کور، بیدار شوید     

زیستن در این دنیا هـم هـدفی        . هدف این دنیا نیست، فقط در این دنیا زیستن نیست         . است
ببینید آیا وجداناً فقط این روندي اسـت کـه شـما کورچـشمان     . قلباً فکر خدا را بکنید  . دارد

 رو 1[...]از تمام اعمالتـان  . درگاه خدا توبه کنید   ] به[بیایید تا دیر نشده است      . اید  پیش گرفته 
. اینقدر دل به ایـن دنیـا نبندیـد   .  درگاهش ببرید و راه و روشی را که باید طی کنید بروید به

را، که خـدا    ] بودنش[، آن انسان    2این دنیا هیچ ارزشی ندارد که شما تمام اصالت خودتان را          
بترسید که هـر لحظـه   . انسان بودنتان را حفظ کنید. انسانی شما را آفرید، فداي این دنیا کنید    

بترسـید از دولـت خـدا، بترسـید از آتـش            . ان فرا رسد و با همین حال از دنیـا برویـد           مرگت
بـرادران همـه مـسئولیم،      . جهنمش و از این گمراهی به درآیید و راه راسـت را پیـشه کنیـد               

خاطر خدا رفتم     خواهم من فقط به     برادران من از شما عذر می     . مدیون خدا . مان مدیونیم   همه
از پدر و مادرم، از همه فامیـل،  . ام بود  چرا که وظیفه  . او رفتم به جهاد   خاطر    فقط به . به جبهه 

  .خواهم که مرا ببخشند از همه خویشاوندانم می
بیاییـد بـه فکـر    . دانم که برایتان سخت است، اما سختی ایـن دنیـایی اسـت    پدرجان، می   

اي    لحظـه  شـوند،   جنگنـد و شـهید مـی        ها می   روند و در جبهه     آنانی که می  . آخرت هم باشید  
انـد   آنان راهشان را پیدا کردند، آنـان فهمیـده  . ترین زمانی، حتی به فکر این دنیا نیستند      کوتاه

هـا بـرایم    دانم کـه چـه زحمـت    مادرجان، مادر عزیزم، می. که باید کدام هدف را دنبال کنند     
ه دانـم و خـدا هـم آگـا     اي من اینها را خودم مـی  هایی کشیده  دانم که چه سختی     می. کشیدي
خاطر مـن زیـاد دل        نکند خداي نکرده به   . اما باز هم صبور باش، بردبار و شکیبا باش        . است

فقط همیشه به فکر این باش که من امانتی بـودم بـه             . خاطر من گریه نکن     به. شکسته گردي 
این امانت را تو . آن خدا و معبود یکتا   . مرا کی به دست تو داد     . مادر مرا کی آفرید   . دست تو 

خوشـحال بـاش و افتخـار کـن     . اش برگردانـدي  تداري کردي و به صاحب اصلی   خوب امان 
افتخار کن کـه پـیش      . سرشکسته نیستی ) 3(افتخار کن چرا که پیش فاطمه و زینب       . مادر
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حتمـاً  . دهـد   می1]به شما[اي، اجرش را خدا  هایی که کشیده تمام سختی . آنان روسیاه نیستی  
این صحنه، ایـن زمـین، زمـین امتحـان          . ان خواهد کرد  هم تالفی آن را خدا در آن دنیا برایت        

و چقـدر  . و شاید خدا هم تو را به این وسیله امتحانت کـرده . دنیا دنیاي امتحان است . است
تـر کـه      ها که کشیدي و چه مهـم        ها و رنج    چه سختی . هم خوب امتحانت را پس دادي مادر      

ینت را ادا کردي     . دانم مـشکل اسـت    گریه کنی، میخاطر من مادرجان نکند که به. آخر هم دِ
] کـه [هـایی     داري  فرزند را بزرگ کردن، بیست سال زحمت کشیدن از بدو تولد، شب زنـده             

ولـی همـه   . دانند، آري مشکل اسـت      ها که همه می     ها و مشقت    خاطرش کردن، چه سختی     به
فکـر  .  بـاش  3اصـغرها   فکـر علـی   .  بـاش  2اکبرها  یک لحظه هم فکر علی    . مسلمانیم و آگاهیم  

هـر وقـت کـه    . ببـین کـه بـه آن مـشکلی نیـست         . باش) 3(و زینب فاطمه  ) 7(حسین
ولی قبـل از   . دانم که مشکل است     خواهی گریه کنی، هر زمانی که من به یاد تو آمدم، می             می

خـاطر حـسین بـن      . را بیـار  ) 7(خاطر من گریه کنی، بالفاصله فکر حـسین         اینکه فقط به  
. بعد به خاطرشان گریه کن    . ها را بیار در نظرت    فقط خاطر آن  . اکبرش  ، خاطر علی  )7(علی

شـود    این دنیـا تمـام مـی      . خوشا به حالت مادرجان که آن دنیا، که در آن دنیا روسیاه نیستی            
فکر آن دنیا بایـد بـود، کـه اصـالً           . خواند، هر کس به نوبتش      رسد و همه را می      مرگ فرا می  

  . آنجا باشیمبراي همیشه تا ابد باید در. براي همیشه. محدود نیست
. مـرا حاللـم کنیـد   . خواهم که مرا ببخـشید   تان می   برادرانم، خواهرانم، پدر، مادر، از همه       

دانم مادرجان تو آرزو داشتی که در این دنیـا مـرا دامـاد                می. مادر جان، شیرت را حاللم کن     
عروسـی  گـاه   تو گفتی که امیدم، تو گفتی که امیدم االن به این است که تو را در حجله          . کنی
خواسـتی همـسري را نـصیب مـن کنـی کـه بهتـرین                 خواستی، تو می    مادرجان تو می  . ببینم

خوشـحال بـاش    . اما خوشحال باش  . خواستی در زندگی خوشبخت باشم      می. همسرها باشد 
. هـا، عـشق خـدا خیلـی خـوب اسـت             بهترین عشق . که آن عشق اصلی خودم را پیدا کردم       

ا حجله خودم کردم وبه عروسـی و خواسـتگاري او           مادرجان سنگر ر  . هاست  بهترین بهترین 
بردبـار و   . و خوشحال باش که به این آرزوي خودت هـم رسـیدي مـادر             . رفتم، عشق خدا  
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طـوري  . شکیبا باش و نکند که ناراحت باشی از دستم که من پیش این شـهدا خجـل باشـم           
.  نکننـد  اي از شـما     تـرین سوءاسـتفاده     محکم و استوار و صبور باشید کـه دشـمنان کوچـک           

بگذار این کوردالن، این دشمنان     . دشمنان اسالم، چرا که فقط به ضرر اسالم است و انقالب          
صبور باشید که مشت محکمی باشد تو دهـان تمـام   . خواهند بگویند خدا و دینش هرچه می    

  ...گویان و  این، همۀ یاوه
بار دیگر  . نماییددعا کنید برایم و از خدا طلب بخشش و عفو برایم ب           . مادرجان، پدرجان   

از . [خواهم مرا حالل کنید و از همۀ دوستان و آشنایان براي من حاللیت بطلبیـد                از شما می  
خاطر اینکه نتوانستم برایتـان فرزنـد خـوبی باشـم ولـی خوشـحال        خواهم به  عذر می  1]شما

  .باشید که پیش خدا سربلندید
دعا به جـان امـام کنیـد و    .  نکنیدخواهم که امام را فراموش  می2]از شما[در پایان بازهم      

خدایا، خدایا این امام بزرگوار را تا انقـالب    . قدر این نعمت را بدانید واز او سرمشق بگیرید        
  . او را نگه دار4ات ، حتی کنار مهدي3ات مهدي

ام بـه دسـت شـما نرسـید از روي همـین نـوار هـم          نامه  در پایان عزیزان من اگر وصیت       
  .یتم را بخوانیدتوانید قسمتی از وص می

   اهللا و برکاتهحمۀ علیکم و ر5والسالم«
  بنده فقیر خدا
  احمدرضا خالصی

  
  

                                           
  .»ازتان« در اصل وصیت -1
  .»ازتان« در اصل وصیت -2
  .»مهدیت« در اصل وصیت -3
  .»مهدیت« در اصل وصیت -4
  .»السالم« در اصل وصیت -5
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  ]اي دیگر نامه وصیت[
  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  .1»....ان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم «
) 7(بالي حـسین با درود و سالم بیکران به تمام شهداي اسالم از بدر تا کربال و از کر             

تا کربالي خمینی و با درود و سالم بیکران بر امام امت و امت شهیدپرور ایران و با درود و                    
 بر شما مادر و پدرم که با صبر و استقامت خود به ایـن حقیـر اجـازة جهـاد                     خالصانهسالم  

ازان ما گناهکاران درگاه خداوند ما سربازان خمینی مـا جانبـ  .  شهادت و عزت را دادید    2[...]
هل من ناصر « و به نداي 3[...]خمینی آگاهانه و با بصیرت کامل این راه را انتخاب کردیم و         

 اماممان لبیک گفته و عاشقانه آغوش خود را براي اسـتقبال از شـهادت گـشودیم                 4»ینصرنی
چرا که عزت و شرف اسالم و آن امانت الهی را که از شهداي بـدر و احـد و کـربال گرفتـه        

 با جهاد و مجاهده در راه خداست که به مقصد نهـایی خـود کـه همـان انقـالب                     بودیم تنها 
رسد پس اي اهل دنیـا و اي امـت مـسلمان بدانیـد کـه       است می) عج(اهللا اعظم  حضرت بقیه 

 و ما با جهاد سالح و شهادت سعادت ماست که حقیقتاً رستگاري دو عالم که                5[...]هجرت  
هـا بیاینـد شـهید        به راستی چرا باید تمامی امام     . آید  زیر سایه شمشیرها در سنگرها پدید می      

آري تمـام اینهـا بـراي مـا         . ترین راه به قرب به خداوند شـهادت باشـد           شوند چرا بایدکوتاه  
با کافران و منافقان بستیزید تا رسـتگار        ) 6(درسی از اسالم است که اي فرزندان محمد       

ین نعمت را کنم که با شهادت خـود         شوید، خدایا چگونه من حقیر ذلیل به درگاه تو شکر ا          
ین خود را به اسالم و امـام عزیـز         )6(در راه آزادي کربالي حسین     ، توانستم اندکی از دِ

آمـدم و   مادرجان و پدرجان بدانید که اگر من به جبهه نمی      . ادا کنم و چه عزتی باالتر از این       
 گذاشتن در راه خـدا و       سوختم اما با قدم     کردم حتماً در آتش جهنم می       مثل سابق زندگی می   

                                           
  .111/  توبه-1
  . خوانا نیست-2
  . خوانا نیست-3
  .تعلیقات. ك. ر-4
  . خوانا نیست-5
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شهادت در راه او حداقل امیدي هست که هر سه بتوانیم در بهشت رضوان خداوندي تا ابد                  
گذارم مادرم تو   براي این مسئله را به خودتان وامی      1[...]باشیم و حال    ) 7(در پیشگاه ائمه  

د و دهم که پس از شهادتم غـم و غـصه زیـاد نخوریـد و گریـه نکنیـ               را به خدا قسمتان می    
بدانید که شهید هرگز نخواهد مرد، تو را به خدا طوري باشید کـه گـویی فرزنـدتان در نـزد        

  .شماست و با صبر و استقامت کاري کنید تا من روسفید گردم
هایم، مـانع اسـت کـه خـود از خـدا              مهدي جان شرم و حیا از کثرت گناهان و معصیت           

  .یدبخواهم، پس تو از او بخواه که گناهانم را ببخشا
ین خـود را            مادر و پدرم و برادران و خواهرانم در مقابلتان شرمنده            ام، چرا که نتوانستم دِ

هایم و در مقابـل آزار   امیدوارم که مرا در مقابل نافرمانی . ادا کنم و برایتان فرزند خوبی باشم      
  .هایم و خطاهایم ببخشید و اذیت

قلبـی محجـوب و نفـسی       الـی   «) 7(در پایان قسمت آخر دعاي صباح حضرت علـی          
  .2»معیوب و

اندازه نمودم اما خدایا بـه تـو امیـد           خداوندا، نافرمانی تو را بسیار کردم، گناه و اشتباه بی           
نصیب مفرما، خداوندا تو مـرا   دارم، خداوندا توبۀ مرا پذیرا باش و مرا از رحمت فراوانت بی 

شما اي شهیدان کـه بـه درگـاه        . ااز امیدم ناامیدم مفرما و دعاهایم را به کرمت مستجاب فرم          
خداوند آبرو دارید شما که خداوند عاشقتان شده و ندایتان را شنیده و دعایتان را مـستجاب             
نموده و به درگاه خویش خوانده است، شما نیز دست مرا بگیریـد و مـرا را نیـز نـزد خـدا                       

  .شفاعت کنید چرا که خودم آبرویی ندارم که از او طلب و درخواستی کنم
  

                                           
  . خوانا نیست-1
  .»صباح« فراز پایانی دعاي -2
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  هاي کلیدي عبارت
I من هم حاضر شدم قطرات خونم را براي آبیاري اسالم فدا نمایم.  
I انسان فانی است پس چه بهتر که در میدان رزم کشته شود. 
I         باشـد، بـه      هاي حساس که اسالم در خطر مـی         اي روح خدا امیدوارم توانسته باشم در این لحظه

 .تو لبیک گفته باشم» ینصرنیهل من ناصر «نداي 
  
  

  غالمرضا :نام
  خالصی :خانوادگی نام
  قربان :پدر نام 

  طوبا :نام مادر
  1337  ديمازده ی:تاریخ تولد
  شهرستان سمنان :محل تولد
  دیپلم فوق :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1362 نوزدهم اسفند :تاریخ شهادت
   عراق جزیره مجنون :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  غالمرضا خالصی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  به نام خداوند بخشنده مهربان

  عاشقان کربالي حسین به پیش
  »از کربال«السالم علیک یا ابا عبداهللا الحسین 

عنـا  ربنا اننا سمعنا منادیا ینادي لالیمان ان آمنو بربکم فامنا ربنـا فاغفرلنـا ذنوبنـا و کفـر                    «
  .1»االبرار  معسیئآتنا و توفنا

پروردگارا ما نیازمند بخشش و عفو و رحمت تـو هـستیم و بـه انتظـار آمـرزش و رحمـت        
گـردد بـه      ایم و از گناهان و سیئات خویش که موجب خسران و نابودي ما می               چشم دوخته 

و شرف  بار خدایا آنچه را که ما انتظار آن را داریم مرگ با عزّت              . طلبیم  درگاهت پوزش می  
و افتخار است و پیوستن با ابرار و نیاکان روزگار است ما نمیـریم و بـا اولیـاء تـو محـشور                  

  .گردیم
 اي  .باشـد   هاي عمر من فداي رهبر من که همان مکتب من مـی             قبل از سخنان امام لحظه      

باشـد بـه      هاي حساس که اسالم در خطر مـی         روح خدا امیدوارم توانسته باشم در این لحظه       
  . تو لبیک گفته باشم2»ل من ناصر ینصرنیه«نداي 

ما راضی به جنگ نبودیم و نیستیم ولیکن اگر کسی تعدي کند دهـان او را خـرد خـواهیم                    (
  )کرد

  امام خمینی)   جنگ جنگ است و عزت و شرف ما در گرو این جنگ است(
و نایـب  ) عـج (با سالم و درود فراوان به یگانـه منجـی عـالم بـشریت حـضرت مهـدي          

پیر جماران کسی که اسالم مرده را زنده کرد و با درود فراوان بر کسانی که با ایثار                  برحقش  
 و براي امت شـهیدپرور ایـران و سـمنان           3خون خود این نهال نوپاي اسالم را آبیاري کردند        

                                           
  .193/ عمران  آل-1
  .تعلیقات. ك. ر-2
  .»کرد« در اصل وصیت -3
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آري براي سومین بـار   . که من هم حاضر شدم قطرات خونم را براي آبیاري اسالم فدا نمایم            
 اینجانب با آگـاهی کامـل کـه از شـهادت دارم بـراي دفـاع از              .کنم  ل می نامه را تکمی    وصیت

 جهـان و    1اسالم و حیثیت انقالب و دفاع از مملکت اسالمی به فرمان بزرگ رهبر مسلمانان             
تنها مرجع تقلیدم و حضرت امام خمینی به جبهه حق علیه باطـل شـتافتم و بـازهم آرزوي                   

م امیدوارم که پیش پـدر و مـادرم دامـاد شـوم بلـه      شهادت را ندارم ولی تنها آرزویی که دار  
ـ باالخره انسان فانی است پس چه بهتـر کـه در میـدان رزم کـشته شـود و نگـذارد ایـن اَ          ر ب

   2 [...]جنایتکاران شرق و غرب و نوکرانشان
هـا بگیریـد و تـو اي     همچون عموي خود سر پست بمانید تا بتوانید انتقام مرا از ایـن بعثـی     

چنین باش فقط به فکر این باش که فرزندان خـوب تحویـل جامعـه       و هم این  خواهر عزیز ت  
  . 3اسالمی بدهی

طلبیده و التماس دعا دارم همانطوري که گفـتم         ] را[در پایان از تمام اقوام خود رضایت          
. تنها آرزویی که دارم خودم را فداي امام خمینی نمـایم و پـیش پـدر و مـادرم دامـاد شـوم                      

  .التماس دعا دارم
  » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«

   انرژي اتمی9/12/1362
  غالمرضا خالصی
  امام را دعا کنید

  ]اي دیگر نامه وصیت[ 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .4»و من الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا و اهللا رئوف بالعباد«
دا دوسـتدار چنـین     گذرنـد و خـ      بعضی مردمانند که از جان خود در راه رضـاي خـدا مـی             «

                                           
سلما« در اصل وصیت -1 م«.  
  .نامه افتاده است  چند سطر از وصیت-2
  .»بده« در اصل وصیت -3
  .207/  بقره-4
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  .»بندگانی است
اگر ما براي مقصد اسالمی، براي مقصدي که انبیاء خودشـان را بـه آب و آتـش زدنـد،           «  

خاطر آن آتـش زدنـد، سـر          اولیاء عظام خودشان را به کشتن دادند، علماء بزرگ اسالم را به           
 ایـن مقـصد     هاي طوالنی کردند، اگر چنانچه براي       بریدند، حبس کردند، تبعید کردند، حبس     

 امـا  ؟بزرگ بترسیم دین نداریم، دیندار هم براي اینکه خرقه از این عالم خاکی کند میترسـد               
اگر به ماوراء این عالم اعتقاد داشته باشیم باید شکر کنیم که در راه خدا کـشته شـویم و بـه            

  .1»صف شهدا ملحق گردیم
  .3» ندارد2ین عالم جاییما هیچ خوفی از شهادت نداریم، آن باید بترسد که غیر از ا«  

  :آقاي ما فرمود
  .4»طالب آنس بالموت من الطفل بثدي امه واهللا ال بن ابی«

تـر از حالـت طفـل بـه پـستان مـادرش               سوگند به خدا مرگ براي پسر ابیطالب مأنوس       «  
  .»باشد می
  .5توانیم چنین ادعایی بکنیم الکن ما شیعه او هستیم ایشان این را فرمودند ما البته نمی  

  »از سخنان امام خمینی«
  

سوگند به آن کسی که جانم در قبضۀ قدرت اوست شهدا با جالل و عظمت و نورانیتی             «  
 که اگر انبیاء از مقابل آنها سـواره بگذرنـد بـه احتـرام آنهـا پیـاده                   6شوند  در قیامت وارد می   

  )7(امام علی. »شوند می
  

                                           
  .293، ص 1 صحیفه امام، ج -1
  .»جائی« در اصل وصیت -2
  .20، ص 15امام، ج ه  صحیف-3
  .البالغه، ترجمه سیدجعفر شهیدي  نهج5فرازي است از خطبه  -4
  .اند  صحیفه بیان کرده1 جلد 293را در صفحه ) 7( امام خمینی عبارت حضرت علی-5
  .»شود می« در اصل وصیت -6
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  هاي کلیدي عبارت
I یدخدا را فراموش نکن.  
I به قرآن زیاد توجه کنید. 
I بر شما باد نماز. 
I جا آورید توانید نماز شب به تا آنجا که می. 
I امام را دعا کنید. 
I تقوي را پیشه خود سازید. 
I دعا زیاد بخوانید. 
  
  

  محمدحسن :نام
  خالصی :خانوادگی نام
  کریم :پدر نام 

  انس :نام مادر
  1342وسوم دي  بیست :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان :محل تولد
  وم متوسطه د:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1362 هفدهم مرداد :تاریخ شهادت
  مهران :محل شهادت
   اصابت ترکش :نحوة شهادت

   زادگاهش امامزاده یحیاي گلزار شهداي:مزار
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  محمدحسن خالصی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
لئک هم المؤمنون   ووا و نصروا او   آ والذین   هللا و جاهدوا فی سبیل ا     1امنوا و هاجرو  آوالذین  «

  .2» و رزق کریمةحقاً لهم مغفر
و آنهایی که ایمان آوردند و هجرت کردند و جنگ کردند در راه خـدا و آنهـایی کـه جـاي               
دادند مهاجرین را و یاري کردند ایشان را آن گروه مؤمنین حقیقی هستند و از بـراي ایـشان           

  .است آمرزش و روزي نیک و فراوان
  مت خون شهیدانبه نام اهللا پاسدار حر

با درود و سالم بر امام و شهیدان و سپاس خداوند را که توفیق به بنده گناهکـارش داد کـه                     
به جهاد برعلیه کفر رود تا با دادن خـون و جـان خـود قلـم عفـو بـر گناهـانش بکـشد اي            

 را به مـن دادي هرچنـد   4 از تو که به من توفیق خدمت در راهت        3خداوند متعال شکرگزارم  
  ...توانم بکنم ولی خوب زرگی نمیخدمتی ب

.  از آن وقتی که تو را شناختم یک عمر صدایت زدم           5ام  مهدي جان مولی جان در زندگی       
گـذارم کـه در آخـرین         بدین امید گام در راه می     . اما لیاقت دیدارت را نیافتم اما ناامید نیستم       

انـسان معـشوق   آرایت را ببینم و چه خوش است که ولو یـک لحظـه    لحظه مرگم جمال دل 
الزمـان از مـا راضـی         امیدوارم که خداوند از گناهانم بگذرد و مهدي صـاحب         . خود را ببیند  

خواهم خدا را فراموش نکنیـد بـه    برادران و خواهران عزیز امت شهیدپرور از شما می        . باشد
قرآن زیاد توجه کنید راضی نشوید که روز قیامت، قرآن در حضور خدا از ما شـکایت کنـد            

  .ز و شب الاقل چند آیه از قرآن بخوانیدهر رو

                                           
  .»هاجرو« در اصل وصیت -1
  .74/  انفال-2
  .»شکرگذارم« در اصل وصیت -3
  .»راهیت« در اصل وصیت -4
  .»زندگیم« در اصل وصیت -5
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 رابطه خود را با خدا قطـع  1جا آورید توانید نماز شب به بر شما باد نماز تا آنجایی که می     
و مجـالس روضـه را پـر رونـق          ) 7(هاي امام حسین    هیئت. گاه ناامید نباشید    نکنید و هیچ  

 بخوانیـد   2یب نگذارید دعا زیاد   مساجد را خالی و غر    . کنید که ما هرچه داریم از اینها داریم       
  .امام را دعا کنید و تقوا را پیشه خود کنید

پدر و مادر عزیز و خواهران و برادران گرامی امیدوارم که من را ببخشید که در زنـدگی                    
شما را تنها گذاشتم چون اسالم احتیـاج بـه خـون دارد تـا رشـد کنـد در زنـدگی خـدا را                         

روزي را کـه بـراي بـزرگ کـردن مـن            مه زحماتی شـبانه   فراموش نکنید پدر و مادر عزیز ه      
هایی را تحمل کردید که از کودکی به جـوان بیـست سـاله رسـاندید      اید و چه سختی    کشیده

  .ولی در زندگی فرزندي به آن صورت مطیع شما نبودم امیدوارم که مرا ببخشید
ـ  دانید که خداوند با توجه به آیه زیـر مـی   پدر و مادر عزیزم می       ـ  ان3ّاو اعلمـو «د فرمای ا م

هـا و      بدانیـد جـز ایـن نیـست کـه مـال            4»اموالکم و اوالدکم فتنه و ان اهللا عنده اجرا عظیم         
اید یا نـه و     شما مایه آزمایش و امتحان شماست تا معلوم شود که به آنها دل بسته              5اوالدهاي

 خـداي خـویش     مال و جان خود را در راه خدا فدا کنند نزد          ] با[البته کسانی که در راه خدا       
شما مورد آزمایش و امتحان پروردگار هستید و نکند اگر فرزند کوچـک،     . اجر بزرگی دارند  

سـوي    این هدیه ناقابل را در راه اسالم فدا کردید ناراحت شوید چون ما از خدا هستیم و به                 
 زمـان   از7 و باید شما دیگر فرزندانتان را هم در راه اسالم بدهید و این برهه6گردیم  او بازمی 

اسالم احتیاج به سرباز دارد و باید رفت و جان داد خون داد تا اسالم پیروز شـود امیـدوارم                   
و برادر و خواهرم    . که از این امتحان الهی قبول شوید باشد اجر بزرگی براي شما در آخرت             

که در طول زندگی با هم بودیم اگر اذیتتان کردم مرا ببخشید و همچنین از کلیـه دوسـتان و           

                                           
  .»بجآورید« در اصل وصیت -1
  .»زیا« در اصل وصیت -2
  .»اعملو« در اصل وصیت -3
  .28/  انفال-4
  .»اوالدها« در اصل وصیت -5
  .156/ ، بقره»انا هللا و انا الیه راجعون« اشاره به آیه -6
  .»بره« در اصل وصیت -7
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خواهم که وحـدت    در آخر از امت مسلمان می     . کنم  سایگان و خویشان طلب بخشش می     هم
خود را حفظ کنند امام را تنها نگذارید تقوا را پیشه خـود کنیـد و امـا در آخـر چنـد کلمـه               

خواهم حجاب اسالمی خود را حفظ کنید کـه     خواهران اي خواهران عزیز از شما می        دربارة  
ـ      . حجـابی شـما سوءاسـتفاده کننـد     د ایـن کـوردالن از بـی       حجاب شما سنگر ماست نگذاری

 یک چادر بر سر کردن با یک روسري سنگینی ندارد گرچه سـنگینی داشـته باشـد            1خواهرم
اما در پیش خداوند خود اجر عظیم دارد خواهر با حجاب خود دشـمن را ضـربه محکمـی                   

  . زیز ع2زنید که دیگر از جاي خود بلند نشود به امید پیروزي و فتح قدس
خواهم براي من چند ماهی روزه و نمـاز پـول بدهیـد کـه                 پدر و مادر عزیزم از شما می        

  .در بین شهدا من را دفن کنید. بگیرند و مقداري در راه خدا به فقرا بدهید
  

  »3تبع الهديا و من توفیقمن اهللا «
  فرزند و برادر حقیر شما محمدحسن خالصی

  
 کربال براي پدر و مـادر مـن و امـت مـسلمان ایـران                 براي زیارت  4کرایه  باشد خون من پس   

  .باشد
  
  

                                           
  .»هرم« در اصل وصیت -1
  .لیقاتتع. ك. ر-2
  .»من اطبع الهدي« در اصل وصیت -3
خـصوص سـفرهاي زیـارتی اسـت،      معموالً وقتی مسافري عازم سفر به. از اصطالحات بومی است» کرایه  پس« تعبیر   -4

  .کنند هم یاد می» سرِ راهی«از این تعبیر به . کنند که در سفر به یادشان باشد هنگام حرکت به او مبلغی هدیه می
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  هاي کلیدي عبارت
I دلیرمردان خطّه والیت همت کنید و سالح شهدا را برگیرید.  
I امروز صحنه کربال دوباره تکرار شده است. 
I در دنیا و آخرت مورد خشم و غضب الهی خواهید بود،اگر امروز حسین زمان را یاري نکنید . 
I ها هجوم برید هاي غیور به جبهه اي بسیجی. 
I مدیون امام و خون شهدا نباشید. 
I اي خواهر بر حفظ حجاب و عفت و وقارت همت کن. 
I کنم شما را به تقوي سفارش می. 
I به امید روزي که راه کربال باز شود. 
  
  

  محمدرضا :نام
  خالصی :خانوادگی نام
  کریم :پدر نام 

  نسا :نام مادر
  1338وهشتم دي  بیست :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان :محل تولد
  دیپلم :تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1367 شهریورم هفت :تاریخ شهادت
  آباد غرب اسالم :محل شهادت
  جی اصابت گلوله آرپی :نحوة شهادت

   زادگاهش امامزاده یحیاي گلزار شهداي:مزار
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  1محمدرضا خالصی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .2» جنتیفی عبادي وادخلی  فادخلیۀضی مرضیۀراک  ارجعی الی ربۀالمطمئنها النفس تیا ای«
آرام امروز به حضور پروردگاري باز آي که تو خشنود و او راضی از               اي نفس مطئمن و دل    «

  .»تو شده باز آي در صف بندگان خاص
همتا، یکتا آفریدگار دو جهان اي کـه کریمـی و رحیمـی و     اي خداي بزرگ، اي قادر بی     

. منّت بنما بر این بنده گناهکـار روسـیاه        . ود و نبود ما از آن توست      قادري و عالمی، اي که ب     
کمـرم از شـدت گنـاه و معـصیت خـم      . ام نظري از روي لطف کن بر من که گناه زیاد کرده    

 از تـو ناامیـد نیـستم و    3فقط روزنه امیدم تـویی . ام ناالن و سرگردانم    گشته از همه جا بریده    
شـنوي و از سـر    دهی و صداي العفو مرا مـی  مند مرا میهاي درد دانم سرانجام جواب ناله    می

 مرا ناامید نخواهی کرد و اکنون که در میان بنـدگان مخلـص درگاهـت،                4ات  لطف و بزرگی  
این عزیزان بسیج و غیوران ایثارگر هستم، حتماً از سر لطف آنها بر من هم نظـري خـواهی                   

ي و کمـک بـه اسـالم و بـه حـسین        خاطر رضاي تو و یار      ام به   اي خدا به جبهه آمده    . افکند
زمان باشد که مورد قبول واقع شود و این حرکت ناقابل من پذیرفته شود و بعد از بخـشش                   

باشـد کـه   .  شـهادت نائـل بگـردان   5ها و خطایا مرا هم در راه خودت به فـوز عظـیم          از گناه 
آن کـه در    سرخی خونم بر کارنامۀ سیاه اعمالم فایق آید و خدمتی باشد در راه اسـالم و قـر                 

  .ام گناه کاري براي اسالم انجام نداده] و[ معصیت 6دوران عمرم جز

                                           
نامه سـرباز حقیـر اسـالم و عبـد خـدا محمدرضـا خالـصی فرزنـد کـریم           وصیت: نامه نوشته ي وصیت  شهید در باال   -1

10/1/63.  
  .28/  فجر-2
  .»توئی« در اصل وصیت -3
  .»بزرگیت« در اصل وصیت -4
  .»اعظم« در اصل وصیت -5
  .»جزء« در اصل وصیت -6
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و اما شما امت شهیدپرور، اي دلیر مردان خطّه والیت برخیزید و همت کنید و سالح از                   
و لبـاس رزم پوشـیده عـزم را جـزم کـرده راهـی               . کف فتاده شهدا گلگون کفن را برگیرید      

مبـادا از قافلـه عقـب       . دوباره کربال تکرار شده   ] و[بال  صحنه نبرد شوید که امروز صحنه کر      
مانیم که فردا بسیار دیر است و اگر امروز حسین زمان را یاري نکنید در دنیا و آخرت مورد             

  .خشم و غضب الهی خواهید بود و شهدا بر شما نخواهند بخشید
ه اسـتواري و  و شما خانواده معظم شهدا در این امتحان الهی مقـاوم و اسـتوار باشـید کـ       

پایداري شما، استواري و پایداري انقالب و اسالم است و مقاومت و ایثارگري شـما باعـث                 
و اي شـیران  «هاي غیـور و شـجاع    و شما بسیجی] شود می[حسرت و ناامیدي دشمنان خدا   

ها هجـوم بریـد و بـا یـک ضـربه               همت را دو چندان کنید و به جبهه        1»روز و زاهدان شب   
و نایـب بـرحقش و   ) عـج ( صدامیان را به پایان رسـانید و دل امـام زمـان   کاري کار صدام و  

  .اهللا را شاد کنید خانواده شهدا و امت حزب
. 3»اي کاش من هم یک پاسدار بـودم        «2گوید  و شما اي پاسداران اي عزیزانی که امام می          

ده و  ها گفته و این سخن چه مسئولیت سنگینی بر دوش شما نها             پس بنگر امام در حقّت چه     
  . امام و خون شهدا نباشید4هرآنچه لیاقت این سخن است انجام دهید و مدیون

] را[سـنگر مـدارس     ] در[و اما شما رزمندگان سنگر دانشگاه و مدرسـه همـت کنیـد و                 
ها همیشه پیشتاز و سربلند باشید و باعث آبرو و حیثیت براي انقالب و              همچون سنگر جبهه  

  .اسالم باشید نه باعث تضعیف
اهللا در دست شماست و شـریان خـون شـهدا در              و اما شما مسئولین که امور امت حزب         

ها را بـا کارهـایی کـه در شـأن یـک مـسئول در جمهـوري                    دست شماست، مبادا این خون    

                                           
، »آنـان زاهـدان شـب و شـیران روزنـد     «رماید ف است که در توصیف متقین می) 7(اي از سخنان علی     تعبیر ترجمه  -1

  .البالغه، خطبه متقین، ترجمه سیدجعفر شهیدي نهج
  .»گوئد می« در اصل وصیت -2
  .)496، ص 15، ج صحیفه امام(.  از تعابیر بسیار مشهور امام در توصیف و جایگاه پاسداران است-3
عیون« در اصل وصیت -4 مد«.  
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خصوص خانواده شهدا شوید کـه        و باعث دلسردي مردم و به     . 1اسالمی نیست به هدر دهید    
  . بود خواهید2]شرمنده[در پیشگاه شهدا همیشه 

) 3(و اما تو اي خواهر بر حفظ حجاب و عفت و وقارت همت کن که فاطمـه زهـرا                    
الگو و اسوه شماست که مبادا با کارهاي ناپسند حاصل خـون شـهدا را هـدر دهـی و یـک                      

  .خبر را از خود راضی کنی هاي عوضی از خدا بی مشت آدم
 را زیـاد اذیـت و آزار        دانـم در طـول زنـدگی شـما          می. و اما شما اي پدر و مادر عزیزم         
خـواهم کـه مـرا        ام از شـما مـی       ام و در زندگی جز دردسر کاري براي شما انجام نداده            کرده

ببخشید و از خدا برایم طلب مغفرت کنید و در شهادت داداش حسن هم ناراحت نباشید و                 
 و  3»ینو ان اهللا مع الصابر    «بر شهادتم صابر باشید و صبر پیشه کنید که خدا با صابرین است              

اگر خدا شهادت را نصیبم کرد، هیچ ناراحت نباشید که امانت خدا را به او بـاز گردانیـده و                    
تابی نکنیـد کـه باعـث         وجه بی   گریه کنید بر شهید که باعث تداوم انقالب است ولی به هیچ           

  .شود دشمنان شاد شوند
تر اوقات دور از تو     دانم در مدت زندگانی زیاد با تو نبودم و بیش           و اما همسر فداکارم می      

و ) 3(و انشاءاهللا هماننـد سـرورت فاطمـه زهـرا         ] ه[بودم و تو بر این مشکالت صبر کرد       
استوار خواهی ماند و بر شهادتم غمگین مباش که انشاءاهللا اجـر عظیمـی   ) 3(زینب کبري 

از طرف خدا در دنیا و آخـرت در انتظـار توسـت و در تربیـت مرضـیه کوشـش کنیـد کـه          
  .آینده خدمتگزاري براي اسالم باشدانشاءاهللا در 

از کلیه کسانی که بر گـردنم حقـی دارنـد           . کنم  و اما در پایان شما را به تقوا سفارش می           
خواهم که مرا ببخشند و از خدا برایم طلـب مغفـرت و بخـشش کننـد و در ضـمن هـر         می

اخـت  شود اعالم شود اگر کسی بر مـن حقـی دارد، اگـر قابـل پرد                 جایی مجلسی گرفته می   
وگرنه بر من ببخشد که انشاءاهللا خدا بر همه ما رحمتش را نازل             ] شود[است به او پرداخت     

ام به صاحبانش برگردانید که اسامی آنهـا   هایی که از مردم قرض کرده  گرداند و همچنین پول   

                                           
  .»دهد« در اصل وصیت -1
  .باشد» شرمنده یا شرمسار«به سیاق کالم باید . ی دارد افتادگ-2
  .46/ انفال -3
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به امید  . اموالم طبق موازین شرعی عمل شود     ] در مورد [در دفترچه در خانه موجود است و        
آشـام    هـاي خـون      عزیز هم از چنگال صهیونیـست      1 که راه کربال باز شود و قدس       آن روزي 

) عـج (خارج شود و به امید آن روز که همه امت ما سربازان و یـاران حـضرت امـام مهـدي       
  .کند باشند که قیام به قسط می

  »والسالم«
  سرباز حقیر اسالم و خدمتگزار اسالم
  محمدرضا خالصی

10/1/63  
  
  

                                           
  .تعلیقات. ك. ر-1
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  هاي کلیدي عبارت
I اي تنها نگذارید روحانیت را در هیچ مسأله.  
I بار مصیبت را به دوش بکشید وار کوله خواهرم زینب. 
I همگی در خط سرخ اسالم و پیرو والیت فقیه باشید. 
I و نایب برحق او امام خمینی بجنگم) عج(خوشحالم که در رکاب امام زمان. 
I  کنم میاگر شهادت نصیبم شد، به آن شهادت افتخار. 
I شب اول شهادتم برایم دعاي توسل برقرار کنید. 
  
  
  

  ابوالقاسم :نام
  خالصی دوست :خانوادگی نام
  محمد   علی:پدر نام 

  دیجه خ:نام مادر
  1336 پنجم بهمن :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان :محل تولد
  دیپلم :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1362وهشتم آبان  بیست :تاریخ شهادت
   عراق پنجوین :محل شهادت
   اصابت ترکش :نحوة شهادت

   زادگاهش امامزاده یحیاي گلزار شهداي:مزار
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  ابوالقاسم خالصی دوست
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  به نام خداوند بخشندة مهربان

با درود فراوان به امام امت پیر جماران پدر مستضعفان خمینـی کبیـر و بـا درود بـه تمـامی          
م شهداي ایران زمین با سـالم درود بـه          رزمندگان سلحشوران ایران و با سالم و درود به تما         

جنـگ جنـگ اسـت      «کنم    شما خانواده محترم وصیت خود را با سخنان امام امت شروع می           
  . 1»عزت و شرف ما در گرو جنگ است

نامه براي شما همسر جان و خانواده یک وصیت نباشـد بلکـه یـک            امیدوارم این وصیت    
رفتنم براي اوسـت و  . هستیم براي اوست  . ییمبه نام خدا که از اوییم براي او       . نصیحت باشد 

وار جوشـن شـب را        هاي آسمان سرخ شـهادت شـهاب        اما ستاره . »سوي اوست   بازگشتم به «
هاي صبح رکاب زدنـد و بـه لقـاءاهللا پیوسـتند و همچنـان در                  دریدند و تا فتح کامل دروازه     

ر ایــن میــان پیوندنــد و د سراشــیبی و فــراز تــاریخ زنــدگی ملــل مختلــف بــه لقــاءاهللا مــی
مخصوصاً روحانیونی که همیـشه   . اند  کشان واقعی براي خلق بیشتر هدف انسان بوده         زحمت

اند روحانیونی که در تـاریخ        پرچمدار مبارزه بر علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی بوده         
عنـوان یـک     ولی من به2اند هاي اسالمی پیشتاز مبارزه بوده چندین ساله اخیر در همه نهضت     

الهی که اگر لیاقت آن را داشته باشم از شما ملت مسلمان و برادران و خواهران و پدر                    زبح
اي تنها نگذارند با جان و مال و دل           خواهم که روحانیت را در هیچ مسئله        و مادر خویش می   
  .از آنها حمایت کنید

 من این اسـت کـه چـون کـوه         عمیق   و مادرجان در آخرین لحظه پیام من و یا خواسته             
 بـسی   3قـدم بـاش چـون هـدفمان         قدم باش و همچنین به خواهر عزیزم ثابت         استوار و ثابت  

وار   زینـب ] مثل[باالتر از اینهاست که در راه آن به این چنین حوادث کوچکی توجهی شود               

                                           
  .19صحیفه امام خمینی، ج .  این تعبیر از سخنان امام خمینی است-1
  .»بوده است« در اصل وصیت -2
  .»مان هدف« در اصل وصیت -3
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بار مصیبت را به دوش بکشید و رسالت شهیدان خود را بـه هـر کـوي و بـرزن بانـگ                        کوله
  .دبزنید و به جهانیان برسانی

اند   قدم و استوار به پیش بروید و گمان نبرید که شهیدان مرده             و شما پدر و برادران ثابت       
خواهم صبر داشته باشـید و امیـدوارم          شاهد هستند و از برادران و خواهر خویش می        ] ولی[

که همگی در خط سرخ اسالم و پیرو والیت فقیه باشید و در شهادتم گریه نکنند که نـشانه                   
 که دشمن شادکن باشد و شاد باشـید کـه مـن بـا عـروس زیبـاي شـهادت        سستی و ضعف 
ــرده ــز و    ازدوادج ک ــرادر عزی ــران و ب ــان و پیغمب ــه آرزوي امام ــه آرزوي خــویش ک ام و ب

ام و امیدوارم که خداوند این قربانیان از خانواده ما قبول کنـد                عزیزم بوده رسیده   1پسرعموي
لحظه خون برادران پاك باز و رزمندگان اسـالم         خواهم در این دنیاي کثیف که هر          و من می  

طلبـان و مـزدوران    و روحانیان مبارز که به دست مزدوران آمریکا یعنـی منـافقین و فرصـت            
ریزد به خاطر این است که به صـداي حـسین     و غیره بر زمین می2خارجی مانند صدام یزید   

  .اند زمان خود لبیک گفته
  

من هنوز اندر خم یک کوچه بودم زیرا که خداونـد    برادران البته عمري از من گذشت و          
 بیـشتر از همـه از نعمـت         3ام  ام و شرمنده    هایی که به ما داده سپاسگزاري نکرده        بزرگ نعمت 

بزرگ که خداوند به ما داد امام امت خمینی کبیر این پیر مـسلمانان جهـان بـوده اسـت کـه               
 آنطوري که باید در گفتـارش تفکـر         نتوانستم از نزدیک ایشان را زیارت کنم و توفیق نیافتم         

خواسـتم از ایـشان بهـره     طوري که مـی  عصر بودم که از والیتش آن     کنم افسوس که با او هم     
بجویم و از فرامینش بیندیشم تا راه را بیابم، البته با این حال امروز عازم جبهه جنگ هـستم                   

شحالم که تا ایـن     کنم بلکه خیلی خو     گونه وحشت و نگرانی در وجودم احساس نمی         و هیچ 
  .و نایب برحق او امام خمینی بجنگم) عج(ام که در رکاب امام زمان اندازه آگاهی پیدا کرده

  

                                           
  .»عمو« در اصل وصیت -1
  .»یزد« در اصل وصیت -2
  .»شرمندام« در اصل وصیت -3



 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 672

ریـزد و     دانم که مادر در کام فرزنـدش مـی           من این شهادت و یا مرگ را مثل عسلی می           
طـور   خواهد و من هم همین      داند که مادر وجودش را می       کند و می     می 1گوارافرزند احساس   

دانم چون اطاعت از امام امت و این وظیفه شرعی هر مسلمان اسـت کـه بـا جـان و دل                        می
  .2بپذیرند

خـواهم اینقـدر مبـارزه     اکنون که من عازم جبهه هستم آرزوي شهادت را ندارم چون می   
 4 خون تمام بـرادران و رزمنـدگان و همرزمـانم و تمـام شـهیدان از بهـشتی            3کنم تا قصاص  

 و دیگر عزیزان را بگیرم اگر آن موقع شهادت نصیبم شد            6 و باهنر  5رجاییگرفته تا یاران او     
  .کنم با کمال میل حاضرم و تردیدي ندارم و به آن شهادت افتخار می

خواهم کـه بعـد از شـهادتم چـشمهایم را بـاز                پدر و مادر و خواهر و برادرانم می        7]از[  
ام و  شم باز این راه را انتخـاب کـرده  بگذارند که چون منافقین و کوردالن بدانند که من با چ         

هایم را باز بگذارند که کوردالن بدانند که من با دست خـالی    روم و بعد دست     از این دنیا می   
 خبـر شـهادتم     8خواهم که هر موقع     ام از شما می     و با قلبی پر از مهر و ایمان از این دنیا رفته           

 که شاید با ایـن دعـاي توسـل در            کنید 9را براي شما آوردند همان شب دعاي توسل برقرار        
  . شب اول فشار قبر کمتر شود

  

خـواهم کـه    و سالم پدرجان و مادرجان و برادران و خواهر عزیزم در اواخر از شما مـی            
مرا حالل کنید چون در زندگی خیلی شما را رنجاندم و شما را ناراحـت کـردم مخـصوصاً                   

جـر و پـاداش          اید امی   پدر و مادر شما براي من خیلی زحمت کشیده         دوارم خداوند به شـما اَ

                                           
  .»گوار«در اصل وصیت  -1
  .»بپزیرند« در اصل وصیت -2
  .»قساس« در اصل وصیت -3
  .تعلیقات. ك. ر-4
  .تعلیقات. ك. ر-5
  .تعلیقات. ك. ر-6
  .»به« در اصل وصیت -7
  .»مواقع« در اصل وصیت -8
  .»بقرار« در اصل وصیت -9
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  .1و همچنین رزمندگان. بدهد و خداوند از شما راضی باشد و شما هم از من راضی باشید
  

  2»والسالم«
  
 الـصالحات و تواصـوا بـالحق و    ا و عملـو امنـو آوالعصر ان االنسان لفی خسر اال الـذین       «

  .3»تواصوا بالصبر
   ایران عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی

  ابوالقاسم خالصی
  دعاي همیشگی شما خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار

  

                                           
اما سیاق عبـارت  » و همچنین رزمندگان اسالم« است نوشته   نامه ذکر کرده     شهید پس از آیه قرآن که در پایان وصیت         -1

  .قرار گیرد» والسالم«چنین است که باید قبل از کلمه 
  .»وسالم« در اصل وصیت -2
  .3-1/  والعصر-3
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  هاي کلیدي عبارت
I بدانید پیروزي از آن ماست.  
I ما آرزوي شهادت داریم. 
I اي مادر و پدر مانند کوه استوار باشید. 
I دهنده راه شهیدان انقالب باشید برادران ادامه. 
I دهنده راه شهیدان باش ینب ادامهاي خواهر مانند ز. 
I مقلد امام باشید. 
I امام را دعا کنید. 
  
  

  محمدعلی :نام
  خالقی :خانوادگی نام
  محمدرضا :پدر نام 

  عصومه م:نام مادر
  1344 دي یکم :تاریخ تولد
نو خرقان از توابع    قلعه روستاي   :محل تولـد  
  اهرودششهرستان 
  راهنماییدوم  :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361 وپنجم اسفند بیست :تاریخ شهادت
   عراق پاسگاه زید :محل شهادت
   اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  محمدعلی خالقی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .2» صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین1ربنا افرغ علینا«

  .5» و اي حبیب القلوب الصادقین4 غیاث المستغیثین3پروردگارا اي رب العالمین یا
 و عظیم و با درود به رسول اکـرم پیـامبر گرامـی       6 سپاس و حمد خداوند سبحان     پس از   

و نایـب بـرحقش امـام    ) عـج (و باالخص حضرت مهدي) 7(و ائمه اطهار  ) 6(اسالم
انـد و بـا       شکن و با درود بر شهیدان، که راه خدا و اسالم و راه حق را رفته                 امت خمینی بت  

نـام خـدا و    انم و تمام آشنایان و همشهریانم بـه    عرض سالم به پدر و مادر و خواهر و برادر         
خوانید  نام شهیدان راه اسالم و میهن اسالمی ما، این چند جمله اجمالی از زندگانی مرا می                به

  . شنوید و یا می
جنگیم، مـا از      به خداي واحد بدانید پیروزي از آن ماست ما در جبهه حق علیه باطل می                

کند ما ایمانمان همچون چراغی پیش ما         ه خاك ما تجاوز می    اما دشمن ب  . کنیم  اسالم دفاع می  
. رود، ما آرزوي شـهادت داریـم        سوي تاریکی می    اما دشمن در تاریکی و به     . باشد  راهنما می 

 کـه از توابـع شـاهرود        13457من محمدعلی خـالقی متولـد       . ترسد  اما دشمن از شهادت می    
هـا را   وچـک خـود اعالتـرین ارزش   هستم و چه زیباست که من با قلـب ک       ) نو خرقان   قلعه(

اش، خداونـدا مـرا از ایـن          گرفتم و این نیست مگر لطف خداوند و عنایت او نسبت به بنده            
دور مگردان و شهادت را نصیبم کن و من وصیتی نـدارم ولـی یـک                ] اقتفر  بی[همه لطف   

دالنـی   خواهم همچون تیري بر قلـب سـیاه   مشت درد و رنج دارم که بر این صفحه کاغذ می   

                                           
  .»علیتنا« در اصل وصیت -1
  .250/  بقره-2
  .»ما« در اصل وصیت -3
  .»المستقیسین« در اصل وصیت -4
  .الجنان ، مفاتیح»هاي صادقین خواهان و اي عزیز دل ي رسان یار اي یاري«: ترجمه.  فرازي است از دعاي کمیل-5
  .»سیحان« در اصل وصیت -6
  . آمده است1344 در اعالم تاریخ تولد شهید -7
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اند و بر سر امـوال ایـن دنیـا، ملتـی و جهـانی را بـه نیـستی و             که این آزادي را حس نکرده     
شاهد بودي من شهد آزادي را با گذرانـدن تمـام           کشانند فرود آورم، خداوندا تو        نابودي می 

ها که بعد از انقالب بر این امت همیـشه در   سختی خویش ارج نهادم و با تمام دردها و رنج        
روم تا شاید خداوند متعال یاري کنـد و ایـن    صحنه وارد شد شاهد بودم و حال به جبهه می     

 تو  -نپذیرد به لطف و عنایت اوست     بنده سرتا پا گناه را اگر بپذیرد سعادتی بزرگ و اگرهم            
 2[...] از دست این نـابخردان همـه هـیچ           1ها سختی و رنج کشیدي      اي امام که از تمامی قرن     

گذشت ولـی  ) 6(لحظه لحظه این زندگی پرشور، همچون نوح، عیسی، موسی و محمد    
 تو اي امام و اي عصارة تاریخ با حرکتت اسالم را در تاریخ جدیـد شـروع کـردي و آزادي                    

هـا و دردهـاي تـو را درك کنـد و              جهان را تضمین کردي ولی اي امام کیست که این رنـج           
کیست که دریابد لحظۀ کوتاهی این حرکت به هر عنوان خیانتی به تـاریخ انـسانیت و کلیـه          

دانم چه کـسانی بـا جـان          اي امام درد تو و رنج تو را می        . باشد  هاي حاضر و آینده می      انسان
  .3[...]خرند  می
 اي مادر و پدر مانند کوه استوار باش و هرگز ناراحت مباش از فرزند خود که امـانتی                   و  

پدرجان و مادرجان هرگاه بـه  . بود در دست تو و در راه اسالم و خدا و قرآن، قربانی کردي       
 6بیفتید و حالت آنها در نظر بگیر تا ناراحـت         ) 7( حسین 5اکبر   به یاد علی   4فکر من افتادید  

دهنـده راه شـهیدان انقـالب باشـید و تـو اي خـواهر ماننـد                  برادران ادامـه   نشوي و شما اي   
حجـاب  ] که[دهنده راه شهیدان باش و بعد از این مهمترین کار تو اینست            ادامه) 3(زینب

اسالمی داشته باشی و حجاب را که همان اسلحه توست بر زمـین نگـذار و اگـر خواسـتند                    
دانـم کـه    ن خود را بـده و اي مـادر و پـدر مـی      حجابت را به زور بگیرند حتی اگر شده جا        

هایی را که کشیدید جبران کنم و امیدوارم کـه شـما مـرا                هاي شما و زحمت     نتوانستم خوبی 

                                           
  .باشد» کشیدي« در اصل وصیت واژه مخدوش است اما به سیاق سخن باید -1
  . خوانا نیست-2
  .دارد در اصل وصیت چند کلمه افتادگی -3
  .»افتاد« در اصل وصیت -4
  .تعلیقات. ك. ر-5
  .»ماراحت« در اصل وصیت -6
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سـرور  ) 7(روم راه حـسین     ببخشید و از من راضی باشید و به خدا قسم راهی را که مـی              
خـواهم کـه     شـما مـی  ام رسیدم و از  آزادگان است و آن را انتخاب کردم و به آرزوي دیرینه          

  .مقلد امام باشید و راه شهیدان و راه امام را ادامه دهید، امام را دعا کنید
  محمدعلی خالقی

  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار
  »والسالم«

  
  



 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 682
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 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 684

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I اش کنم در کربالي ایران هستم اگر در کربالي حسین نبودم تا یاري.  
I ز یاري امام نکشیددست ا. 
I با کسانی که قصد تضعیف روحانیت را دارند قاطعانه برخورد کنند. 
I مادرم خوش باش که پسرت را در راه خدا دادي. 
  
  
  

  احمد :نام
  خالقیان :خانوادگی نام
  بدالخالق ع:پدر نام 

  سکینه :نام مادر
  1341  اسفندمدو :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود :محل تولد
  دیپلم :تحصیالت

   سپاه:کننده رگان اعزاما
  1360 یکم اسفند :تاریخ شهادت
  تنگه چزابه :محل شهادت
   - :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 686

  احمد خالقیان
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .1» و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحونسیلۀ اهللا و ابتغوا الیه الوایا ایها الذین آمنوا اتقو«
بـه خـدا توسـل      ) وسیلۀ ایمان و پیـروي از اولیـاء حـق           به(ل ایمان از خدا بترسید و       اي اه «

  .» و در راه او جهاد کنید تا رستگار شوید2جویید
شکن زمان و سالم بر تمـام شـهیدان    نام خدا با درود و سالم به رهبر کبیر انقالب، بت       به  

رم، اگر خداوند شهادت را نـصیبم  مادر تنها خواهشی که دا   . راه خدا و سالم بر مادر مهربانم      
اي و ایـن   کرد، بر سر قبرم اشک نریزي بلکه خوشحال باش که پـسرت را در راه خـدا داده                 

دانـی چـه چیـزي باعـث          در نزد خداوند ارزش دارد، بار خدایا تو خود بهتر از هر کس می             
 آیـا  3»نیینصرهل من ناصر «زند،  فریاد می) 7(آمدنم به اینجا شده، آن هنگامی که حسین   

) 7(نه من اگر در کربالي حـسین . 4را لبیک نگوییم) 7(توانم بنشینم و فریاد حسین     می
 و ایـن    5گـویم   نبودم تا یاریش کنم در کربالي ایران هستم و فریاد امام عزیزمان را لبیک می              

 و اگـر شـده بـا    6خود نعمتی بزرگ است که خداوند عطا فرموده تا در سپاه اسـالم بجـنگم      
 در راه اسالم بردارم این کار را خواهم کـرد، چـه خداونـد جهـاد کننـدگان در                    خونم قدمی 

خواهم که دست از یاري امام نکـشند          در آخر از امت مسلمان می     . دارد  راهش را دوست می   
  .و با کسانی که قصد تضعیف روحانیت را دارند قاطعانه برخورد کنند

  »والسالم علیکم«
4/9/60  

  احمد خالقیان

                                           
  .35/  مائده-1
  .»جوئید« در اصل وصیت -2
  .تعلیقات. ك. ر-3
  .»نگوئیم« در اصل وصیت -4
  .»گوئیم می« در اصل وصیت -5
  .»بجنگنم« در اصل وصیت -6



 687 خالقیان، احمد     ¹استان سمنان 



 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 688

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I ما تمام هدفمان رسیدن به خدا و کوششمان پیاده کردن احکام خدا در جامعه است.  
I ما هرچه داریم از قرآن داریم. 
I همیشه به یاد خدا باشید. 
I همیشه تقوي و صبر و استقامت را پیشه خود کنید. 
I وحدت را حفظ کنید. 
I پیرو قرآن و عترت باشید. 
  
  

  نحس :نام
  بیکیان خان :خانوادگی نام
  رمضانعلی :پدر نام 

  ساره :نام مادر
  1344دوازدهم مهر  :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان :محل تولد
  چهارم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361سیزدهم تیر  : شهادتتاریخ
   شلمچه :محل شهادت
   اصابت ترکش :نحوة شهادت

   زادگاهشرضاي  فردوس گلزار شهداي:مزار



 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 690

  بیکیان حسن خان
   الرحمن الرحیماهللا بسم

  .1»... والمستضعفین من الرجال و النساء و الولدانهللا و مالکم ال تقاتلون فی سبیل«
هایی که در تحت شکنجه       ها و بچه    چرا در راه خدا و در راه آن مردم بیچاره از مردها و زن             «

  .»جنگید اند نمی قرار گرفته
ی بشریت و سـالم و درود بـر      گستر جهانی و این منج      یگانه عدالت ) عج(سالم بر مهدي    

رهبر انقالب اسالمی امام خمینی و سالم بر رزمندگان اسالم و سالم بر شهیدان و سالم بـر                  
اهللا همیـشه در صـحنه و سـالم بـر بنـدگان         خانواده شهیدان اسالم و سالم بـر امـت حـزب          

هللا بـه   ا  اهللا پیام بدهم چون حزب      تر از آن هستم که براي امت حزب         من کوچک . شایسته خدا 
شـود کـه پیـرو کتـاب خـدا و             معنی حزب خداست و حزب خدا هم به کسانی اطالق مـی           

پیغمبر خدا باشند و بخواهند که احکام خدا را در جامعه پیاده کنند و ما هم تمـام هـدفمان                    
رسیدن به خدا و کوششمان پیاده کردن احکام خدا در جامعه است تنها پیام مـا همـان پیـام                    

اي را کـه در       ست و ما هرچه که داریم از قرآن داریم بنابراین چند نکتـه            قرآن و وحی الهی ا    
همیشه به یاد خدا باشـید  . کنم به این امید که سودمند واقع شود      قرآن آمده است من ذکر می     

 و تقوي و صبر و استقامت را پیشه خود کنیـد و وحـدت بینتـان را                  2و خدا را زیاد یاد کنید     
کـنم   ن حجاب اسالمی را کامال رعایت کنند باز هم عرض می          حفظ کنید و مادران و خواهرا     

فقیه   فقیه جانشین عترت است و ولی      که به فرمودة رسول اکرم پیرو قرآن و عترت باشید ولی          
بـراي  ) عـج (حاضر امام خمینی است که انشاءاهللا خداوند براي حفظ اسالم تا انقالب مهدي            

  آمین یا رب العالمین. ما حفظ کند
  » اهللا و برکاتهحمۀیکم و روالسالم عل«

  خدایا، خدایا، تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار
  براي حفظ اسالم از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا

  2/4/61  بیکیان حسن خان
                                           

  .75/  نساء-1
  :ص دارد از آنجمله است در قرآن آیات متعددي به ذکر خدا اختصا-2

  .41/ ، احزاب»یا ایهاالذین آمنوا اذکروا اهللا ذکراً کثیراً« یا 41/ عمران ، آل»واذکر ربک کثیراً    «
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  هاي کلیدي عبارت
I ام راه اسالم و قرآن است راهی که من رفته.  
I همیشه پیرو والیت فقیه باشید. 
I نیدتابی نک در مرگم بی. 
I است) 6(راهی که والیت در آن هست راه پیامبر اکرم. 
  
  
  

  حسن :نام
  خانعلی :خانوادگی نام
  کبر ا:پدر نام 

  نسا :نام مادر
  1344 مهر یکم :تاریخ تولد
  شاهرودشهر مجن از توابع شهرستان  :محل تولد
  بتدایی پایان دوره ا:تحصیالت
  سرباز ارتش :کننده ارگان اعزام

  1364 ودوم تیر بیست :تاریخ شهادت
  بانه  :ل شهادتمح

   سانحه رانندگی :نحوة شهادت
   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  حسن خانعلی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .1»انا هللا و انا الیه راجعون«

به نام خداوندي که ما را آفرید و درود و سالم به پیامبر اسالم و درود و سالم به رهبر کبیر                      
اي که با ایثار جان خویش        به خون خفته  انقالب و سالم به خانواده شهدا و سالم بر شهیدان           

درخت اسالم را آبیاري نموده و سالم بر معلولین و مجروحین در ضمن رزمندگان اسالم از             
  .جمله ارتش و سپاهی و بسیجی

  

نامه پسر شما حسن خانعلی باشـد کـه از    سالم بر پدر و مادر عزیز و گرامیم این وصیت         
 بـود کـه   موقعی پدرجان از موقعی که شما را شناختم .نویسم ها راه دور براي شما می       فرسخ

دیدم و مثل یک پدري که پـسرش را خیلـی دوسـت               تمام زحمات شما را جلوي چشم می      
از این همه زحماتی که برایم کشیدي خیلی خیلی ممنـونم و فقـط    . کشیدي  دارد زحمت می  

شما هم بـراي بـزرگ      توانم از خدا بخواهم که به شما اجر بسیار عنایت کند و مادرجان                می
 از شـما هـم      ،کردن من و فرستادن من به جبهۀ حق علیه باطل خیلی خیلی زحمت کشیدي             

  . خیلی ممنونم و خداوند متعال هم به شما اجر فراوان دهد
  

تـابی ننمـوده و       رسانم و امیدوارم که در مرگم بی        به خواهران و برادران سالم فراوان می        
ه اسالم و قرآن است و خدا خواست که در ایـن راه بـه فـیض                 ام را   بدانید راهی که من رفته    

خواهم که همیشه پیرو راه والیت فقیه باشـند و        شهادت نایل آیم و از تمام امت مسلمان می        
است و از تمام دوسـتان و آشـنایان   ) 6(بدانند که راهی که در آن هستند راه پیامبر اکرم      

خاطر خـدا مـرا     به2اید عاصی و گناهکار دیده خواهم که هرگونه بدي از این بنده روسیاه           می
خـواهم کـه از طـرف مـن           ام مـی     از خـانواده   ،حالل کنید و نماز و روزه قضاي زیادي دارم        

                                           
  .156/  بقره-1
  .»اي دیده« در اصل وصیت -2



 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 694

تابی و گریه و زاري نکند کـه دشـمنان     خواهم که در مرگم بی      جاي بیاورند و از مادرم می       به
  . در مجن باشدشاد شوند و در ضمن روحم در آن دنیا شاد باشد و محل دفن من

  امام را دعا کنید
  به امید پیروزي حق علیه باطل

  »والسالم«
  حسن خانعلی

  20/12/63در مورخه 
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 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 696

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I هرگز امام خود را تنها نگذارید.  
I  ادامه دهید(پشتیبانی خود را از روحانیت مبارز.( 
I کنیدبا کمک مادي و معنوي به جبهه روحیه رزمندگان را شاد . 
I همیشه دعاگوي امام امت باشید. 
I با خدمت به خدا براي آخرت خود توشه کسب نمایید. 
I گونه فرصتی ندهید به منافقین خودفروخته، مزدوران آمریکایی هیچ. 
  
  
  

  اهللا حجت :نام
  خانلرخانی  :خانوادگی امن

    علی:پدر نام 
  فاطمه :نام مادر

  1340 دوم مهر :تاریخ تولد
آباد خـانلر از توابـع      قائم روستاي   :محل تولد 
  شاهرودشهرستان 
  چهارم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361 تیرششم و بیست :تاریخ شهادت
   عراق بصره :محل شهادت
   - :نحوة شهادت

  تاکنون اثري از پیکرش به دست نیامده :مزار



 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 698

  اهللا خانلرخانی حجت
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .1»ونوال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزق«
 بلکه آنها زنده هستند و شما توجه نداریـد  2شوند مرده نگویید آنان که در راه خدا کشته می  «

  .»خورند و از انعام و نعمات خداوند برخوردار هستند و در نزد خداي خود روزي می
اي که در خـود   خوانم نسبت به مسئولیت و وظیفه اکنون که من در سال چهارم درس می   

دانم که در جبهه حق علیه کفر شرکت کـنم و هـر فـرد                 زم و ضروري می   کنم ال   احساس می 
متعهد باید این وظیفه و احساس خطیر را انجام دهد و پیمان وفاي خود را نـسبت بـه امـام               

هرگز امام خود را تنها نگذارید و به درستی که حسین زمان            ] مبادا[امت استوار نگه دارید و      
مـا اهـل کوفـه نیـستیم امـام را تنهـا       «دهـیم   که سـر مـی  خود را یاري کنید و همان شعاري  

خـواهم کـه پـشتیبانی خـود را از       و از تمام امت مسلمان و شهیدپرور ایـران مـی         3»بگذاریم
که در تمام زمان نسبت به احساس وظیفه شرعی خود جلـوي            ] اعالم کنید [روحانیت مبارز   

م      تی به منافقین خودفروخته مـزدوران      گونه فرص   اند و هیچ     کرده 4مستکبران را گرفته و قد علَ
عنوان یک نفر متعهد که انشاءاهللا دانشگاه و دانشسراها را از             امریکایی ندهند و از مسئولین به     

هاي مملکت اسالمی خود را به حرکت درآورند و به امید روزي کـه                متفکر که بتوانند چرخ   
  .دهان آنان بزنندتمام مستضعفان جهان بر مستکبران غالب گشته و مشت محکمی بر 

ها چه از نظر مـادي و چـه     هاي خود به جبهه     خواهم که با کمک     و از امت شهیدپرور می      
از نظر معنوي روحیه بـرادران رزمنـده را شـاد نگـه دارنـد و پیـروزي را از خـداي تعـالی                        

  . داشته باشند5مسئلت
  » اهللا و برکاته6حمۀوالسالم علیکم و ر«

                                           
  .169/ عمران  آل-1
  .»نگوئید« در اصل وصیت -2
  .تعلیقات. ك. ر-3
  .»الم« در اصل وصیت -4
  .»مسعلت«ت  در اصل وصی-5
  .»حمۀبر« در اصل وصیت -6
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  ]اي دیگر نامه وصیت[
   الرحمن الرحیمبسم اهللا

  .1» و ال یستقدمونعۀ اجلهم ال یستاخرون سا فاذا جاء«
  .2» الموتئقۀکل نفس ذا«
  .3»کل من علیها فان«
بخش است مرگ آخر زنـدگی نیـست بلکـه تبـدیل صـورت زنـدگی               بدان که مرگ حیات   «

  .»آمیخته به بال به زندگی طیبه و حزن است
شکن   این ابراهیم بت  ) عج(نایب برحق امام زمان   با درود به بزرگ رهبر کبیر انقالب این           

زمان و ابرمرد تاریخ که با مشت خود لرزه بر اندام ابر جنایتکاران شرق و غـرب و منافقـان                    
اي   نقطـه ] هـر [ و با سالم به تمامی رزمنـدگان راسـتین کـه در              4اندازد  داخلی و خارجی می   

  .ن هستندشک وجود دارند پشتیبان اسالم و امام امت خود خمینی بت
خواستم با خانواده خود و با امت همیشه در صحنه خـود ایـن شـخص حقیـر              اکنون می   

خـواهم کـه مـن در طـول           اي صحبت از طریق نامه نمایم و از تمام بـرادران مـی              چند کلمه 
وجـود  [که در مدنظر    ] در[کنم چنان خوبی کرده باشم        آورم فکر نمی    زندگی آنچه به یاد می    

 تـا در پـیش خـداي        5خواهم که مرا عفو نمایند      مۀ دوستان و آشنایان می    باشد و از ه   ] داشته
 اسـالم را تـا   6خـواهم کـه راه   خود خشنود و جزء سربازان او قرار گیرم و از این امـت مـی          

  .هاي خونشان آبیاري نمایند آخرین قطرة خون خود ادامه دهند و این نهال آزادي را با قطره
 و برادران این است که مبادا امام خـود را در صـحنه              و همچنین تقاضاي من از این امت        

 نیستیم حـسین  7ما اهل کوفه«تنها بگذارند که باید همانند حسین زمان شعار را سر دهیم که    
                                           

  .34/  اعراف-1
  .185/ عمران  آل-2
  .26/  الرحمن-3
  .»میاندازد« در اصل وصیت -4
  .»نمایم« در اصل وصیت -5
  .»را« در اصل وصیت -6
  .تعلیقات. ك. ر-7
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خواهم کـه مـرا عفـو و     و در آخر کالم خود از پدر و مادر و خانواده خود می  » تنها بگذاریم 
  .بخشش نمایند

چنین شایـستگی و   کردم که خدا این پیش خود، فکر نمیکردم در   البته من هرچه فکر می      
 هم به من دارد حاال که مـرا جـزء     1کردم که خدا توجهی     سعادت را نصیبم نماید و فکر نمی      

بندگان باشعور خود حساب نموده که اکنـون بـه ایـن مقـام رسـیدم از پـدر و مـادر خـود                        
البتـه  . اگوي امام امت باشـند  دع2جاي آورند و همیشه  خواهم که همچنان شکر خدا را به        می

ام و امیدوارم که برادرانم راه حق را ادامـه           اي نسبت به انقالب انجام نداده       من خدمت ارزنده  
  .اي کسب نمایند دهند با خدمت به خدا بتوانند براي آخرت خود توشه

طور که در حال کفن دوختن براي من است لباس رزم را              خواهم که همان    و از مادرم می     
تن دیگر برادرانم بپوشد که امانتی که خدا نزد آنها گذاشته به پیشگاه باعظمـت او هدیـه                  بر  

  .نمایند
  » اهللا و برکاته4حمۀ علیکم و ر3والسالم«

  
  خوشا آنان که بـا فرمـان رهبـر        

  

  علیه خـصم رزمیدنـد و رفتنـد          
  

  خوشا آنان که با شوق حـسینی       
  

  بساط کفـر برچیدنـد و رفتنـد          
  

  
  یابد مرا هرکه طلب کند مرا می   :5دنیمن طلبنی وج

  شناسد مرا و هرکه مرا یافت می  :و من وجدنی عرفنی
  دارد و هرکه مرا شناخت دوستم می  :و من عرفنی احبنی
  شود و هرکه مرا دوست دارد عاشقم می  :و من احبنی عشقنی
  شوم و هرکه عاشقم شود عاشقش می  :و من عشقنی عشقته

                                           
  .»اي توجه« در اصل وصیت -1
  .»همشیه« در اصل وصیت -2
  .»السالم« در اصل وصیت -3
  .»حمۀبر«وصیت  در اصل -4
  .»من طلبنی«ذیل . تعلیقات. ك. ر-5
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  کشم  عاشقش شوم او را میو هرکس  :و من عشقته قتلته
   او1پس هرکس را بکشم بر من است خونبهاي  :تهی دیو من قتلته فعلّ

و من علیهستم2من باشد دیۀ او، من خونبهایش] بر[و هرکس که   : دیتهاه فانتُ دی   
  
  
  

                                           
  .»خونباي« در اصل وصیت -1
  .»خونباي« در اصل وصیت -2
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  هاي کلیدي عبارت
I خاطر تو به جبهه آمدم دانی که به پروردگارا تو می.  
I است) 7( رهبر آزادگان حسین ابن علیراه ما راه. 
I را تنها نگذاشت) 7(باشید که تا آخرین نفس حسین) 7(برادران عزیز همچون اباالفضل. 
I همیشه پیرو خط والیت فقیه باشید. 
I سروران گرامی در هر کاري و هر عملی به یاد و براي خدا باشید. 
I همیشه امام این پیر جماران را دعا کنید. 
I به معروف و نهی از منکر کنیدر را امر گیکدی. 
  
  

  غالمرضا :نام
   محمدي خان :خانوادگی نام
  علیمحمد :پدر نام 

  کبرا :نام مادر
  1346م فروردین بیسن :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان :محل تولد
  دوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361 بهمن بیستم :تاریخ شهادت
  فکـه  :محل شهادت
   اصابت ترکش :نحوة شهادت

  تهران زهراي  بهشت گلزار شهداي:مزار
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  ∗محمدي غالمرضا خان
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
 الـصالحات و تواصـوا بـالحق و    اوالعصر ان االنسان لفی خسر اال الـذین آمنـوا و عملـو        «

  .1»تواصوا بالصبر
که بـه خـدا ایمـان آورده و نیکوکـار          مگر آنان  2[...]ها در زیان      قسم به عصر که همۀ انسان     «

درستی و راستی و پایداري در دین یکدیگر را سفارش کردند و در کارها شـکیبا                  د و به  شدن
  .»بودن

کم و اخوانکم و ازواجکـم و             « ترفتموهـا و   قو امـوال ا   عـشیرتکم   قل ان کان اباوکم و ابناء
ساکن ترضونها احب الیکم من اهللا و رسوله و جهـاد فـی سـبیله    کسادها و مون  ش تخ ةتجار
  .3»دي القوم الفاسقینهی اهللا بامره و اهللا ال ی حتی یأتاصوبفتر

اي رسول ما بگو امـت را کـه اي مـردم اگـر شـما پـدران و پـسران و بـرادران و زنـان و                            «
التجاره که از کـسادي آن بیمناکیـد و           اید و مال    خویشاوندان خود را و اموالی که جمع آورده       

داریـد    جهاد در راه او دوست مـی      اید بیش از خدا و رسول و          منازل که به آن دلخوش داشته     
  .»منتظر باشید تا امر نافذ جاري گردد و خدا فساق و بدکاران را هدایت نخواهد کرد

  )7(فرمود امام حسین
گردد پس اي شمشیرها مرا در آغوش         جز با کشتن من استوار نمی     ) 6(اگر دین محمد  «

ي تا اسـالم را بـشناسم     بار خدایا حمد و سپاس به درگاهت که به من فرصت داد           . 4»بگیرید
خاطر تو بـه جبهـه        دانی که به    بار خدایا پروردگارا تو می    . و تا در جهل و نادانی از دنیا نروم        

                                           
نامـه هـم از سـوي      در پایـان وصـیت    . انـد   شهید را نوشته  » شرح حاالت «نامه شهید با خطی دیگر          در حاشیه وصیت     ∗

  .کوتاه اضافه شده استاي  نامه روابط عمومی مسجد فاطمیه و انجمن اسالمی و بسیج بیعت
  .3-1/  والعصر-1
  . خوانا نیست-2
   .24/  توبه-3
ان کان دین محمدٍ لم یستقم اال بقتلـی یـا سـیوف             « تاکنون در هیچ کتاب و منبع معتبري یافت نشده که این عبارت              -4

در و) 7( کلمات االمـام حـسین  عۀدر موسو. منسوب بدانند) 7(را به صراحت به حضرت امام حسین      » خذینی
 حـائري آل     حویزي فرزند حاج محمد  ) ق1305-1235(شیخ محسن   «. المعارف تشیع چنین آمده است    ةکتاب دایر 
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خـاطر تـو بـه جبهـه          دانی که به    بار خدایا پروردگارا تو می    . تا در جهل و نادانی از دنیا نروم       
ها پا گذاشتم ولی خداونـدا از تـو           خاطر نابودي دشمنان اسالم و مسلمین به جبهه         آمدم و به  

نـه غلبـه کـنم بـار        عاجزانه تقاضا دارم که مرا یاري کنی تا بر هواي نفس خود در همـه زما               
 مـرا  2اخوبی بیاموزم و انجام دهم بارالهـ       از اینکه نتوانستم دستوراتت را به      1خدایا مرا ببخش  

ببخش از اینکه خوب در خط والیت فقیه نبودم و مرا ببخش از اینکه انقالب اسالمی با این             
 3االهـ  و بار  ي و ما قدر آن را ندانستیم      عظمت و بزرگی و رهبري با آن بزرگی به ما عطا کرد           

 نکـردم و بـار   4خـوبی ادا  مرا ببخش از اینکه حق مجروحین و شهدا را و خانوادة آنها را بـه             
  .خدایا پروردگارا مرا ببخش از اینکه نماز را کوچک شماردم

  

درود بر نایب بـرحقش  ] و[و منجی بشریت و با سالم   ) عج(عصر  با سالم به پیشگاه ولی      
 و شـهیدان  5پاك شـهیدان راه خـدا و سـالم بـر جانبـازان      شکن با درود به روان        خمینی بت 

  .همیشه شاهد انقالب
هاي حق علیه باطل نمودیـد خـدا    پدر و مادر عزیزم از اینکه بزرگم کردید و روانه جبهه     

را شکر و پدر و مادر عزیزم امیدوارم که مرا ببخشید و حاللم کنید و اگـر خواسـتید بـرایم                     
 آن طفـل  7اصـغر    و علی  6و قاسم ) 7( کربال و براي حسین    گریه کنید به یاد صحراي    ] من[

گریه کنید و طوري گریه کنید که دشمنان اسالم و قرآن شاد نشوند و              ) 7(ماه حسین   شش
                                                                                                       

الحب از اعاظم خطبا و شعراي شیعه و صاحب دیوان شعري به نام الحائریات است قـصیده معروفـی دارد کـه                        ابی
  .دارد که چنین است) 7(عبداهللا الحسین زبان حال ابی

  ال ینتهـــیاعطیــت ربـــی موثقـــاً  
  

ــی    ــعدي و ذریتـ ــی فاصـ   اال بقتلـ
  

ــم یــستقم    ان کــان دیــن محمــدٍ ل
  

  اال بقتلـــی یـــا ســـیوف خـــذینی  
  

  » با اندك ویرایش137، ص 1المعارف تشیع، ج ةدایر«
  .»بخش به«  در اصل وصیت -1
  .»بارالهی« در اصل وصیت -2
  .»بارالهی«در اصل وصیت -3
  .»اعدا«در اصل وصیت -4
  .»بازان نجا« در اصل وصیت -5
  .تعلیقات. ك. ر-6
  .تعلیقات. ك. ر-7
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از رهبـر آزادگـان حـسین ابـن     ] مـن [ بدانند که این راه را   2 آیندگان  بگویید و   و 1باید بدانید 
 و نیز    بردن  آن را  نهضتاست و شهدا    آموختم و بدانید که راه مستقیم همین راه         ) 7(علی

 را بردن و نیز همیشه امام را دعا کنید که هرچه داریـم از            شهدا نهضت آن  همین راه است و     
 تومـان آن را     500برکت امام عزیزمان است و همچنین از مال دنیـا مقـداري مـال دارم کـه                  

 غیر این صورت به دولت      خمس بدهید و بقیه را اگر به کارتان آمد از آن استفاده کنید و در              
 تومان ایـن بیـشتر کـه در دفترچـه     230جمهوري اسالمی واگذار کنید و همچنین نیز مقدار       

بـرادران عزیـزم   . زدگـان بدهیـد      است آن نیـز بـه جنـگ        3[...]بانک نوشته شده است از راه       
تـا   باشـید کـه      4امیدوارم که این حقیر گناهکار را حالل کنید و امیدوارم همچـون اباالفـضل             

دهنده راه شهیدان باشـید      را تنها نگذاشت و شما هم همیشه ادامه       ) 7(آخرین نفس حسین  
و اسلحه آنها را زمین نگذارید و پیرو خط والیت فقیه باشید و مواظب اعمال و رفتار خـود              

خواهر عزیزم امیدوارم که ایـن حقیـر را حـالل           . باشید که از خط والیت فقیه خارج نشوید       
بعـد از شـهادت بـرادرش، چـه کـرد شـما             ) 3(که همچون زینب کبـري    کنی و امیدوارم    

هاي محله عزیـزم امیـدوارم هرچـه          دوستان و برادران بچه   . باشید) 3(رو خط زینب    دنباله
بدي از این حقیر گناهکار دیدید به بزرگی خودتان حاللم کنید چون خداوند از حـق نـاس             

  .کنم به شما میگذرد و برادران و سروران گرامی چند یادآوري  نمی
همیشه مواظب اعمال و رفتار خویش باشید و در هر کـاري و هـر عملـی را کـه انجـام               
دهید با یاد و براي خـدا باشـد و همیـشه در زنـدگی خـود از ائمـه سرمـشق بگیریـد و              می

اي امر به معـروف و نهـی از    یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنید که اگر در جامعه    
رود و حافظی براي انقالب اسالمی و         ، آن جامعه رو به زیان و فساد و تباهی می          منکر نباشد 

پیرو خط والیت فقیه باشید و همیشه امام این پیر جماران را دعا کنید کـه هرچـه داریـم از                     
  .برکت این بزرگوار است

                                           
  .»بدونید« در اصل وصیت -1
  .»گان آینده« در اصل وصیت -2
  . خوانا نیست-3
  .»ابالفضل« در اصل وصیت -4
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  .هانهاي ج به امید پیروزي حق علیه باطل و برافراشته شدن پرچم اهللا اکبر بر تمام بلندي
  .را نگهدار) خمینی(که رفتن تو خورشید ) شهدا(خدایا، خدایا ستارگان 

  »والسالم علیکم«
  محمدي نامه شهید غالمرضا خان وصیت

18/11/1361  
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 711محمدي، غالمرضا       خان¹استان سمنان 

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I مردم به هوش باشید.  
I                    خمینـی  خط فقط خط مستقیم همان خط اهللا، پیغمبران و امامان و خط نایب امام زمانمـان امـام

 .مجري قانون الهی است
I نجات پیدا کردن از چنگ شیطان آسان نیست. 
I شهادت و شهامت را سرلوحۀ خود قرار بدهیم. 
I خدایا به من رحم کن که محتاجم فقط به تو. 
  
  

  محمدرضا :نام
  محمدي  خان :خانوادگی نام
  العابدین زین :پدر نام 

  نرجس خاتون :درنام ما
  1337 هفدهم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان :محل تولد
  دیپلم :تحصیالت
  جهاد :کننده ارگان اعزام

  1360ودوم تیر  بیست :تاریخ شهادت
   اهواز :محل شهادت
   اصابت موشک :نحوة شهادت

  زادگاهشرضاي  فردوس گلزار شهداي :مزار



 713محمدي، محمدرضا       خان¹منان استان س

  1محمدي محمدرضا خان
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  2»هو اهللا احد«

اهللا  اهللا روح   زمـان حـضرت آیـت      درود فراوان به رهبـر انقـالب اسـالمی ایـران نایـب امـام              
 مـرگ   -مرگ بر منـافقین   )  درود بر ملت رزمنده ایران     -درود بر شهیدان  (الموسوي الخمینی   

 مطالعه دقیق و بررسی در امور و مـسائلی کـه            - بیدار باشید  - مردم به هوش باشید    -بر کفار 
شـیار در   اتفاق افتاد به یاد داشـته و هو       ) 7(و حضرت علی و امامان    ) 6(زمان پیغمبر 
  .زندگی باشید

 و خط نایب امـام زمانمـان        - امامان - پیغمبران -خط فقط خط مستقیم که همان خط اهللا         
ماوراء مهـم بـودن آن والیـت فقیـه بـر روي             (مجري قانون الهی    ) والیت فقیه (امام خمینی   
قدر بدانید و هوشـیار باشـید کـه مبـادا بـه             . به هوش باشید امت رزمنده اسالم     ) زمین است 

به دوستان اسالم   . اب الهی گرفتار شوید و نجات پیدا کردن از چنگ شیطان آسان نیست            عذ
  .سالم رسانده و موفقیت آنها را از خداوند بزرگ خواستارم

  

 تومان آقـاي سـیدعباس شـاهچراغی عـضو جهـاد از اینجانـب بابـت پـول                   3000 مبلغ   -1
  .از پولی که به دستش دادم. وسیله مادرم پرداخت شود خواهد و به مانده ژیان می باقی

المـال و یـا     بـودم بـه بیـت     ملی گرفتـه 3 تومان بابت چند کتاب که از کتابخانه   100 مبلغ   -2
آباد توي چـادر کـارگران محتـرم           در موقع پیدا نشدن آن در زرین       4کتابخانه پرداخت نمایید  

  .خواستند بدهید  ریال که آنها از من می3قنات و 
  

                                           
 ذیل وصیت شهید، فردي که متعهد نشده است دو سال نماز و دو ماه روزة قضاي شهید را بجاي آورد رسید داده و                        -1

  .امضا کرده است
  .1/  اخالص-2
  .»خانه کتاب« در اصل وصیت -3
  .»نمائید« در اصل وصیت -4
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  . سال4 یعنی براي 1 روزه ماه4 به گردن بودن -3
  .که اگر ترك شده که گویا براي اطمینان کامل خوانده شود] ي[ سال نماز واجب2 -4
  . تومان پولی که به آقاي نصرتی انبار دادم اگر به صادقی نداده بدهد85 -5
 لیتري در کالته است که براي جهاد بوده که دست ابوالقاسم که با جهـاد   220 یک بشکه    -6

  .داند و برگرداند دارد میهمکاري 
خواهـد اگـر در خانـه پیـدا نـشد             متر نیز از اینجانب می      عدد اُهم   برادر محمود فکور یک     

) از ایشان بپرسید چقدر خریدند و به مقدار ارزشش به او پول بدهید            (پولش را به او بدهید      
  .متشکرم

شکسته که پیـدا و   عدد آچار ریز و یک بوشن با مغزي       3 یک ساچمه الستیکی پیکور و       -7
 تومـان بـه حـساب      250پیدا نشدن آن مبلـغ      ] صورت[به انبار جهاد تحویل داده شود و در         

  .جهاد واریز شود
 در خاتمه حالل کردن و گذشت نسبت به اینجانب از طرف پدر و مادر گرامی و عزیـز                   -8

  .واستارمخ] را] [ان[جان پدري و مادري و کلیه دوستان و فامیل و خواهر و برادر و ننه
  

  به امید رحمت خداوند
  

 3 تـا راه   2 شهادت و شهامت را سـرلوحۀ خـود قـرار بـدهیم            -عشق به آفریدگار جهانیان     
. در خاتمه گناهی به گردن اجرا کننده این وصیت نیست         . 4بپیمایید] را[هاي خداوند     رحمت

ناراحت . ندرسانم و از گناهان من درگذر       مجدداً خدمت پدر و مادر گرامی و غیره سالم می         
از خدا  . با خواست خدا  . نباشید پدر و مادر گرامی و عزیز جاي من انشاءاهللا که خوب است            

و عمل خود که خـدا از مـا بگـذرد و بـه رحمـت خـود           . بخواهید که از گناهان ما درگذرد     
  .بپیوندد

                                           
  .»روز« در اصل وصیت -1
  .»بدیم« در اصل وصیت -2
  .»در« در اصل وصیت -3
  .»بپیمائید« در اصل وصیت -4
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شمار از غضب خودت محفـوظ بـدار و بـه مـن رحـم کـن کـه                 خدایا مرا از گناهان بی      
  . به تومحتاجم فقط

  »والسالم«
14/12/1359  

  خداحافظ همگی شماها
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 717محمدي، محمدرضا       خان¹منان استان س

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I همیشه گوش به فرمان امام باشید.  
I از خط امام و والیت فقیه خارج نشوید. 
  
  

  محمدعلی :نام
  ختیال  :خانوادگی نام
  ابراهیم :پدر نام 

  سلطان  ماه:نام مادر
  1333 شهریور یکم :تاریخ تولد
  خیج از توابع شهرستان شاهرود شهر کالته :محل تولد
  سوم ابتدایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1360 هشتم آذر :تاریخ شهادت
   بستان :محل شهادت
   اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 719 ختیال، محمدعلی     ¹استان سمنان 

  محمدعلی ختیال
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
 و شکر خـدا را کـه       ها را آفرید و راه هدایت را به آنها نشان داد            نام خدا، خدایی که انسان      به

ما را هم به نور هدایت هدایتمان کرد و ما را نعمتی نصیب کرد که در راه او جهـاد کنـیم و                      
  .انشاءاهللا شهید شویم و به فیض شهادت برسیم

اي پدرم اي پدر عزیزم که مرا مشوق و راهنما بودي امیدوارم که مرا حالل نمایی و اگر                    
 کردم کـه باعـث نـاراحتی شـما شـدم بـه بزرگـواري                بدي در زمان جوانیم و یا این دوران       

هایی که دادم بـبخش و حاللـم        خودتان ببخشید مادرم مادر عزیزم تو هم از آن همه زحمت          
خـواهم کـه      همسر گرامی و خوبم از تو مـی       . کن تا اعمالم مورد قبول پروردگارم قرار گیرد       

ام مرا بـبخش       تو تندي کرده   برایم گریه نکنی اگر در چند سال زندگی در بعضی از موارد به            
خدا از تو راضی باشد چون من از تو راضی هستم امیدوارم که فرزنـدانم را خـوب تربیـت                   
کنی و آنها را با قرآن آشنا گردانی شما همیشه گوش به فرمان امام باشـید و از خـط امـام و           

  .والیت فقیه خارج نشوید خداوند اسالم و مسلمین را نصرت عنایت بفرماید
  

  » اهللاحمۀالسالم علیکم و رو«
  فرزند کوچک شما محمدعلی ختیال
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  هاي کلیدي عبارت
I خصوص منافقین باشید سد محکم در مقابل دشمنان اسالم به.  
I جهاد را در راه خدا فراموش نکنید. 
I پذیر نباشید پشتیبان والیت فقیه باشید تا آسیب. 
I حمایت کنید از روحانیت این سنگرداران اسالم. 
I برکف را حامی و پشتیبان باشید پاسداران جان. 
I بخشد احترام به مادر هر گناهی را می. 
  
  
  

  محمدرضا :نام
  لو  خدابنده :خانوادگی نام
  اصغر  علی:پدر نام 

  صدیقه :نام مادر
  1342 یکم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان  :محل تولد
  چهارم متوسطه :تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام
  1365 خرداد ودوم بیست :ادتتاریخ شه

   مهران :محل شهادت
   اصابت ترکش :نحوة شهادت

   زادگاهشرضاي  فردوس گلزار شهداي:مزار
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  لو محمدرضا خدابنده
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .2»االمر منکم  الرسول و اولیا اهللا و اطیعو1ااطیعو«

بـرد  با ماسـک صـدام بـه میـدان ن      ] که[بار    اکنون که استکبار جهانی به سرکردگی امریکا این       
اسالم آمده است وظیفه دینی و شرعی خود دیدم که به یاري اسالم برخیـزم و بـا عـشق و                     

 من شد از بازمانـدگان  3عالقه به جبهه جنگ آمدم و اگر که به لطف خداوند شهادت نصیب      
پدر و مـادر گرامـی از شـما         . خواهم که صبر و استقامت و بردباري پیشه خودکنند          خود می 

 عظـیم   4پـشتیبان ] یک[ شما از براي من ناراحت نباشید و شما باید           خواهم که هیچ وقت     می
خـصوص    یک سد محکم در مقابـل دشـمنان اسـالم بـه           . انقالب و جمهوري اسالمی باشید    

خواهید باید دعا کنید که مرگ من در          اگر والدین عزیز من سعادت من را می       . منافقین باشید 
  .چون مرگ در راه خدا ارزش دارد. راه خدا باشد

  . تقوا-3 جهاد در راه خدا -2 علم -1برتري و کرامت انسان در سه چیز است   
امـت مـسلمان جهـاد در راه        . خواهم که فراگیري علم را ادامه دهنـد         از برادران خود می     

  . این جنگ بستگی دارد5خدا را فراموش نکنید که شرف اسالم در گرو
  .»کنید  شما را در کارهاي خود تقوا پیشهکنم وصیت می«.7»امرکمو نظم اهللا 6ياوصیکم بتقو«
در حقیقــت ارجمنــدترین شــما نــزد خــدا پرهیزگــارترین » «8کمیان اکــرمکم عنــداهللا اتقــ«

  .9»شماست
                                           

  .»اطیعوا« در اصل وصیت -1
  .59/  نساء-2
  .»نسیب« در اصل وصیت -3
  .»پشتیبانت« در اصل وصیت -4
  .»گِروهِ«وصیت  در اصل -5
  .»بتقو« در اصل وصیت -6
  .است) 7( عبارت از سخنان حضرت علی-7
  .»تقاکم« در اصل وصیت -8
  . در اصل وصیت معناي آیه فصیح نیست-9



 723لو، محمدرضا       خدابنده¹استان سمنان 

اي اهـل ایمـان در      «. 1» ان اهللا مـع الـصابرین      ة بالـصبر والـصلو    ایا ایها الذین امنوا استعینو    «
 کـه خـدا بـا    2مـاز توسـل جوییـد   پیشرفت کار خود صبر و مقاومت کنید و به ذکر خدا و ن           

  .»صابران است
  )7( این پرچمدار خونین حسین-درود بر ولی فقیه امام خمینی

اید اطاعـت کنیـد خـدا را و اطاعـت کنیـد رسـول خـدا را و                     اي کسانی که ایمان آورده      
  .3االمر اطاعت کنید از اولی

  .4اخت امام خویش را مرده است به زمان جاهلیتنهر که نش  
شـود و   اهللا ختم میبقیۀمر منظور از امامان پاك راستین اسالم است که به حضرت        اال  اولی  

از نواب عـام کـه همـان فقهـاي در دیـن هـستند               ] اطاعت[در زمان غیبت آن حضرت باید       
 و اسـالم بـر      5»پـذیر نباشـید     پشتیبان والیت فقیه باشید تا آسیب     «اي مسلمانان   . اطاعت کنیم 

 6باشـد   روزه، حج، جهاد و والیت که از همه مهمتر والیـت مـی            پنج پایه استوار است نماز،      
  )).7(امام محمدباقر(

 ایـن   8اي مسلمانان حمایت کنید از روحانیـت      . 7والیت فقیه استمرار حرکت انبیاء است       
 و پشتیبان باشید، این پاسداران جان بر کف را، که با خون خـود               9 اسالم و حامی   سنگرداران

  .نمایند  دفاع میدر داخل و خارج از اسالم
                                           

  .45/  بقره-1
  .»جوئید« در اصل وصیت -2
االمـر    طیعوا الرسول و اولی   یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و ا       «.  سورة نساء است   59 عبارت شهید ترجمه بخشی از آیه        -3

  .»منکم
  )، باب انه من عرف امامه377، ص 1الکافی، ج (» هلیۀمن مات و لیس له امام فمیتته جا«): 7(امام صادق -4
کـه امـر دولـت    دهـم    اطمینان مـی  «: اند  این تعبیر شهید مشابه سخنی است که امام در حمایت از والیت فقیه فرموده              -5

، 10صـحیفه امـام، ج      (» یه و والیت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکـت نخواهـد وارد شـد              اسالمی اگر با نظارت فق    
  ).58ص

خداي عزوجل پـنج چیـز را بـر بنـدگان        «: امام باقر فرمودند  : ترجمه حدیث چنین است   . 49، ص   2 اصول کافی، ج     -6
  .ج و والیت، روزه، حةنماز، زکو. واجب ساخت و آنها چهار چیزش را گرفتند و یکی را رها کردند

  .308، ص 10 صحیفه امام، ج -7
  .»رحانیت« در اصل وصیت -8
  .»حمایت« در اصل وصیت -9
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  ]وصیت خصوصی[
 مـن  2 ببخشید که اگر قدر و احترام شما را بیشتر از این کـه در تـوان  1پدر و مادر گرامی    

  .بود نگاهداري کنم
کـه  .  باشید که احترام به پدر و مادر خیلـی ثـواب دارد            3مادر من از من راضی و خشنود        

افسوس کـه دیگـر     . 4»بخشد  ا می احترام به مادر هر گناهی ر     «: فرماید  می) 6(رسول خدا 
توانم به پدر و مادر و برادرانم و بـستگانم و دوسـتانم و هـر     دستم از دنیا کوتاه است و نمی  

 حـق آنهـا را بنمـایم فقـط          5کسی که حقی به گردن من دارد احترام و نسبت بـه آنهـا اداي              
 6 مـرا عفـو    خواهم که هر کسی که حقی به گردن من دارد از حق خود در گذرد                عاجزانه می 

  .کند که خداوند حکیم داناست
پدر گرامی یک خواهشی دارم که اگر امکان دارد یکی از برادران مـن را پاسـدار اسـالم                    

  .نمایید، که پاسداري یکی از اهداف من بوده است
  درود بر امام خمینی
  خدانگهدار همۀ شما
  سالم بر پاسدارن قهرمان اسالم
  لو محمدرضا خدابنده

  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  نام خدا به
ذکـرم یـاد و نـام       . آرام نـدارم  ] و[از شـوق وصـال حـق قـرار          . امشب حالت دیگـري دارم    

اي واحده در یک صـف واحـده بـا     شادي من از این افزون شده که ما مثال جامعه   . خداست
                                           

  .هاي حرف گاف مشخص است افتاده است اما از سیاق کالم و سرکش» گرامی« واژه -1
  .بوده است» توان«مانده اما از سیاق عبارت مشخص است که کلمه  ، توا باقی»توان« از واژة -2
  .»خوشنود« وصیت  در اصل-3
4-   
  .»اهداي« در اصل وصیت -5
  .»عف« در اصل وصیت -6
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من هم بدون نام و نشان و بـا لبـاس   . ایم ایم و در یک روح و یک پیکر شده      سپاه ادغام شده  
دریاي بیکـران بـسیج سـپاه پاسـداران، ایـن جـان             . ام  اي وارد دریا شده      آرم مثال قطره   بدون

اگـر مـن لیاقـت شـهادت را داشـتم کـه شـهادت لیاقـت و کفایـت                    . برکفان قرآن و اسـالم    
خـواهم کـه اوالً مـرا حـالل کننـد اگرچـه مـن                 از پدر گرامی و مادر عزیزم مـی       . خواهد  می

اي از  قطـره (اي ناقابـل   خواهم از نظر اینکه هدیه     معذرت می . ام  فرزندي الیق براي آنها نبوده    
مـادر انـشاءاهللا کـه نـزد زهـراء      . اند خوشـحال باشـند   نموده] هدیه [به درگاه خداوند  ) دریا

اي در راه اسالم تقـدیم        مادر شهدا هدیه  ] مانند[چون    تو هم هم  . روسپید باشید ) 3(مرضیه
اگر خواستند در راه من گام بردارنـد در         . م تربیت کنید  دیگر برادران را در راه اسال     . اید  کرده

  . به فعالیت بپردازند1سپاه پاسداران این سنگربانان انقالب خونین
. کنیـد  2را ادا مـن   قـضاي   پدر و مادر گرامی براي من یک ماه روزه و یک سال هم نماز                 

  .پیشه خود سازید] را[صبر و بردباري در راه خدا 
  »والسالم«
  لو دابندهمحمدرضا خ

  
  

                                           
  .»خونین انقالب« در اصل وصیت -1
  .»یک سال هم نماز براي من قضاء کنید« در اصل وصیت -2
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  هاي کلیدي عبارت
I همیشه عمل کردن به قرآن را سرلوحۀ کارهایتان قرار دهید.  
I خودتان را در حضور خدا بدانید. 
I همچون امام در مقابل ظالمان داخلی و خارجی استوار و مقاوم باشید. 
I یت باشیدفقط پشت سر امام و روحانیت مبارز و افراد مورد تأیید امام و روحان. 
I همیشه گوش به فرمان امام خمینی باشید. 
I قسم به خدایی که تمام ما را آفرید که تا آخرین قطرة خون خود سنگرم را رها نخواهم کرد. 
  
  
  

  محمدرضا :نام
  لو  خدابنده :خانوادگی نام
  محمدابراهیم :پدر نام 

  سکینه :نام مادر
  1340 وششم شهریور بیست :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان :محل تولد
  دیپلم :تحصیالت
  ارتش :کننده ارگان اعزام

  1361 هفدهم مهر :تاریخ شهادت
   دهلران :محل شهادت
  -  :نحوة شهادت

  اثري از پیکر وي به دست نیامد :مزار
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  لو محمدرضا خدابنده
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  

هایشان سالم بر شهداي زنـده انقـالب کـه چـون کـوه مقـاوم                  سالم بر تمام شهدا وخانواده    
برند و هر دقیقه اجـر عظیمـی    سر می ها به رمقابل دردي که روز و شب دارند در بیمارستان      د

سـالم بـر یـاران      ) 7(درود بر شهیدان کـربالي حـسین      . کند  پروردگارشان به آنها عطا می    
سالم بر امام امـت و ابـراهیم زمـان و حـسین زمـان خمینـی، حـامی                   ) 7(باوفاي حسین 

بر یاران باوفاي امام خمینی درود بر تمام شهیدان گلگون          مسلمین و مستضعفان جهان درود      
سـالم بـر سـنگرهاي پرخـون مرزهـاي          ) 7(کفن کربالي ایران سالم به عاشوراي حسین      

خواران شرق و غرب که دستـشان از آسـتین صـدام              ایران که توسط مزدوران بیگانه و جیره      
. قالب نونهال را ناتوان سـازند     خواهند این ان     که می  1 مرگ بر منافقان   .خائن به در آمده است    

امیدوارم که همیشه عمل کردن به قرآن را سرلوحه کارهایتـان قـرار دهیـد و خودتـان را در       
ها بایستید و همچـون امـام در مقابـل            در مقابل سختی  ) 3(وار  حضور خدا بدانید و زینب    

عزیزم پدر و   ظالمان داخلی و خارجی استوار و مقاوم باشید و سالم گرم من بر پدر و مادر                 
هـاي حـق علیـه باطـل بـروم و از       مادر حال فرصتی پیش آمده که به یاري خداوند به جبهه         

باشم زیرا سیدالشهدا نیز براي احیاء دین قیام کرد و مـا هـم بـه فرمـان                  ) 7(یاران حسین 
خواهید که یاد شهیدان زنده بمانـد فقـط           کنیم اگر می    رهبر عزیزمان براي احیاء دین قیام می      

سر امام و روحانیت مبارز و افراد مورد تأیید امـام و روحانیـت باشـید و بـه بـرادران                پشت  
کنم   کنم شماها وارث اسلحۀ از دست افتاده شهیدان هستید وصیت می            دینی خود وصیت می   

که هرگز تا آخرین قطرة خون خود با دشمنان اسالم سرسازش نگیرید و همیشه گـوش بـه                
 مقدمـه   2 از بین بردن دشمن درون کوشش کنید که جهاد اکبر          فرمان امام خمینی باشید و در     

                                           
  .تعلیقات. ك. ر-1
 با نفس را جهاد و قتال را جهاد اصغر دانسته و جهاد       ) 6( در کتب عرفانی و اخالقی شیعه به نقل از رسول اکرم           -2

  .دانند جهاد اکبر می
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 و وابسته به آن است و دیگر اینکه کـسی خیـال نکنـد مـرا بـه زور بـه جنـگ         1جهاد اصغر 
پـذیر    فرستادند من با میل و ایمان خودم رفتم تا به دشمنان اسالم بفهمانم که اسالم سـازش                

 تا آخرین قطرة خون خود سنگرم را رها    نیست به همان خدایی که تمام ما را آفرید قسم که          
کنم که اگر جنـازة مـن بـه دسـت شـما               نکرده و مبارزه خواهم کرد و در خاتمه وصیت می         

  .رضا در کنار دیگر شهیدان دفن کنید رسید آن را در فردوس
  به امید دیدار در دنیاي دیگر

  »والسالم«
  لو محمدرضا خدابنده

17/9/61  
  
  

                                           
جهاد و قتال را جهاد اصغر دانسته و جهاد با نفس را        ) 6( در کتب عرفانی و اخالقی شیعه به نقل از رسول اکرم           -1

  .دانند جهاد اکبر می
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  یديهاي کل عبارت
I      همسرم من به کمک هموطنانمان در مرزها شتافتم تا بلکه بتوانم به انقالب اسالمی کمکی کـرده

  .باشم
I همسرم همانطور که بارها گفتی مردانه بجنگ، به خدمت سربازي رفتم براي جنگیدن. 
I کردم و آخر به آرزوي خود رسیدم رفتم آرزوي شهادت می هر دفعه که به مأموریت می. 
  
  
  

  محمدجعفر :نام
  خدادادیان  :خانوادگی نام
  ابوالقاسم :پدر نام 

  فاطمه :نام مادر
  1331 بهمن یکم :تاریخ تولد
   شاهرودشهرستان :محل تولد
  ابتدایی پایان دوره :تحصیالت
  ارتش :کننده ارگان اعزام

  1364 هفتم اسفند :تاریخ شهادت
  واز بیمارستان بقایی اه :محل شهادت
   اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  ر خدادادیانمحمدجعف
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  به نام خداوند بخشنده مهربان

هاي نبرد حق بر باطل هستم ایـن          ضمن عرض سالم به خانوادة عزیزم چون من عازم جبهه         
 امیدوارم کـه بعـد از       2نویسم   و سالم هستم براي شما می      1نامه را در حالی که صحیح       وصیت

  .3)انشاءاهللا(شهادتم بدان عمل کنید 
گفتی که مردانه بجنـگ و از مـردن          طور که بارها به من می       همسر عزیزم صغراجان همان     

ترس نداشته باش و من هم به همین امیـد بـودم یعنـی اگـر تـرس داشـتم ماننـد خیلـی از                     
ولی از آنجا که من یک ایرانی هـستم و          . کردم  قطارانم از خدمت مقدس سربازي فرار می        هم

دفاع   ی به مرزهاي ما حمله کرده و به زنان و دختران مردم بی             عراق 4دیدم که چطور مزدوران   
 عمل را در مورد آنها      5ترین  ما که در اصل همان خواهر و مادرهاي خودمان هستند وحشیانه          

انجام دادند به کمک آنها شتافتم تا بلکه بتوانم کمکی به آنها و در اصل کمکـی بـه انقـالب                   
ده باشم پس از مردن ترس نداشتم و هر دفعه که بـه             اسالمی ایران به رهبري امام خمینی کر      

  .کردم و آخر به آرزوي خود رسیدم رفتم آرزوي شهادت می مأموریت می
  .کنم صغراجان چند مورد هست که آن را برایتان بازگو می

 بعد از مرگم اختیار زندگی دست خودت است اگر توانستی بدون شـوهر پـاك زنـدگی              -1
 ماه و 4عنوان شوهر زندگی کنی، بعد از         ر نتوانستی بدون مردي به     بهتر، ولی اگ   6کنی که چه  

  .توانی ازدواج کنی ده روز از مرگم با هر کی که دوست داري می
اوالً با مردي شوهر کن که قبول کند علی را پهلـوي خودتـان نگـه                .  در مورد پسرم علی    -2

                                           
ی« در اصل وصیت -1   .»سعِ
  .»مینوانیسم« در اصل وصیت -2
  .»ایشااهللا« در اصل وصیت -3
  .»نمزدیورا« در اصل وصیت -4
  .»ترین وهشیانه« در اصل وصیت -5
  .»یا« در اصل وصیت -6
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رد که علـی نـزد شـما        دارد و از آن نگهداري کند ولی اگر شوهر کردي و شوهرت قبول نک             
  .خواهم که در مورد تعلیم و تربیت او کوشا باشد باشد علی را به مادرم بسپار و از مادرم می

دانم که بعد از شهادتم حقوقم چقدر است ولـی هرچـه       من نمی .  در مورد حقوق و مزایا     -3
  .باشد  صغرا و پسرم علی می1هشتم آن را به مادرم و بقیۀ آن را مال همسرم هست یک

  . در مورد خانه و آن مقدار وسایلی که دارم تماماً مال همسر و فرزندم است-4
خواهم که علی را فردي خوب و سالم بـه اجتمـاع تحویـل دهـی و                    صغراجان از تو می    -5

تـوانی او را   هرچـه مـی  . و او را همچنان تنها رها کنـی    ] نروي[خدا نکرده تو به راه خودت       
. اگر فرزندي بعد از مرگم در رحم از تو داشتم         .  کن 3گهداري و از او ن    2دار  پیش خودت نگه  

  .اگر پسر بود اسم او را رضا و اگر دختر بود هر اسمی که تو دوست داشتی روي آن بگذار
کنم مخصوصاً از مادرم، همـسرم، فرزنـدم،    نامه از همۀ شما خداحافظی می  با این وصیت   -6

عمـو، پـسرعموها،       پـدرزن، مـادرزن، زن      حسن و حسین و خـواهرم، زن بـرادرم،         4برادرانم
هـا   برادرها، باجنـاق  ها، برادرهاي خانم، زن ها، دختردایی دایی، پسردایی دخترعمو، دایی و زن  

 داشتم و امیدوارم    6شناسند و سالم علیکی      که مرا می   5 همه و هر   طور کلی از    با خانواده، و به   
  . بتوانم در آن دنیا راحت باشماند مرا عفو کنید تا که هرچه خوبی و بدي از من دیده

و ایـن  .  اگر من شهید شدم مرا در قبرستان شاهرود و در کنار دیگر شـهیدان دفـن کنیـد        -7
  .خط شعر را حتماً روي سنگ قبرم بنویسید

  
  دیـده نـداري خبـر از مـن           اي مادر غـم   

  

  سـر مـن      کز گـردش ایـام چـه آمـد بـه            
  

  من تازه جوان بودم اندر چمـن حـسن          
  

  فرو ریخت همه بال و پـر مـن         نشکفته    
    

صـغراجان  . خواهم که بر سر مزارم گریـه زیـاد نکنیـد            در پایان از تمام خانواده خود می        

                                           
  .»همسر« در اصل وصیت -1
  .»نگدار« در اصل وصیت -2
  .»نگداري« در اصل وصیت -3
  .»برادرم« در اصل وصیت -4
  .»از همه و« در اصل وصیت -5
  .»عکیی« در اصل وصیت -6
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 2نامـه را در   در ضمن این وصـیت . امیدوارم که شما را در بهشت موعود دوباره زیارت کنم  
دامادیم راه  نویسم یک برگ دست خودم و یک برگ آن را داخل جیب بغل کت راه           برگ می 

  .گذارم می
  محمدجعفر خدادادیان

26/7/1360  
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  هاي کلیدي عبارت
I ما از جانب خدا مأموریت داریم در این برهه با مشکالت موجود مقاومت کنیم.  
I  لبیک بگویید) 7(امام حسین» هل من ناصر ینصرنی«به نداي. 
I با جان و دل به سخنان رهبر گوش دهید و بدان عمل نمایید. 
I    آیم، مرا در این سفر راهنما باش و در معراجی سرخ پیکرم را در خون شـناور    خدایا به جبهه می

 .ساز
I زهی خیال باطل که نور حق خاموش شدنی نیست. 
I کند اهللا خداوند هر قومی را به یک وسیله آزمایش می اي امت حزب. 
I وسیله آزمایش ما این انقالب و جنگ و مسائل آن است. 
I هللا، امام عزیزمان را تنها بگذاریمنکند که نعوذبا. 
  
  
  

  علیرضا :نام
  خدامی  :خانوادگی نام
  محمدرضا :پدر نام 

  عنبرالسلطان :نام مادر
  1336 بهمن یکم :تاریخ تولد
  شهرستان کردکو :محل تولد

  دیپلم :حصیالتت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1365 سیزدهم اسفند :تاریخ شهادت
   شلمچه :محل شهادت
   اصابت ترکش :نحوة شهادت

  شهرستان گرگان  گلزار شهداي :مزار



 743 خدامی، علیرضا     ¹ان استان سمن

  علیرضا خدامی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  

خاطر خـاك ایـران نیـست     ملت شریف ایران باید یقین پیدا کنند که تجاوز دشمنان اسالم به     
باشد، و دشمن یقین پیدا کرده بـود کـه اگـر     خاطر از میان برداشتن انقالب قرآنی می     بلکه به 

ر ایران استقرار پیدا کند الگویی براي دیگر مسلمین خواهـد شـد و منـافع                انقالب اسالمی د  
  .اندازد و همین هم شد آنان را در معرض خطر می

ما از جانب خدا مأموریت داریم در این برهه با همه مشکالت موجود مقاومت کنـیم تـا       
هـل مـن ناصـر    «به نـداي  .  برافراشته کنیم2 و سیاه 1هاي سرخ   سربلندي اسالم را بر بام کاخ     

با جان و دل به سـخنان رهبـر گـوش دهیـد و              . 4لبیک بگویید ) 7( امام حسین  »3ینصرنی
  .5بدان عمل نمایید

  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .7»اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون  فی سبیل6اال تحسبن الذین قتلو«
دهـم کـه نیـست        اء مخصوص اوست شهادت مـی     نام خداوند بزرگ و مهربان که حمد ثن         به

خـاتم  ) 6(دهم که حضرت محمـد      اي جز خداي یکتا و شهادت می         و آفریننده  8خدایی
امیرالمؤمنین جانـشین برحـق پیـامبر       ) 7(انبیاء فرستاده و رسول خداست و حضرت علی       

                                           
  .تعلیقات. ك. ر-1
  .تعلیقات. ك. ر-2
  .تعلیقات. ك.ر. »رونیینص« در اصل وصیت -3
  .»بگوئید« در اصل وصیت -4
  .»نمائید« در اصل وصیت -5
  .»قتلو« در اصل وصیت -6
  .169/ عمران  ال-7
  .»خدائی« در اصل وصیت -8
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پناهگــاه .  را سزاســت کـه آفریننــده ارض و ســماء اســت 1حمــد و ســپاس خــدایی. اسـت 
میرانـد و حیـات          و مستعضفان و دشمن ظالمان و مـستکبران، خـدایی کـه مـی              ستمدیدگان

خـدایی کـه گناهـان مـرا        . گردانـد   خدایی که پناهندگان درگاهش را ناامیـد برنمـی        . دهد  می
ام صبر و ایمان به برادران و خواهرم وفاداري بـه انقـالب      آمرزد و به خانواده     بخشد و می    می

زیز و دلبندم مصطفی و مجتبی استقامت و رسـالت خـونم را   و امام و به همسر و فرزندان ع      
  .دهد اهللا شور حسینی و تداوم انقالب اسالمی را می دهد و به امت حزب می
اهللا تعالی فرجه شریف یگانه منجی عـالم   با سالم و درود بر حضرت مهدي موعود عجل         

برحـق امـام زمـان     2بشریت و دادگستر جهان و با درود و سالم بر امیـد مستـضعفان نایـب               
هاي  شکن و با درود و سالم بر تمامی شهداي صدر اسالم تاکنون و تمام خانواده             خمینی بت 

معظم شهدا و معلولین و اسرا این شاهدان همیشه تاریخ و با درود و سالم بـر تمـامی امـت     
ـ   اهللا و پدر و مادر مرحومم و همسرم و برادران و خواهرم که با ایثارگري       حزب ت هـا و تقوی

  .ساز یاریم کردند روحیه مرا در این امر خطیر و سرنوشت
آیم تا در جمع خداجویان عاشـق، زاهـدان شـب و              ام و می    خدا اینک که عزم سفر کرده       

. هایم را استواري ببخش و قلب و روحم را بـا یـادت آرام کـن         شیران روز حضور یابم، گام    
و در معراجی سـرخ پیکـرم را در خـون      آیم، مرا در این سفر راهنما باش          خدایا به جبهه می   

  .شناور ساز
اهللا بار دیگر نور حق در این گوشه جهان در ایـن سـرزمین خـون و                 آري اي امت حزب     

وجوش مردم مستعضف گردیده و زمینه قیـام آقـا            قیام ایران درخشیدن نموده و باعث جنب      
 از قبیـل جنـگ،   3][...خواهـد کـه ایـن نـور حـق       آماده گشته، ولی باطل می ) عج(امام زمان 

ها خاموش کند زهی خیـال باطـل کـه نـور              محاصره اقتصادي، فشار و اختالف و دیگر فتنه       
اهللا بـا ایثـار و فـداکاري و بـا رهبـري قـاطع و                حق خاموش شدنی نیست، که امـت حـزب        

شکن از این امتحـان الهـی سـرافراز بیـرون           گونه رهبر انقالب، ابراهیم زمان، خمینی بت        امام
  .دهند اش، با عرض ادب تحویل می ین انقالب را به صاحب اصلیآمده و ا

                                           
  .»خدائی« در اصل وصیت -1
  .»نائب« در اصل وصیت -2
  . خوانا نیست-3
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از کـربالي ایـران بلنـد       ) 7(امام حـسین  » هل من ناصراً ینصرنی   «آري بار دیگر نداي       
کـه  . کنـد   ها را طلب مـی    4اصغر  ها و علی  3اکبر   و علی  2ها   مظاهرها، حنظله  1بن  است که حبیب  

اهللا خداونـد      مثبت دادید که اي امت حـزب       اهللا که به این ندا پاسخ       مرحبا به شما امت حزب    
بهـشت را بـه بهـا     «5کند کـه بـه قـول شـهید بهـشتی      هر قومی را به یک وسیله آزمایش می  

 که وسیله آزمایش ما این انقالب و جنگ و مسائل آن است، که نکنـد                6»دهند نه به بهانه     می
ذباهللا، امام عزیزمان را تنهـا   و نکند که نعو   7از این آزمایش الهی سرافراز و موفق بیرون نیاییم        

طوري که خداوند براي اقوام گذشته پیـامبران          همان. بگذاریم، که به عذاب الهی دچار شویم      
 و نجات فرستاد که آنها را تکذیب کرده و اطاعت نکردند که بـه               8و امامانی جهت راهنمایی   

نیـستیم و نخـواهیم     عذاب الهی دچار و همگی به هالکت رسیدند که انشاءاهللا ما از آن قوم               
  انشاءاهللا. بود

  ما در ره عشق نقض پیمـان نکنـیم         
  

  چون جان طلبد دریغ از جان نکنیم         
  

ــود      ــز ش ــد لبری ــر از یزی ــا اگ   دنی
  

  ما پشت به سـاالر شـهیدان نکنـیم            
    

خـداحافظ  . طلـبم   از همه بستگان و خواهران و برادران التماس دعا دارم و حاللیت مـی               
  .همگی شما

  ده علیرضا خدامیکنن وصیت
23/10/1365  

  

                                           
  .تعلیقات. ك. ر-1
  .تعلیقات. ك. ر-2
  .تعلیقات. ك. ر-3
  . تعلیقات.ك. ر-4
  .تعلیقات. ك. ر-5
) 6(گویا متأثر از این حدیث و سـخن رسـول اکـرم           » دهند نه به بهانه     بهشت را به بها می    « عبارت شهید بهشتی     -6

  ).384، ص 1378الفصاحه، حدیث  نهج(»  بالمکاره، و حفّت النار بالشهواتلجنۀحفّت ا«: باشد
  .»نیائیم« در اصل وصیت -7
  .»مائیراهن« در اصل وصیت -8



 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)8(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 746
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  هاي کلیدي عبارت
I افتخار جاویدان برایتان اطاعت از والیت فقیه است.  
I گاه امام را تنها نگذارید هیچ. 
I ها خالی بماند مگذارید جبهه. 
I گاه از آمریکاي جنایتکار غافل مباشید هیچ. 
I خمینی را نگهدارخدایا خدایا تا انقالب مهدي. تنها دعایتان این باشد . 
I همواره در جهت اسالم گام بردارید. 
  
  

  محمود :نام
  خدامی  :خانوادگی نام

  نصراهللا :پدر نام 
  زهرا :نام مادر

  1344 شانزدهم آبان :تاریخ تولد
  شاهرودسطام از توابع شهرستان شهر ب :محل تولد
  اول متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361 یازدهم آبان :تاریخ شهادت
   خوش عین :محل شهادت
   اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  محمود خدامی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
 اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظرو مـا        1دواهمن المؤمنین رجال صدقوا ما عا     «

  .2»بدلوا تبدیال
ـ                « ستند کـامالً وفـا     برخی از آن مؤمنان بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا ب

کردند پس برخی بر آن عهد ایستادگی کردند تا در راه خدا شهید شدند و برخی بـه انتظـار                    
  .»3فیض شهادت مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند

با سالم و درود بیکران به رهبر کبیر انقالب امام خمینی که براي نابودي ظلم و سـتم از                     
سـپاس  . 5اهللا منتظـري    و با سالم بـه امیـد امـت و امـام آیـت              4ستهاي مردم برخا    میان توده 

بیکران، مهربان خداي خالق را که شناخت معرفت خویش به من آموخت سـپس عـشق بـه                  
 بـه  6راه خود را در دلم نشانید و شکر نعمت بزرگ رهبر را کـه خداونـد جهـت راهنمـاییم      

  .صراط مستقیم و حقیقت عطا نمودم
سالم گرمی که از میان دود و آتش سالم گرمی کـه از             . یدپرورم شه 7سالم به همشهریان    

هاي پاك و صاف و صادق و جـان برکـف       سالم گرم از میان قلب    . میان غرش توپ و تانک    
  .نهادة جوانان و رزمندگان

تواند برایتـان افتخـار    همشهریان عزیزم وصیت من به شما این است که تنها راهی که می     
گـاه او     طاعت از والیت فقیه است از فرمان امام اطاعت کنید و هیچ           جاي گذارد ا    جاویدان به 

هـاي بـه وسـعت        ها خالی بماند جبهـه      ها بروید و مگذارید جبهه      را تنها مگذارید و به جبهه     

                                           
  .»عاعدوا« در اصل وصیت -1
  .23/  احزاب-2
  .»نداد« در اصل وصیت -3
  .»خواست« در اصل وصیت -4
  .تعلیقات.ك. ر-5
  .»راهنمائیم« در اصل وصیت -6
  .»همشریان« در اصل وصیت -7
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جا نوجوانان مایه امیـد و قـوت دل     همیشه و همه  . تاریخ و به عظمت زمان همیشه و جاوید       
ها بروید و نگذارید کـه   اند آري به جبهه    تخار بوده و پیران مایه شکوه و سرچشمه عزت و اف        

گاه از آمریکاي جنایتکار غافل مباشید وصیتم به پدر و مادر و برادر            جبهه خالی بماند و هیچ    
و خواهرم اینست که برایم هیچ گریه نکنند زیرا از گریۀ شما دشمنان ما این روبـاه صـفتان                   

 دیگر آنکه برادرانم را بگذارنـد کـه بـه جبهـه             کند و    جنایتکار را خوشحال می    1این منافقین 
به امید پیروزي حـق علیـه باطـل    . بروند تا راه شهدا را دنبال کنند و همیشه امام را دعا کنند          

  .خدا یار و یاور ستمدیدگان
  محمود خدامی

  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  2»اناهللا و انا الیه راجعون«

پدرجان و مادرجان این فرزند عزیز و دلبند شـما          . رهم کوبندة ستمگران  به نام خداوند آن د    
 ایـن  3قصد دارد به جبهه حق علیه باطل برود اکنون که آمریکاي جنایتکار و به گفتۀ اماممان        

کند و این جنایتکار تـاریخ از   عنوان شیطان بزرگ یاد می   تنها امید مستضعفان که از آمریکا به      
کند من وظیفۀ خود دانستم       ن به جمهوري اسالمی ایران دریغ نمی      هر فرصتی براي ضربه زد    

اي را که نسبت به ایـن انقـالب اسـالمی             که در جبهۀ حق علیه باطل شرکت نمایم و وظیفه         
خـصوص   و تنها سخنی که بـه ملـت ایـران بـه     .اي از آن را از گردنم ادا کرده باشم   دارم ذره 

تنها دعایشان ایـن باشـد کـه خـدایا، خـدایا تـا              همشهریان عزیزم دارم از آنها این است که         
خـواهم کـه همـواره در         خمینی را نگهدار و همچنین از آنها این را مـی          ) عج(انقالب مهدي 

جهت اسالم گام بردارند و خواهش من از پدر و مادرم این است که وقتی من شـهید شـدم                    
گوینـد ایـن سـزاي     مـی شوند و  براي من گریه نکنند زیرا از گریۀ شما منافقان خوشحال می        

                                           
  .تعلیقات. ك. ر-1
  .156/  بقره-2
  .»امامان« در اصل وصیت -3
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ام روزة مـرا     روز روزه نگرفتـه    18خواهم که مـن       جبهه رفتن است و من از پدر و مادرم می         
  .بگیرند و نمازهاي قضاي من را بخوانند

  »والسالم«
  نامۀ محمود خدامی وصیت
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  هاي کلیدي عبارت
I دهندة راه شهیدان باشم روم تا ادامه می.  
I جا نمانم) 7(ۀ ساالر حسینروم تا از قافل می. 
I خبر را نخورید فریب منافقین از خدا بی. 
I رویم تا به دشمن صهیونیستی بفهمانیم که ما از کشته شدن هراسی نداریم ما می. 
  
  
  

  محمدعلی :نام
  خداوردي  :خانوادگی نام
  علیشیر :پدر نام 

  اله ه:نام مادر
  1317 یکم فروردین :تاریخ تولد
   شاهرودابر از توابع شهرستان روستاي :محل تولد
  سواد بی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1363 تیر چهاردهم :تاریخ شهادت
  بانه  :محل شهادت
   اصابت گلوله :نحوة شهادت

آبـاد شهرسـتان       روستاي علی   گلزار شهداي  :مزار
  زادگاهش
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  محمدعلی خداوردي
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  

 به همگی و نایب برحقش خمینی عزیز و با سالم     ) عج(پایان به امام زمان     با سالم و درود بی    
شهداي اسالم و امت اسالمی ایران اینجانب محمدعلی خداوردي فرزند شیرعلی کـه لطـف           
خداوند شامل حال اینجانب شـد و راهـی جبهـۀ نـور علیـه ظلمـت شـدم خواسـتم چنـد                       

  . موضوعی را در رابطۀ با وصیت خود به اطالع برسانم
  . 1اشـت نماییـد   در مورد کفن و دفن هرچـه مخـارج گرفـت از ثـروت خـودم برد                : یک  
 به خودم دارد لذا همسرم سلیمه گرگانی را وکیل وصـی خـود              2تمام ثروت خودم تعلق   : دو
شخـصی حـق نـدارد بـه امـوال        : سـه . دانم که در هر مورد خواست به مـصرف برسـاند            می

سه دختـر بـه نـام زهـرا و سـمیه و مژگـان را                : چهار. اینجانب نظر داشته باشد جز همسرم     
دیـده نگـاه    نب هستند به همسرم سپردم و مانند فرزندان خودش به یـک             فرزندان تنی اینجا  

مبلغ بیست هزار تومان پول نقد دارم کـه آن هـم تعلـق دارد بـه همـسرم سـلیمه                     :  پنج .کند
باشد و ده هزار تومان        ده هزار تومان در بانک صادرات می       10,000گرگانی توضیح که مبلغ     

  . ام هم به حسین کاظمی قرض داده
باشد کـه   هاي نقی قاسمی و عبدالرضا و حسن می من فرزندان ناتنی سه پسر به نام  در ض   

از رونوشت وصیت خـط یـک بـرگ داخـل     . کنند اصالً با فرزندان تنی خودم هیچ فرق نمی  
  .باشد پرونده محمدعلی خداوردي نزد سپاه می

  محمدعلی خداوردي
  
  
  
  

                                           
  .»نمائید« در اصل وصیت -1
  .»متعلق«یت  در اصل وص-2
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  ] دیگراي نامه وصیت[
  الشهداء بسم رب

  خداي شهیدان استنام او که  هب
گذار جمهوري اسالمی ایران و بـا سـالم    با سالم و درود فراوان به رهبر کبیر انقالب و بنیان        

سالم به شهیدان گلگون کفن ایران و با سـالم       ) 7(علی بن و درود بر ساالر شهیدان حسین     
  .هاي شهدا و درود به معلولین و مجروحین جنگ تحمیلی و با سالم به خانواده

اي به طول بیش از هزار کیلومتر براي         م و درود بر آنانکه در وجب به وجب جبهه         با سال   
هـاي غـرب و    پاسداري از انقالب اسالمی و دفاع از خاك میهن خون پاکشان بر تخته سنگ         

  .هاي گرم جنوب ریخته شد در بیابان
جام وظیفه و اند و به عشق اهللا و به عشق ان      که صدها امید و آرزو بر دل داشته        و در حالی    

به عشق اطاعت از امام دیدة نازنین خویش را فرو بستند و با سـالم بـر شـهیدان کـه پیکـر                       
  .پاکشان هرگز به سوي زادگاهشان حمل نشد و بر دوش یاران و نزدیکانشان قرار نگرفت

روم  گذرد مـی   اینک که چندین سال است که از جنگ تحمیلی با دشمن صهیونیستی می              
رویـم تـا از قافلـۀ سـاالر       امت لبیک گفته و ادامه دهندة راه شهیدان باشم می     تا به نداي امام   

 و به دشمن صهیونیستی بفهمـانیم کـه مـا از کـشته شـدن هراسـی                  1جا نمانم ) 7(حسین
روم خواه با پیروزي خواه با بدنی معلول و خواه با بدنی به خون آغـشته                 نداریم حال که می   

 از  2کدام هراسی نـدارم فریـب ایـن منـافقین           از هیچ  برگردم هر سه براي من مقدس است و       
پـس اي مـردم   .  ایجاد کننـد 3خواهند بین شما و اسالم جدایی    خبر را نخورید که می     خدا بی 

ها را از بـین ببریـد خـانم عزیـزم             و این منافقین و دیگر ابر قدرت       4شهیدپرور، متحد شوید  
ا در راه خدا و دفاع از اسالم و خاك      مبادا از شهید شدن من ناراحت شوید زیرا ما جانمان ر          

ایم پس جاي هیچ نـاراحتی نیـست از تمـام     میهن اسالمی و دفاع از خون شهیدان فدا نموده     

                                           
  .»نمام« در اصل وصیت -1
  .تعلیقات. ك. ر-2
  .»جدائی« در اصل وصیت -3
  .»شود« در اصل وصیت -4
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انـد مـرا ببخـشند زیـرا انـسان           خواهم کـه اگـر بـدي از مـن دیـده            ها و اهل محل می     فامیل
  .ام دانم که کم و بیش خطا کرده جایزالخطاست و من هم می

] را[گر من شهید شدم فرزندان مرا به خـوبی نگهـداري کنـی و بـه آنهـا                   همسر عزیزم ا    
پسر بزرگم تقی جان رضا جان حـسن جـان مژگـان            . بگویید ادامه دهندة راه پدرشان باشند     

سـپارم    و همسر عزیزم همه شما را به خداوند بزرگ مـی      1ام   زهرا جان و مادر گرامی     ،عزیزم
  .به امید پیروزي اسالم بر کفر جهانی

  حمدعلی خداورديم
  
  
  

                                           
  .»گرامیم« در اصل وصیت -1
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  هاي کلیدي عبارت
I شود شهادت افتخاري است که نصیب هرکس نمی.  
I شوم براي باز شدن راه کربال شهید می. 
I شهادت نهایت آرزوي من است. 
I وقت و به هیچ عنوان فریب اشخاص روبه صفت را نخورید برادر و خواهرم هیچ. 
I یدبا آگاهی کامل جلو شایعات را بگیر. 
I هاي نور علیه ظلمت بشتابید به جبهه. 
I توانید همکاري و وحدت داشته باشید که منافقین سوءاستفاده نکنند هرچه می. 
  
  

  وروزعلین :نام
   خداوردي:خانوادگی نام
  سلیمان  :پدر نام 

   البنین م ا:نام مادر
  1347 تیر یکم :تاریخ تولد
  شاهرودابر از توابع شهرستان  روستاي :محل تولد
  دوم متوسطه :تحصیالت
  ه سپا:کننده ارگان اعزام

  1367پانزدهم شهریور  :تاریخ شهادت
   زاهدان :محل شهادت
   اصابت گلوله :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  نوروزعلی خداوردي
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  به نام خداوند بخشاینده مهربان

. کـنم   ع مـی  نامه را با سالم فراوان به رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینی شـرو               این وصیت 
  .دلیل اینکه او بود که چگونه زیستن و باز چگونه مردن را به من و دیگران آموخت به

گـاه مـن      اي والدین من، هـیچ    . سالم بر پدر و مادر مهربانم و سالم بر برادر و خواهرانم             
 و  1شـود و روح منـافقین       خواهد شما براي من گریه کنید چون روح من آزرده مـی             دلم نمی 

دانـم   پـدرجان مـی  . کنم  اي با پدرم صحبت می      قبل از هر چیز کلمه    . گردد  شاد می دشمنان ما   
ام و    دانـی کـه مـن شـهید شـده           که از دست دادن فرزند خیلی سخت است، اما خودت مـی           

دانم تو پدر مهربان و دلیر ما در مقابل دشـمنان، مبـارز حاضـر        اند و می    شهیدان همیشه زنده  
ر راه اسالم یعنی خدا بدهی و خوشا به حال تـو پـدر کـه                هستی که تمام خانوادة خود را د      

من اولین فرزند تو هـستم کـه تـو مـرا در راه خـدا                . اجر ثواب تو بیشتر از یک شهید است       
اي و تو پدر امتحانت را در پیشگاه خداونـد   همچون ابراهیم که اسماعیل را قربانی کرد، داده  

طـرف   هایـت را بـه   خواهـد کـه دسـت    دلم میپدرجان . متعال داده و انشاءاهللا که قبول است 
یکی پس از دیگري قبول کـن و          خدایا این فرزندان من را یکی     : 2خداوند بلند کنی و بگویی    

  .اینها را گاه با شهیدان صدر اسالم محشور گردان
شـود و     خصوص که این داغ اولین پسر است که شهید می           دانم که داغ فرزند به      مادرم می   

تم دارم که مادر من زنی شـجاع اسـت همچـون مادرشـان فاطمـه             خیلی سخت است من ح    
دهـد و خـود هـم در          که فرزندان خود را در راه اسالم یکی پس از دیگري مـی            ) 3(زهرا

بـریم و هرچـه کـه     بـه خـدا پنـاه مـی    . شـود  کند و جاودانـه مـی   مقابل دشمن ایستادگی می   
ـ     می ک حکمتـی اسـت کـه    خواهد همان است زنده ماندن و مردن و شهید شـدن هرکـدام ی

  .حساب و کتابش در دست خداوند است و بس
                                           

  .تعلیقات. ك. ر-1
  .»بگوئی« در اصل وصیت -2
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دانی که شهادت افتخاري اسـت کـه نـصیب هـر کـس            مادر جان خود تو از من بهتر می         
شود و امیدوارم مادرجان براي من گریه نکنی و فقط براي رزمندگان اسالم دعا کنـی و                   نمی

  .خداحافظ مادر. شیر خود را حاللم کنی
خواهد با شهادت من درسـی را از           من هستید دلم می    1انم شما که اسوة   برادران و خواهر    

مکتب اسالم آموخته باشید و آنقدر در آن پیش بروید تا مرز شـهادت و بـا دشـمنان سـتیز                     
بپیوندید همچون مـن کـه چنـین        ) 7(باشید تا به یاران حسین    ) 7(و پیرو حسین  . کنید

  .باشد باب تذکر می ید و فقط مندانست افتخاري نصیبم شده است گرچه همۀ شما می
 گوشـه آقـا   6شوم تا شما بتوانید قبر  برادر و خواهرانم براي باز شدن راه کربال شهید می        

 2رفتید بگویید ) 7(را زیارت کنید وهر وقت شما به زیارت امام حسین         ) 7(امام حسین 
 از بار گناهان مـا     که ما را جزء یاران خود قبول کند تا شاید با دعاهاي شما عزیزان، خداوند              

  .بکاهد و ما را جاودانه سازد
روم و براي سپردن مـن بـه    اصغر و مفقودالجسدها می رضا و علی  من به دنبال شهید علی      

جـویم    از خدا مسئلت مـی    . 3اصغر دفن نمایید    در کنار شهید علیرضا و علی     ] مراپیکر  [خاك  
) 7(ن جان دادن جملـه علـی   ینحکه در راه او به خوبی بجنگم و کشته شوم و بتوانتم در              

تـرین آرزوي مـن       را بر زبان جاري کنم کـه شـهادت بـزرگ          » الکعبه  فزت و رب  «که فرمود   
ام مـرا عفـو کنیـد و از           در طول عمـر نافرمـانی کـرده       ] اگر[والدین عزیز امیدوارم که     . است

 و انـد کـه دعـاي پـدر     خداوند نیز بخواهید که مرا مورد عفو و بخشش قرار دهد چون گفته     
گـویم    اگر شهید شدم این شهادت را به شما تبریک مـی          . شود  مادر در حق فرزند اجابت می     

  .چون شهادت نهایت آرزوي من است
صـفت را نخوریـد و در         وقت و به هیچ عنوان فریب اشخاص روبه         برادر و خواهرم هیچ     

طفـه خفـه    هایـشان را در ن      مقابل این خودفروختگان داخلی با تمام قدرت بایستید و توطئـه          

                                           
  .»استورة« در اصل وصیت -1
  .»بگوئید« در اصل وصیت -2
  .»نمائید« در اصل وصیت -3
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بگیرید و وحدت خـود را از دسـت ندهیـد و بـه              ] کامل[جلوي شایعات را با آگاهی      . کنید
  .سخنان امام امت رهبر کبیر انقالب گوش فرا دهید

توانیـد    اي مردم روستاي ابـر هرچـه مـی        . گذارم  و در آخر چند نکته با مردم در میان می           
 1[...]تـر    نکننـد و پایگـاه را محکـم        همکاري و وحدت داشته باشید که منافقین سوءاستفاده       

هاي نور علیـه ظلمـت    بگیرید تا افراد خودفروخته نتوانند دست و پا کنند و بشتابید به جبهه     
تر بگیرید و افراد دورو و افرادي که پیرو خط امام و انبیاء نیستند نبایـد           و مجلس من را گرم    
  .زیر جنازة من بیایند

  
ـ         از کجا آمده     ود ام آمدنم بهـر چـه ب

  

  2روم آخر ننمـایی وطـنم     به کجا می    
    

  نوروزعلی خداوردي
  

                                           
  . خوانا نیست-1
  . شعر از غزلبات شمس اثر مولوي است-2
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  هاي کلیدي عبارت
I هاي داخلی و خارجی، کودتاهـا، ترورهـا و اغتـشاشات منـافقین هـیچ تـأثیري در ثبـات                      توطئه

  .جمهوري اسالمی نگذاشت
I کنند و میهاي طاغوت ایستادگی کردند  ها و دسیسه مردم در برابر توطئه. 
I      امام حسین لبیک گفت و عالم را از خـواب غفلـت   » هل من ناصر ینصرنی «امام خمینی به نداي

 .بیدار کرد
I اش کن دانی روزي خدایا اگر لیاقت شهادت را در این بنده می. 
I براي رزمندگان اسالم دعا کنید. 
  
  
  

  حسنعلی :نام
  خداییان  :خانوادگی نام
  اهللا رحمت :پدر نام 

  ولود م:نام مادر
  1340 وپنجم شهریور بیست :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان :محل تولد
  یپلم د:تحصیالت

   سپاه:کننده ن اعزامارگا
  1361 ودوم بهمن بیست :تاریخ شهادت
   فـکه :محل شهادت
   اصابت گلوله :نحوة شهادت

  زهراي تهران   بهشت گلزار شهداي:مزار
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  حسنعلی خداییان
  

   اهللا الرحمن الرحیم بسم
  و الصدیقیناهللا رب الشهداء  و بسم

فیقتلـون  هللا قاتلون فی سبیله ای لجنۀ بان لهم ا و اموالهم  ان اهللا اشتري من المؤمنین و انفسهم      «
  .1» علیه حقاعداو یقتلون و

  گویان به نام خداوند بخشاینده مهربان و به نام پروردگار شهیدان و راست
 آنهـایی کـه در راه    درستی که خدا جان و مال مؤمنین را به بهاي بهشت خریـداري کـرد                به«

شوند ایـن وعـده       رسانند و یا خود شهید می       کنند و دشمنان دین را به قتل می         خدا جهاد می  
  .»قطعی است خدا را و عهدي است که در تورات و انجیل و قرآن یاد فرموده است

با سالم و درود بیکران بر امام امت خمینی کبیر رهبـر مستـضعفان و بـا درود بـه ارواح                 
اي اسالم از صدر تا کربالي ایران و با امید پیـروزي و نـصرت قطعـی رزمنـدگان                   پاك شهد 

 صـادره از    592اهللا بـه شـماره شناسـنامه          اینجانب حسنعلی خدائیان فرزنـد رحمـت      . اسالم
 متري شمال پادگان جنب کالنتري      20مهرآباد جنوبی   :  ساکن تهران  1340سمنان متولد سال    

  .کنم شرح آغاز می یننامه خود را بد  وصیت84 پالك 16
  )امام خمینی (  .2سرائیل باید از بین برودا

فرزنـد رشـید و بـرحقش    ) 7( امام حـسین 3)هل من ناصر ینصرنی(در پاسخ به نداي    
بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران و امید مستضعفین جهان و نـور چـشم خداپرسـتان عـالم                 

خواب غفلت بیدار و دگرگون ساخت      پا خاست و لبیکی گفت که عالم را از            خمینی کبیر به  
پـا    مردي عمامـه مـشکی از قـم بـه         «روایت است که    ) 7(طوري که از امام صادق      و همان 

هاي فـوالد      و علیه ظلم و بیداد قیام خواهد کرد و اطرافیان وي همچون ذره             4خواهد خاست 
                                           

  .111/  توبه-1
، صـحیفه  »یکی از مسائل مهم ما این بود که اسرائیل بایـد از بـین بـرود    « عبارت بخشی از سخنان امام خمینی است         -2

  .130-131، ص 15امام، جلد 
  .تعلیقات. ك. ر-3
  .»خواست« در اصل وصیت -4



 777 خداییان، حسنعلی     ¹استان سمنان 

بنیـان  ان اهللا یحب الذین یقاتلون فـی سـبیله صـفا کـانهم        (» اند  به هم چسبیده و صف زده     
  .1)مرصوص

نارنجـک بـه کمـر      « ساله کـه     12 2جوانان ما و امت دالور اسالم از محمدحسین فهمیده          
 آن پیـر دالور بـا   4مظـاهر   تا حبیـب بـن  3»اندازد خود بسته و خود را به زیر تانک دشمن می     

  .دهند جانبازي و رشادت در راه خدا این آیه را نوید می
  .5» فی االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثینان نمن علی الذین استضعفوا و نرید«
کدام ارتش و کدام کشور از چه نیرویی خیال مقابله با این ملت و دیـن و ایمـانش را دارد                     «

  .»زهی خیال باطل
ارتش مزدور و کامالً    . 6»هیچ غلطی نتوانست بکند   «آمریکا با آن عظمت پوشالی و مادي          

پرورانـد از      فـتح سـه روزه تهـران را در سـر مـی             مجهز و وابسته به شرق و غرب عراق که        
هاي داخلی و خارجی، کودتاهـا، ترورهـا، انفجارهـا، و             خواب غفلت بیدار شد، تمام توطئه     

 هیچ تأثیري در ثبات جمهوري اسالمی نگذاشـت بلکـه بـا پایـداري و                7اغتشاشات منافقین 
  .تحکیم وحدت را بیشتر کرد] و[ثبوت آن 

  شود بیدارتر میبکشید ما را ملت ما       
  )امام خمینی   (8 .تواند بکند آمریکا هیچ غلطی نمی      

                                           
  .4/  صف-1
اي است که با قلـب   رهبر ما آن طفل دوازده ساله   «: دحسین فهمیده این عبارت را دارد      امام خمینی درباره شهید محم     -2

تر است، با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن        کوچک خود که ارزشش از صد تا زبان و قلم ما بزرگ           
  .181-2، ص »امدفاع مقدس در اندیشه ام«، 25تبیان، دفتر . »را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید

  .تعلیقات. ك. ر-3
  ).محمدحسین فهمیده. (تعلیقات. ك. ر-4
  .5/  قصص-5
  .190، ص »استکبار جهانی و شیطان بزرگ«ویکم،   بخشی از سخنان حضرت امام خمینی است، تبیان، دفتر سی-6
  .تعلیقات. ك. ر-7
  .183، ص 7 صحیفه امام، ج -8
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خـاطر    خاطر اینکه دست خدا باالي سر این امت و رزمندگان و امامش بود و بـه                 چرا، به   
هـا و     اینکه قاطعیت رهبري وحدت کلمه است همچون سدي پوالدین در مقابل تمام توطئه            

  .کند  کرد و می1هاي طاغوت ایستادگی دسیسه
اي که خدا جان و مـال          وعده داده  1112طوري که خودت در سوره توبه آیه          خدایا همان   

مؤمنین را به بهاي بهشت خریداري خواهد کرد شاید که خداوند رحمان و رحیم از گناهان                
ام بگذرد و همچون سـگی        حال روا داشته    این بنده رو سیه درگذرد و از اعمال بدي که تا به           

 نظر لطف و عنایتی به این گناهکار شرمسار بکند تـا دلـی              ]و [گاه خود خواند  رو سیه به در   
که از راه گناه بازگشته و به درگاهش روي آورده شاد شود و امیدي تازه در روح و روانـش     

  .بدمد او را استجابت کن
، ام  کـرده   ام و چه کارها که باید مـی         ها کرده   دانیم که چه    خدایا هرکه نداند خودم و تو می        

اي که من رحمن و رحیم هستم و با غسل توبه به درگـاه مـن    خودت بارها فرموده  . ام  نکرده
اللهم رزقنـا   (اش ده     بینی روزي   باز آیید اکنون اگر لیاقت شهادت را در این بنده گناهکار می           

  ). فی سبیلکةتوفیق الشهاد
گواریـت و بـه     به امید اینکه از گناهانم چـشم بپوشـی و اعمـال بـدم را بـه کـرم و بزر                      

 بـه جنـگ بـا اسـرائیل غاصـب و      3رحمانیتت گذشت کنی و به امید سالمتی کلیه رهروانت       
روم که شـاید یـک         ویرانگر و دشمن درجه یک اسالم و قرآن و خدا می           4ارتش بعث عراق  

  .6)انا هللا و انا الیه راجعون( از گناهانم باشد 5اي از ثوابم در مقابل دریایی قطره
 توفیق شهادت در راهش را نصیبم کـرد، تـو اي مـادر و پـدر عزیـز و                    اگر خداي متعال    

دهم که اشـک   کنید شما را به خدا قسم می    گرامی و اي کسانی که در مجلس من شرکت می         

                                           
  .»گی ایستاده« در اصل وصیت -1
  .»110آیه « وصیت  در اصل-2
  .»رحروانت« در اصل وصیت -3
  .»حزب بعث عراق« ذیل. تعلیقات. ك. ر-4
  .»دریائی« در اصل وصیت -5
  .156/  بقره-6
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سـوي او   حسرت برایم نریزید، بلکه خوشحال از اینکه جوانی گمراه خدایش را یافتـه و بـه              
  .میت و حفظ خط امام برقرار کنیداي در کمال اسال کشد، برایم مراسم ساده پر می

  خداحافظ شما باشد
  براي رزمندگان اسالم دعا کنید

  25/3/611خداییان 
  6/10/61خداییان 

  
  
  

                                           
 مـاه بعـد   7 یعنی حدود 6/10/61احتماالً همین وصیت را در تاریخ       . نامه شهید دو تاریخ قید شده است        ذیل وصیت  -1

  ..کرده استبازخوانی و با قید تاریخ دوم تأیید 
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از کبار صحابه و از مؤمنین قدیم بود ابـوذر در شـرایط بـسیار سـخت آغـاز نبـوت       ابوذر غفاري   :ابوذر •

مشرکین بارها او را بزدنـد و او  . پیامبر و در آن فضاي بسته بر سرجمع، با آواز بانگ شهادتین بگفت    
در همـان جـا     . د کردنـد بـه ربـذه      ابوذر را نفی بل   . داد  ترین خللی بخود بر سر اسالم راه نمی         کوچک

ابـوذر در امـت مـن    : فرمایـد  اهللا نقل است که درباره او می      از رسول . درگذشت در اوج سختی و فقر     
  .عثمان به تحریک معاویه او را تبعید کرد. بزهد چون عیسی بن مریم است علیه السالم

ان و تأکید حضرت امام در ایـن       شأن بی .  تعبیر اسالم فقاهتی از حضرت امام خمینی است        :اسالم فقاهتی  •
هاي پس از پیروزي انقالب اسالمی برخی از روشنفکران کـه آبـشخور    موضوع این است که در سال    

خـصوص   بـه . فکریشان متون و آثار غربی بود و به نوعی اختالط در مبانی و اصول انقالب رسـیدند     
 اقتـصادي  - از جمله مسائل سیاسیرو بودند   هایی که در ادامه انقالب با آن روبه         در مسائل و موضوع   

نوعی گرایش و وابستگی غربی دچار شده بودند، خطر این کار این بود در ادامه دراز مدت از                    به... و
باخـت و اسـالم التقـاطی     نوعی نگاه و تلقی از اسالم فقاهتی رنگ مـی   مبانی اصلی دوري شدند و به     

حـضرت امـام    . کردنـد   م فقاهتی تردید مـی    در مواردي هم نسبت به نگاه و حکم اسال        . شد  حاکم می 
صریحاً اعالم کردند که اسالم ما اسالم فقاهتی و فقه ما فقه جواهري است بـا ایـن موضـع علمـی و      

امام بعـدها از همـین      . هاي ناخالص یا التقاطی رنگ باخت       ها و تلقی    محکم و مستند امام تمام حرف     
مریکـایی دفـاع کـرد و بـه آن اصـالت بخـشید              اسالم در قالب اسالم ناب محمدي در برابر اسـالم ا          

  ). جلدي22صحیفه امام، دوره (
در کرمانشاه و امـام جمعـه     ) ره(اهللا عطاءاهللا اشرفی اصفهانی نماینده امام          آیت :اصفهانی، عطاءاهللا   اشرفی •

ایـشان در  . به دست عوامل گروهـک منـافقین بـه شـهادت رسـید     ) پنجمین شهید محراب(این شهر   
کـرد و بارهـا    مسلمان ایران علیه رژیم پهلوي تظاهرات مردم کرمانشاه را رهبـري مـی        مبارزات مردم   

 .دست ساواك دستگیر و زندانی شدند به
 همسر عبداهللا بن حباب کلبی یکی از زنان شجاع و مجاهدي که در روز عاشورا شاهد وقـایع                   :ام وهب  •

د به میدان اصرار داشت و وقتـی        ام وهب در روز عاشورا در فرستادن فرزند خو        . خونین آن روز بود   
فرزندش اسیر شد، عمرسعد ملعون سرش را از تنش جدا کرد و سر را به نزد ام وهب آوردند، پـس            

  تعلیقاتتعلیقات
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از پاك کردن خون از صورت فرزند و حمد و ستایش خداوند، سر را به سوي دشمن افکنـد، یعنـی            
  ).17، ص17بحاراالنوار، ج (ام باز پس نخواهم گرفت  آنچه در راه خدا داده

دختر عامریه از خاندان آل وعید که در روز عاشورا چهار فرزنـد  . طالب است بن ابی  همسر علی:البنین  ام •
) 7(یکی پس از دیگـري در رکـاب امـام حـسین    ) عبداهللا، جعفر، عثمان و عباس(نامهاي   ایشان به 

 .شجاعانه جنگیدند تا شهید شدند
ان کان دین محمد    «بع معتبري یافت نشده که این عبارت         تاکنون در هیچ کتاب و من      :ان کان دین محمد    •

در . بداننـد ) 7(را به صـراحت بـه حـضرت امـام حـسین           » لم یستقم اال بقتلی با سوف و خذینی       
شـیخ  «. المعـارف تـشیع چنـین آمـده اسـت         ةو در کتاب دایـر    ) 7(موسوعۀ کلمات االمام الحسین   

از اعاظم خطبا و شـعراي      . الحب  ابیفرزند حاج محمد حونري حائري آل       ) ق1305 -1335(محسن  
شیعه و صاحب دیوان شعري به نام الحائریـات اسـت قـصیده معروفـی دارد کـه زبـان حـال همـه                        

دارد کـه   ) 7(دو بیت شعر از زبان حال ابی عبـداهللا الحـسین          . سوگواران در مجالس حسینی است    
 :چنین است

  اعطیــــت ربــــی موثقــــاً الینتهــــی   
  

ــی     ــعدي و ذریتــــ ــی فاصــــ   اال بقتلــــ
ــستقم      ــم یـ ــد لـ ــن محمـ ــان دیـ   ان کـ

  

ــذینی    ــیوف خـــــ ــی یاســـــ   اال بقتلـــــ
  

فـراهم  « تشکیالتی که هدف اصلی آن، دفاع از اسالم در مقابـل بهائیـت و تـالش بـراي           :انجمن حجتیه  •
نـام    به رهبري یـک روحـانی شـیعه بـه         1332این انجمن ر سال     . است» کردن زمینه ظهور امام عصر    

اعتقـادات انجمـن    .  تعطیـل کـرد    1362گروه را در سـال      حلبی این   . شیخ محمود حلبی تأسیس شد    
. حجتیه خوانشی از عقاید شیعه امامیه با مکتب فقهی غیرسیاسی و جنبـه موعودگرایانـۀ قـوي اسـت     

آنها . شدت مخالف تشکیل حکومت اسالمی و دخالت عالمان دینی در سیاست بود             انجمن حجتیه به  
که قبل از قیام قـایم برپـا داشـته شـود، صـاحبش              هر پرچمی   «؛  )پرچم(» رایت«با تسمک به روایت     

این سازمان در دوران غیبت امام عصر، قایل        . »شود  طاغوت است، غیر از خداي عزوجل پرستیده می       
آنان در عـصر    . نابخردانه و ماجراجویانه، هدر دادن نیروهاست     » مبارزه«به تقیه بوده، معتقد بودند که       

امام خمینـی در منـشور      . دانند  می» انتظار«انسان مسلمان را    ها و وظایف یک       غیبت یکی از مسئولیت   
ها مبارزه را حـرام کـرده بودنـد و در             اي  دیروز حجتیه ... «: روحانیت آنها را چنین معرفی کرده است      

بحبوحه مبارزات، تمام تالش خود را نمودند تـا اعتـصاب چراغـانی نیمـه شـعبان را بـه نفـع شـاه                        
هاي دیروز که در سکوت و تحجر خود آبـروي    والیتی! اند   انقالبیون شده  تر از   بشکنند، امروز انقالبی  

انـد و   اند، در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهـارت را شکـسته          اسالم و مسلمین را ریخته    
عنوان والیت برایشان جز تکسب و تعیش نبوده است، امروز خود را بانی و وارث والیت نمـوده و                    

 .»!خورند را میحسرت والیت دوران شاه 
هـاي   را حضرت امام خمینی براي قرآن و اسـالم بارهـا و بـه مناسـبت      » سازي  انسان« تعبیر   :سازي  انسان •

، ص  3صحیفه امـام، ج     (» سازي است   اسالم مکتب انسانی  «: اند  جمله  کار برده است از آن      گوناگون به 
قـرآن کتـاب    ) 8، ص   4 ج   صـحیفه امـام،   . (سازي آمده   اسالم یک مکتبی است که براي انسان      ). 237
از . ترسـند  مـی ] مکتـب اسـالم  [هـا از او      ابرقـدرت ). 326، ص   5صحیفه امام، ج    (سازي است     انسان

) 278، ص   6صـحیفه امـام، ج      . (سازي است   کوبند چون مکتب انسان     ترسند و اسالم را می      انسان می 
  .»سازي است ها کارخانه انسان جبهه «اند که تأثیر سخنان امام این تعابیر را قلمی کرده رزمندگان تحت
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 در پـی    1342 در کرمـان متولـد شـد و در سـال             1312در سـال    ) ش1360 -1312 (:باهنر، محمدجواد  •
اهللا بروجردي، امام خمینـی   تحصیل علوم حوزوي به قم عزیمت کرد و از محضر بزرگانی چون آیت         

. نیز حـائز درجـۀ دکتـرا شـود    و عالمه طباطبایی تلمذ نمود و در عین حال توانست در رشتۀ الهیات   
 فعالیـت   1341علت سخنرانی علیه رژیم اسراییل دستگیر شد و از سال              به 1327شهید باهنر در سال     

هاي مهمی چون عضویت در       پس از پیروزي انقالب سمت    . سیاسی خود را علیه رژیم شاه آغاز کرد       
دم تهران در مجلس شـوراي      شوراي انقالب، نمایندگی مردم کرمان در مجلس خبرگان، نمایندگی مر         

 در حادثـۀ   1360 شهریور   8اسالمی و نیز وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشت و سرانجام در              
  .وزیري به همراه شهید باهنر به شهادت رسید انفجار دفتر نخست

) 6(مسلمانان معتقدند معراج پیغمبـر اکـرم      . نام دیگر آن مسجداالقصی است    » قدس «:المقدس  بیت •
اسـرائیل بارهـا در صـدد    . عنوان قبله اول مسلمانان و دومین حرم اسـت      آغاز شده است و به     از آنجا 

در قــدیم آن را اورشــلیم . هــایی از آن را اشــغال کــرده اســت تــصرف آن برآمــده اســت و قــسمت
کـوروش شـاه   . اند هایی ساخته گاه در آنجا پرستش  . دانند  یهودیان آن را پایتخت یهود می     . خواندند  می
امروز یکی از مراکز مقاومت مـسلمانان در  .  قبل از میالد این شهر را آزاد ساخت     445ی در سال    ایران

 .برابر صهیونیسم متجاوز و غاصب است
بـود و در جنـگ جمـل و صـفین و     ) 7( از اصحاب رسول خدا و امیرالمومنین علی       :بن مظاهر   حبیب •

نامـه نوشـت و     ) 7(ي امام حسین  حبیب از کسانی بود که برا     . جنگید) 7(نهروان کنار امام علی   
. بن عقیل، نمایندة امام به کوفه رسید، در منزل مختار به حمایت از او سخن گفـت                  هنگامی که مسلم  
گرفـت و در واقعـۀ عاشـورا          بیعت می ) 7( بن عوسجه در کوفه براي امام حسین        او به همراه مسلم   

 .همراه دیگر یاران آن حضرت به شهادت رسید
روز عاشورا به ناگهـان بـه سـپاه ابوعبـداهللا           .  سردار طلیعه سپاه عبیداهللا بن زیاد بود       :حربن یزید ریاحی   •

پیوست در رکاب او به یوم الطف شهادت یافت او را اول قتیـل روز عاشـورا                 ) 7(حسین بن علی  
ر در تغییـر        . دانند بعدها حر به عنوان نماد آزادگی مشهور شد          به کربال می   یقیناً وجود فطرت پاك حـ

 .»دهخدا«. ضع او و خروج از صف باطل و پیوستن به صف حق بسیار مهم بوده استمو
نام حزبی سیاسی بود که با کودتـاي سـال          ) حزب البعث العربی االشتراکی   : به عربی  (:حزب بعث عراق   •

مبانی نظري ایـن    . که منجر به حکومت درازمدت حزب بعث شد بر سر قدرت آمد           ) م1968 (1347
صـدام حـسین تکریتـی یکـی از         . ، نوسازي اقتصادي و سوسیالیسم استوار بود      حزب بر پان عربیسم   

  عنوان عامل دست    شد که پس از پیروزي انقالب اسالمی به         اعضاي برجسته حزب بعث محسوب می     
آمریکا و با همکاري و حمایت سایر قدرتها به قصد تجریه ایران و شکست و جلـوگیري از صـدور                

پس از تلفات و خسارات بسیار به دو کشور جاي پاي آمریکـا و   . ه کرد انقالب اسالمی به ایران حمل    
و سرانجام از ایران و نیروهاي رزمنده ایـران بـه تعبیـر             . لشکرکشی و حضورش را در منطقه باز کرد       

ایـن حـزب در طـول تـاریخ در خـدمت      . حضرت امام سیلی خورد که هرگز از جـایش برنخاسـت         
 .»مصحح«. جریان شاخص شرق و غرباهداف استکبار بوده است از هر دو 

در ابتدا به جهتی که چندین نفر از افـسران ارتـش         .  تأسیس شد  1320این حزب در مهرماه      :حزب توده  •
هـاي حتـی اعـدام        شاه به عضویت این حزب درآمده بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند و به مجازات             

کیالت سیاسی ایران بود کـه متکـی    ترین تش   از قوي . هایی شد   در طول حیات دچار انشعاب    . رسیدند



 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)8( آثار و اسناد شهدا و ایثارگران     786

شدیداً وابسته به مشی سیاسی حزب کمونیست شـوروي         .  سوسیالیستی بود  -بر خط و مشی سیاسی    
بـا  . اي مانند شوروي سوسیالیستی تنها راه نجـات ایـران بـود           بودند و به تصورشان رسیدن به جامعه      

توانـستند    دانستند، اما هرگز نمی    وجودي که به ظاهر خودشان را با نظام جمهوري اسالمی همراه می           
برخـی از  .  عقیدتی با حکومتی که متکی بر اسالم و توحید بود همراه باشـند             -به لحاظ مشی سیاسی   

سران تئوریسین این حزب به جهت مخالفت با نظام اسالمی دستگیر و پس از تبیـین جایگـاه نظـام،                
عنـوان    آنجا که احسان طبري بـه    نسبت به عملکرد خود احساس شرمساري و حتی ندامت کردند، تا          

هـاي رفتـه ایـن حـزب در طـول تـاریخ ایـران بـه          مغز متفکر تئوریسین شاخص ایـن حـزب از راه     
هاي مخالف اهداف نظام جمهوري اسالمی ایران فعالیت ایـن         گیري  علت موضع   به. یاد کرد » راهه  کج«

 .حزب غیرقانونی اعالم شده است
گـردد و   مسلمانان انقالبی با محوریت روحانیت محسوب می    مهمترین تشکل    :حزب جمهوري اسالمی   •

اهللا سـیدعلی   گزاران آن روحـانیونی چـون آیـت         بنیان.  اعالم موجودیت کرد   1357 اسفند سال    29در  
اهللا اکبر هاشـمی رفـسنجانی     آهللا عبدالکریم موسوي اردبیلی، آیت      اهللا دکتر بهشتی، آیت     اي، آیت   خامنه

بر هیأت مؤسس، آقایان حسن آیت، اسداله بادامچیان، عبـداهللا            عالوه. ندو دکتر محمدجواد باهنر بود    
الـه عـسگر اوالدي، سـیدمحمود کاشـانی، مهـدي             جاسبی، میرحسین موسوي، مهدي کروبی، حبیب     

 1360 تیـر    7بـا انفجـار دفتـر حـزب، در          . عراقی و علی درخشان از اعضاي شوراي مرکزي بودنـد         
.  شهریور هم دکتر باهنر شـهید شـد        8پس از آن فاجعه در      . ندتعدادي از اعضاي اصلی آن شهید شد      

دبیرکل کنونی حزب پس از شهید بهشتی و شـهید بـاهنر          . از آن زمان بود که عمالً حزب تعطیل شد        
ایـن حـزب در دوران کوتـاه حیـات و فعالیـت خـود در             . اي اسـت    اهللا سیدعلی خامنه    حضرت آیت 

هـا داراي دفتـر       کـرد ودر مراکـز اسـتان        جهی را ایفا مـی    دهی نیروهاي انقالب نقش شایان تو       سازمان
تـرین   عنـوان اصـلی    گرا حزب جمهوري اسالمی را بـه        هاي سیاسی چپ و ملی      تشکلَ. نمایندگی بود 

 .گردند رقیب سیاسی خود تا قبل از تعطیلی آن محسوب می
صیالت خود را   در محلۀ لومبان اصفهان به دنیا آمد و تح        ) ش1307-1357 (:حسینی بهشتی، سیدمحمد   •

تا دوم متوسطه در آن شهر ادامه داد و پس از چندي در پی تحصیل علوم حوزوي راهـی شـهر قـم                       
گردید و چندي بعد براي تحصیل در رشتۀ الهیات وارد دانشگاه شد و توانست تحـصیالت خـود را              

ه خود را   تا اخذ درجۀ دکتري ادامه دهد، شهید دکتر بهشتی پس از فراغت از تحصیل فعالیت گسترد               
هاي سیاسی و مبارزاتی در رژیم پهلـوي آغـاز کـرد و     در آگاهی نسل جوان و نیز شرکت در فعالیت        

هاي بسیار گسترده در تمام ابعاد اجتماعی و سیاسی و مذهبی در هفتم               پس از انقالب پس از فعالیت     
افق بـه    در انفجار دفتر مرکزي حزب جمهوري اسالمی، بـه دسـت عناصـر کـوردل منـ                 1360تیرماه  

  .همراه یاران خود به شهادت رسید
. اي به نام جماران وقف شده است        این حسینیه توسط سید ابراهیم جمارانی در دهکده       : حسینیه جماران  •

االسـالم امـام جمـارانی      حجۀتولیت این حسینیه با     .  توسط اهالی دهکده بازسازي شد     1355در سال   
ها،   این حسینیه محل دیدارها، مالقات    . قرار گرفت  در اختیار حضرت امام خمینی       1358از سال   . بود

پس از استقرار امام در این حسینیه بود که وجهـه           . ها و مراسمی بود که مردم با امام داشتند          سخنرانی
یـاد  » پیـر جمـاران  «و شهرت جهانی یافت، حتی برخی از شعرا به تناسب سکونت امـام از امـام بـه     

 .کردند می
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تـاب    بود که روز عاشورا از شـدت تـشنگی بـی          ) 7(رخوار امام حسین   فرزند شی  :اصغر  حضرت علی  •
ان لـم  «: وقتی تمـام یـاران را از دسـت داد خطـاب بـه دشـمنان گفـت                 ) 7(امام حسین . شده بود 

سـوي    در همین حال که فرزند روي دست امام بود، حرمله تیـري بـه             » ترحمونی فارحموا هذا الطفل   
را شـکافت و خـون گلـوي او را بـه آسـمان      ) 7(غراصـ  فرزند پرتاب کرد که گوش تا گوش علی    

فرهنـگ عاشـورا،    «. نامند  الحوائج، طفل رضیع، شش ماهه، شیرخواره نیز می         اصغر را باب    علی. پاشید
  »جواد محدثی

جـوانی  .  قمري در مدینه متولد شد43بود و در سال    ) 7(عبداهللا الحسین    فرزند ابی  :اکبر  حضرت علی  •
از جهت سـیرت و خلـق و خـوي و صـباحت رخـسار               .  و دلیر بود   چهره، زیبا و خوش زبان      خوش
در روز عاشـورا در کنـار پـدرش امـام           ) 7(اکبـر   علـی . بود) 6(ترین مردم به پیامبر اکرم      شبیه
نقـل  . هاشم در روز عاشـورا بـود        وي نخستین شهید بنی   . پرداخت  فعاالنه به مبارزه می   ) 7(حسین

پـس از آنکـه     . ز سپاه عمربن سعد را به هالکت رساند       است که در نبرد روز عاشورا تا دویست تن ا         
اي وارد آمد، دشمن جرأت پیدا کـرد بـه او هجـوم             توسط مرة بن منقذ عبدي بر فرق مبارکش ضربه        

ها قرار گرفـت و مظلومانـه بـه شـهادت      پس از آن توسط دشمن آماج تیغ شمشیر و نوك نیزه        . آورد
  .اند  سال نوشته25خی  سال و بر19در مورد سن شریف وي برخی . رسید

اذن میـدان   ) 7(در واقعه عاشورا از امـام حـسین       ) 7(فرزند امام حسن  ) 7(  قاسم :حضرت قاسم  •
شجاعانه جنگید و توسط عمـربن  . اش نبود قدري نوجوان بود که زره و لباس جنگی اندازه     به. گرفت

 .نفیل اسدي به شهادت رسید
 مبـارزاتی حـضرت امـام    - اصولی و پیروان مشی سیاسی از شاگردان فقهی،   :اهللا سیدعلی   اي، آیت   خامنه •

هـاي    عنـوان یکـی از مبـارزان شـاخص خطـه خراسـان فعالیـت                قبل از انقـالب، بـه     . خمینی هستند 
از . بارها از سوي رژیم پهلوي بازداشت و چندین سال به ایرانشهر تبعیـد شـدند              . چشمگیري داشت 

چـون سرپرسـتی سـپاه پاسـداران انقـالب          هـاي مهمـی       در مسئولیت . اعضاي شوراي انقالب بودند   
عالی دفاع، نماینده مردم تهران در مجلس شـوراي           اسالمی، امام جمعه تهران، نماینده امام در شوراي       

، رئیس جمهوري اسالمی    1360هاي جنگ، ترور توسط منافقین در         اسالمی، حضور فعاالنه در جبهه    
رهنگی، رئیس مجمع تـشخیص مـصلحت   عالی انقالب ف پس از شهادت شهید رجائی، رئیس شوراي     

 پس از رحلت حضرت امـام خمینـی توسـط مجلـس خبرگـان               1368 خرداد   14نظام و سرانجام در     
از آن تاریخ تاکنون با شایستگی تمـام        . رهبري به رهبري نظام جمهوري اسالمی ایران انتخاب شدند        

  .دار شد هدایت امت مسلمان ایران را عهده
اي است از مسلمانان که بعد از جنگ صفین و مسئله حکمیـت بـه مخالفـت            نام فرقه  ):مارقین(خوارج   •

اي   اي و فرقـه     اعتراض کردند که چرا به حکمیت گـردن نهـاده         ) 7(به علی . خلیفه وقت برخاستند  
بار در حزورا گـرد     یک. روز به شمار آنان افزوده شد       به  روز. پرداختند) 7(شدند و به مخالفت علی    

امیـه   در دوره بنـی . خوردنـد ) 7(دند و شکست سختی از حضرت علی  جنگی) 7(آمدند، با علی  
به دو قسمت شدند قسمتی در عـراق و فـارس و کرمـان تـسلط پیـدا      . دست آوردند   قدرت بسیار به  
این فرقه در عهد امویان یکی از مشکالت بزرگ دولـت اسـالمی             . العرب  ةاي در جزیر    کردند و دسته  

در . جنگ افتـاد و سـرانجام شکـست خوردنـد         ) 7(رت علی در نهروان هم بین آنها و حض      . بودند
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را در مسجد کوفه در حین نمـاز        ) 7(ابن ملجم، علی    نام عبدالرحمن   آخر یکی از خوارج نهروان به     
     ).دهخدا، با تلخیص. (به شهادت رساند

فرزند مرحوم آقا سید محمدتقی دسـتغیب در خـانوادة اهـل            ) ش1360 -1292 (:دستغیب، عبدالحسین  •
 سالگی مقدمات علوم را نزد پدر فراگرفـت و سـپس در             12تا سن   . م و تقوا دیده به جهان گشود      عل

شهر شیراز به تکمیل علوم حوزوي و نیز اقامۀ نماز جماعت در مسجد باقرخان و تبلیغ احکام دینی                  
هـاي ایـن      بر اثر افشاگري  . و افشاي ظلم و ستم دستگاه طاغوت و استبداد رضاخانی همت گماشت           

او بعـد از سـقوط   . لم مجاهد، رژیم وي را مجبور به جالي وطن و هجرت به نجف اشـرف کـرد         عا
مصادف با مبـارزات امـام خمینـی در سـال           .  دیگر بار به ایران مراجعت کرد      1321رضاخان در سال    

، به امام پیغام فرستادند که حاضر به همکاري در نهضت هستند و در مـدت تبعیـد و زنـدانی                     1342
 1356 شهید دستغیب نقش رهبري استان فارس را برعهده داشتند؛ تـا آنجـا کـه در سـال                    شدن امام، 

هاي ایشان در اواخر حیات خود امامـت جمعـۀ شـیراز و               از سمت . مدتی در خانۀ خود حصر شدند     
 به هنگام عزیمت به نماز      1360شهید دستغیب سرانجام در آذرماه      . ریاست حوزة علمیۀ فارس است    

ایـن شـهید   . د قرار گرفتند و همراه چند تن از یاران خود بـه شـهادت رسـیدند            جمعه مورد سوءقص  
  .سعید و عالم خبیر داراي آثار متعددي در تفسیر و احکام و اخالق نیز هستند

مأموریـت  .  فعالیـت داشـته اسـت   »حزب دمکرات کردستان ایران  « این تشکیالت تحت عنوان      :دمکرات •
هاي پس از     در سال .  خودمختاري براي کردستان بوده است     اصلی این حزب از آغاز تأسیس، فعالیت      

کـرد،    هـایی بـود کـه آرامـش را از کردسـتان سـلب مـی                 پیروزي انقـالب اسـالمی یکـی از جریـان         
ها موجب شد که با نظام جمهوري اسـالمی ایـران بـه تقابـل                 هاي شدید آن به سایر قدرت       وابستگی
 و کارایی خاص نظـام در کردسـتان فلـسفه وجـودي             از آنجا که حضور قدرتمند و با تدبیر       . بپردازد

بارهـا بـا نیروهـاي مردمـی و     . حزب را از بین برد و نبود پایگاه مردمی او را به انحالل کشیده است         
  .»مصحح«. مسلح درگیر شده اینک در ایران فاقد پایگاه است و بیشتر در عراق مستقر است

وین متولد شد، تحصیالت ابتدایی خـود را تـا          در شهرستان قز  )  ش 1360 -1312 (:رجایی، محمدعلی  •
نامۀ ششم ابتدایی در همین شهرستان به اتمام رسانید و پس از عزیمت به تهران در سـال     اخذ گواهی 

زمان، تحصیالت خـود را از طریـق مـدارس شـبانه ادامـه داد و                   وارد نیروي دریایی شد و هم      1338
تحصیل شود و به عنوان معلم در مدارس مـشغول          ال  توانست در رشتۀ ریاضی در مقطع لیسانس فارغ       

پس از انقـالب،    . شهید رجایی چندي بعد فعالیت سیاسی خود را علیه رژیم شاه آغاز کرد            . کار شود 
هاي مهمی چون وزارت آموزش و پرورش، نمایندگی مـردم تهـران در مجلـس                 شهید رجایی سمت  

المی را برعهـده داشـت و   وزیـري جمهـوري اسـ     سـمت نخـست    1359شوراي اسالمی و در سـال       
دست منافقین کـوردل بـه شـهادت          وزیري به    بر اثر انفجار دفتر نخست     1360 شهریور   8سرانجام در   

 .رسید
پیونـد رویـدادهاي   .  نشدنی در تاریخ معاصر ایـران اسـت      ماه از روزهاي فراموش      آبان 13 : آبان 13روز   •

  ریخـتن بـه بیـت     .  تولدي دیگـر را یافـت      توان از خالل آن     اي است که به خوبی می       گونه  این روز به  
حضرت امام خمینی در قم و تبعید ایشان از ایران، حمله به تظاهرات دانشجویان و به خاك و خون                    
کشیدن آنها و باالخره در نهایت نیز تسخیر النـه جاسوسـی آمریکـا در ایـن روز روي داد تـا بـرگ                   

خورد کهنه نـشدن آن   ین رویدادها به چشم میآنچه که از خالل ا. دیگري از تاریخ ایران رقم بخورد     
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 آبـان نـشان داد   13. اي که دوباره از کنار این نعمت همیشگی نصیب مردم ایران شـد    است و زندگی  
 . آموزان در تمام امور پیشقدم هستند که هنوز دانشجویان و دانش

سوي تهران حرکـت      هپوشان ورامین در لبیک به نداي انقالب حضرت امام ب            کفن :1342 خرداد   15روز   •
پانزده سـال بعـد از آن، خـون         . کردند و نیروهاي امنیتی و مسلح شاه بسیاري از آنان را شهید کردند            

 انقـالب بـه پیـروزي       1357 بهمن   22شهیدان به ثمر نشست و امام با افتخار از تبعید بازگشت و در              
 .رسید

ن و انقالبی تهران حکومت نظامی       جمعیت عظیمی از مردم موم     1357 شهریور   17 در   : شهریور 17روز   •
تجمع کرده و مزدوران رژیم شاه آنهـا  ) شهدا(ران نادیده گرفتند و با از جان گذشتگی در میدان ژاله        

ترتیب ایـن روز     بدین. را به گلوله بستند و تعداد زیادي از تظاهرکنندگان را به خاك و خون کشیدند              
الب اسـالمی ثبـت شـد براسـاس شـواهد و قـراین              نام جمعه خونین یا جمعه سیاه در تاریخ انقـ           به

تاریخی در آن روز رژیم سفاك پهلوي از مزدوران رژیـم صهیونیـستی جهـت کـشتار مـردم مـومن                     
 . استفاده کردند

اعالم کرد که مردم به حکومـت       ) ره( پس از اعالن حکومت نظامی، حضرت امام خمینی        : بهمن 22روز   •
مردم نیز همچنان به یورش خود به مراکز دولتی و نظامی و انتظامی ادامه دادند               . نظامی اعتنایی نکنند  

ایـن  . و تقریباً تمام این مراکز با اندك درگیـري و مقاومـت، تـسخیر شـد و بـه دسـت مـردم افتـاد                        
ها در روز بعد نیز به شدت ادامه یافت و در این روز هزاران زن و مرد و پیـر و جـوان، هـر       يدرگیر

آنها بـا سـنگربندي     . یک به اندازه توان خود براي سرنگونی نهایی رژیم ظلم و جور، کوشش کردند             
وزي ها و بـا فـداکاري و جانفـشانی، انقـالب را بـه پیـر                ها، سینه سپر کردن در برابر تانک        در خیابان 
نه فقط در تهران، بلکه در تمامی شهرهاي ایران، درگیري مردم با بقایاي رژیم شاه جریـان                 . رساندند
هنگامی که خبر حرکت نیروهاي نظامی از شهرهاي مختلف ایـران بـه سـمت تهـران بـراي                    . داشت

سرکوب قیام مردم پخش شد، مردم شهرهاي مسیر به درگیري بـا نیروهـاي نظـامی پرداختنـد و بـا                      
برخـی از فرمانـدهان رده بـاالي ارتـش در ایـن             . بستن راه، مانع حرکت آنها به سمت تهران شـدند         

سـرانجام روز  . طرفی خود را اعالم کـرد  ها به دست مردم کشته شدند تا سرانجام، ارتش، بی       درگیري
هـاي فاسـد     ، نظام پوسیده ستمشاهی فرو ریخـت و ریـشه         1357 بهمن   22سرنوشت فرا رسید و در      

مبارزه پـانزده سـاله ملـت مـسلمان ایـران بـه             . ان سپاه پهلوي از این کشور اسالمی، کنده شده        دودم
 ساله شاهنشاهی، انقـالب شـکوهمند   2500به ثمر رسید و با سرنگونی نظام  ) ره(رهبري امام خمینی  

 .اسالمی ایران پیروز گردید
مـوالي  . عـروف اسـت  عنـوان شـهید محـراب م    در تاریخ اسالم به) 7( حضرت علی:شهداي محراب  •

در حالی که در محراب نماز به عبادت مشغول بود به شهادت رسید و پـس از آن                  ) 7(متقیان علی 
بـه خـداي کعبـه    » فُزت و رب الکعبـه «: فرمود) 7(ضربۀ مهلک ابن ملجم مرادي بود که امام علی    

دل طـی   خصوص پس از پیـروزي انقـالب منـافقین کـور            در دوران انقالب اسالمی به    . رستگار شدم 
جمله به ائمه جمعـه و جماعـات و       از آن . ها و یاران امام پرداختند      سلسله عملیاتی به ترور شخصیت    

اهللا دسـتغیب،   روحانیت آگاه و مبارز و در صحنه نیز رحم نکردند و بـه تـرور شـهدایی چـون آیـت        
 که چـون حـضرت   اهللا قاضی طباطبایی اهللا اشرفی اصفهانی، آیت اهللا صدوقی، آیت   اهللا مدنی، آیت    آیت
  .در محراب و در مراسم عبادي سیاسی نماز جمعه به فیض شهادت نائل آمدند) 7(علی



 )دفتر چهارم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)8( آثار و اسناد شهدا و ایثارگران     790

 رئیس جمهور کشور عراق بود که با اشاره آمریکـا از طمـع گـسترش کـشورش و بـراي               :صدام حسین  •
خـصوص در     اجراي اهداف آمریکا یعنی شکست یا جلوگیري از توسعه و صدور انقالب اسالمی به             

رارداد رسمی و قانونی الجزایر را غیرقانونی اعالم کـرد و بـه تـصور بـاطلش ایـران پـس از                      منطقه ق 
آمیز و بـا تمـام تـوان نظـامی بـه ایـران لشکرکـشی کـرد و          او جنون. شود شکست داد    انقالب را می  

 .سرانجام با شکست سنگینی از ایران فرصت حضور آمریکا را در منطقه فراهم آورد
حدود سی سال در حوزه علمیۀ اصـفهان و قـم      .  در یزد متولد شد    1327 سال   در :صدوقی، شیح محمد   •

) ره(به فراگیري علوم اسالمی پرداخت، شهید صدوقی در مبارزات اسالمی به رهبـري امـام خمینـی                
 مـرداد  31عنوان اولین نفـر پیـشگام بـود، در     حضور فعالی داشت و در مبارزات مردم یزد همواره به       

از تألیفـات  . عنوان امام جمعۀ یزد و نمایندة ولی فقیه منصوب شد        م خمینی به   از سوي اما   1358سال  
در آخـرین   . اشاره کـرد  » حاشیه بر مدارك  «محقق اول و    » مختصر النافع «توان به شرحی بر       ایشان می 

 بعد از اقامه نماز جمعه فرد منافقی با در آغوش کشیدن            1361 تیر   11اي که اقامه کرد در        نماز جمعه 
 . و رها کردن ضامن نارنجک وي را به شهادت رساندایشان

در صحراي کـربال  . البنین عامریه است از ام) 7( فرزند حضرت علی   ):7(بن ابیطالب   بن علی   عباس •
آفرینـی و حـضور قهرمانانـه و          عبداهللا و عثمان نوبت به حماسـه      , پس از شهادت سه برادرش جعفر     

کـه بـا       به طرف شط فرات حرکت کـرد در حـالی          .رسیده است ) 7(اش از امام حسین     دفاع جانانه 
با وجودي که نبردهاي اشـقیا آن دو را در مـسیر فـرات از           . رکاب بود   هم) 7(حضرت امام حسین  

کـه   یکدیگر جدا کردند اما حضرت عباس خود را به فرات رساند، مـشک آب را پـر کـرد بـدون آن           
ت با نبردهاي سپاه دشمن روبرو شد و  در برگش . ها برگشت   سوي امام و خیمه     به. اي آب بنوشد    قطره

اي بر فـرق      در دو حمله دست راست و چپش را قطع کردند و با ضربه            . در محاصره آنها قرار گرفت    
همه زخم و تیر، توان حرکت نداشت و دو نفر از اشـقیا او                با وجود آن  . مبارکش از اسب سقوط کرد    

شـهرت  » هاشـم  قمـر بنـی  «العـاده بـه    وقخاطر شجاعت و زیبایی فـ       عباس به . را به شهادت رساندند   
  »بن علی امام شهدا، مرضیه محمدزاده حسین«. داشت

در محـور شـلمچه و شـرق      ) 8( با رمز یا زهرا    19/10/65 این عملیات در تاریخ      :5عملیات کربالي    •
منـاطق  . اي برخوردار بود    از عملکرد پشتیبانی و مهندسی رزمی بسیار عظیم  گسترده         . بصره آغاز شد  

هـا روسـتا و       الطویـل، ده    جزایر بـوارین، فیـاض، ام     : آزاد شده در نتیتجۀ این عملیات عبارتند از       مهم  
 کیلومتر پیشروي به طرف بصره و آزادسـازي         14تصرف دریاچه بوییان و بخشی از کانال ماهیگیري         

 .سوادي و خین  کیلومترمربع از مناطق اشغالی، آزادسازي پاسگاههاي بوبیان شلمچه، کوت150
 دقیقـه در   15/23 سـاعت    7/5/1362در تـاریخ    »  الزهرا طمۀیا فا «این علمیات با رمز     : 3ملیات والفجر   ع •

 و نمه کـالن     343» زالوآب«هدف عملیات تصرف و تأمین ارتفاعات       . منطقه عملیاتی مهران آغاز شد    
هاي    پاسگاه آباد، رضاآباد،   هاي ایران فرح    عالوه بر مناطق مورد نظر پاسگاه     . بوي کوچک و بزرگ بود    

عراقی زالوآب و دراجی و سد رودخانه کنجـانجم و آزادسـازي چنـدین روسـتاي منطقـه و خـارج                
واحد پـشتیبانی و مهندسـی   . نمودن بخش وسیعی از جاده مهران، دهلران از کنترل دشمن خارج شد      
 .مرزي جنگ جهاد سازندگی در پیروزي این عملیات نقش مهمی داشت

 کیلـومتري   4بود که در دامنـه کـوه احـد در           ) 6(اي مشهور پیامبر اسالم   ه   یکی از غزوه   :غزوة احد  •
در ایـن   . شمال مدینه در روز هفتم شوال سال سوم هجري بین مشرکان قریش و سپاه اسالم رخ داد                
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الشهدا به شهادت رسـیدند        تن از مسلمانان از جمله حمزه سید       74جنگ دندان رسول خدا شکست،      
این جنگ به دلیل غفلت محافظـان تنگـه احـد بـا شکـست مـسلمانان       . و بسیاري نیز مجروح شدند   

  .مواجه شد
کـه در مـاه رمـضان سـال دوم          . است اشاره دارد  ) 6( به جنگ بدر از غزوات پیامبر اکرم       : بدر ةغزو •

. هجري بین مسلمانان و مشرکان مکه در سرزمین بدر، روستاي کوچکی میان مکه و مدینـه، رخ داد                 
پـرچم سـپاه مـسلمین را       .  تـن از یـاران خـویش از مدینـه بیـرون رفـت              313رسول خدا همراه بـا      

از سوي دیگر سپاه ابوسفیان وقتـی از حرکـت مـسلمانان آگـاه شـد بـا                . بر دوش داشت  ) 7(علی
 نفري عـازم بـدر   950درنگ با سپاهی  سران قریش هم بی. فرستادن پیکی به مکه تقاضاي کمک کرد  

سلمانان با وجود تعـداد اندکـشان بـا امـداد الهـی بـر               م. جنگ سختی بین دو طرف درگرفت     . شدند
ابوجهـل و حنظلـه،     . هفتادتن از آنان را کشتند و هفتاد تن را به اسارت گرفتنـد            . قریش پیروز شدند  

پایمردي بـسیار کـرد و در       ) 7(در این جنگ حضرت علی    . پسر ابوسفیان، در میان کشتگان بودند     
 تـن از مـشرکان در آن نبـرد بـه     36شـود    که گفته می طوري  پیروزي مسلمانان سهم زیادي داشت به     

، سـیره   1المغازي، جلد   . ( تن از مسلمانان به شهادت رسیدند      14در این جنگ    . دست او کشته شدند   
 ).2، تاریخ طبري، ج1البلدان، ج هشام، معجم ابن 

ـ              ساله  نوجوان سیزده : فهمیده، محمدحسین  • ران اسـالمی   اي که از همان روزهاي آغاز حمله صدام بـه ای
اش در دفـاع از       رغم سن کم با اصرار و شـگردهاي متعهدانـه            خمینی را لبیک گفت و علی       نداي امام 

خرمشهر شرکت نمود و در شرایطی که دشمن سرمست پیشرویهاي اولیه براي تصرف خرمـشهر بـا            
یـر  انگیز خود نارنجـک بـه کمـر بـست و خـود را ز           تانکها هجوم آورده بود، وي با شهامت اعجاب       

عنـوان سـمبل ایمـان،      اتفاق افتـاد بـه  1359این حادثه که در مهرماه . چرخهاي تانک دشمن انداخت  
طلبی سپاهیان اسالم در برابر کافران بعثی در تـاریخ جنـگ تحمیلـی ثبـت             و روحیه شهادت    رشادت
تحمیلی باشند در زمان جنگ       شود که خانواده این شهید که اهل قریه سراجه قم می            اضافه می . گردید

در شهرستان کرج ساکن بودند و این شهید عزیز بسرعت خود را از کرج به خطوط مقدم جبهـه در                    
این خانواده متدین توفیق آن را داشتند که پـس از شـهادت حـسین، فرزنـد                 . حوالی خرمشهر رساند  

 .دیگرشان داوود را نیز روانه جبهه نمایند و افتخار تقدیم دو شهید را نصیب خود فرمایند
: فرمایـد   مـی ) 7(امیرالمـؤمنین علـی   .  لقب آن دسته از اهل صفین که در صف معاویه بودند           :قاسطین •

و این لقبی است که گویند رسـول خـدا بـه آنـان داده     . »امرت بقتال الناکثین و القاسطین و المارقین  «
و تو پس از من با قاسـطین        : را فرمود ) 7(علی) 6(در یکی از روایات است که پیغمبر      . است

 ).البالغه، شرح ابی الحدید چاپ بیروت نهج. (ناکثین و مارقین جنگ خواهی کرد
باشد که طی آن نخـستین     سرآغاز مرحله نوینی از انقالب اسالمی می       1356ماه     دي 19 قیام   : دي 19قیام   •

 علیه رژیم طـاغوت در شـهر قـم          1342 خرداد   15تظاهرات گسترده مردم مسلمان ایران بعد از قیام         
. هاي عـصر تهـران آغـاز شـد          آمیز در یکی از روزنامه      اي توهین   این قیام به علت درج مقاله     . شدبرپا  

روحانیون و مردم با گردهمایی در مسجد اعظم قم، آشکارا سرنگونی حکومت پهلـوي را خواسـتار                 
 بـه   1357مـاه     گیري نهضت اسـالمی ایـران شـد و عاقبـت در بهمـن               شدند و همین امر سرآغاز اوج     

 .منتهی گشتپیروزي 
 سی. اقامتگاه رسمی و محل کار رئیس جمهور آمریکا در واشینگتن دي:کاخ سفید •
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عنـوان یکـی از       هـا بـه     سـال . محل استقرار روسـاي جمهـور کـشور شـوروي اسـت            :هاي کرملین   کاخ •
در سیطره بر برخـی از کـشورهاي دنیـا در      »  و چپ   کمونیستی«هاي جهان مرسوم به جناح        ابرقدرت

بـود    در واقع نماد قدرت شوروي در برابر آمریکا مـی         . گرفت  ها صورت می    گیري  میمهمین مرکز تص  
 .شد که از طریق کاخ سفید مدیریت می

 در ایـن  1977 -1981نهمین رئـیس جمهـور ایالـت متحـده آمریکـا بـود، از سـال           و   سی :، جیمی کارتر •
 پیـروزي انقـالب   از جناح حزب دمکرات از مهمترین مـسائل دوره ریاسـت جمهـوري او،         . سمتبود

، آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تسخیر النه جاسوسی آمریکـا در ایـران   1357اسالمی در سال  
 .توان نام برد و کودتاي نافرجام طبس را می

 سفارت آمریکـا را کـه در واقـع          1358ماه     آبان 13 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در        :کودتاي طبس  •
اي را    ریـزي   ها برنامـه    آمریکا براي آزادي جوساس   .  بود اشغال کردند   محل و مرکز توطئه و جاسوس     

عملیـات  . توان نام برد به نیمه عقاب را می   » ایگل کل «و عملیات   » دلتافورس«از جمله   . درنظر گرفت 
صـدر و تعطیلـی    با همکـاري بنـی  .  رد صحراي طبس شروع کردند   5/2/1359 نفر نیرو در     132را با   
کـوپتر را در طـبس فـرود           دستگاه هلی  6یی ایران نیروهاي آمریکایی ابتدا با       هاي راهداري هوا    حوزه
کوپترهـا   از آنجا که خداوند همواره انقالب اسالمی را مورد لطف قرار داده است یکی از هلی         . آمدند

.  مستقر در محل برخـورد کـرد و انفجـار عظیمـی رخ داد    130 -در حین برخاستن به هواپیماي سی     
شـهید محمـد   . س جمهوري وقت آمریکـا عملیـات را مـستقیماً تحـت نظـر داشـت      کارتر رئی   جیمی

منتظرقائم فرماندة خبیر و شجاع سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیرو خود را به محل فـرود نیروهـاي          
پـس از انفجـار و      . هـا اسـتفاده کنـد        مدارك و اسناد موجود و همراه آمریکایی       تا از رساند    آمریکا می 

کوپترها ازسوي کاخ سفید اعالمیه توقـف و عمـالً شکـست عملیـات و                 پیما و هلی  آتش گرفتن هوا  
کوپترهـاي    قوا بود دستور داد تـا هلـی         صدر که در موضع فرماندهی کل       بنی. کودتاي طبس اعالم شد   

صـدر    بسیاري از اسناد محرمانه در این خیانت آشکار بنـی         . ها را بمباران کنند     جاي مانده آمریکایی    به
کـرد بـه    ها حفاظت مـی  کوپترها پس از فرار آمریکایی وخت و محمد منتظرقائم که از هلیدر آتش س 

خـصوص نیروهـاي      صدر جریانی ناسالم را در نیروي هـوایی بـه           متأسفانه از قبل بنی   . شهادت رسید 
عـالوه بـر ازبـین رفـتن اسـناد مهـم و شـهادت محمـد                 . بازمانده از رژیم شاه سازماندهی کرده بود      

توانست غنیمتـی ارزشـمند و تـاریخی بـراي        کوپتر مدرن و پیشرفته نیز می       پنج فروند هلی  منتظرقائم  
شکست کودتا سند مبرهنی بر دخالت و رسـوایی آمریکـا در ایـران و در برابـر انقـالب                    . ایران باشد 

 .گردد اسالمی محسوب می
در . به جهان گـشود  هجري شمسی در آذرشهر آذربایجان شرقی دیده 1293 در سال   :مدنی، سیداسداهللا  •

دیـري نپاییـد کـه از اسـتادان         . آغاز جوانی براي کسب علم و کمال به شهر مقدس قم عزیمت کـرد             
کـوه    اهللا حجت   اهللا حکیم، آیت    معروف حوزة علمیه نجف شد و توانست از مراجع بزرگی چون آیت           

اه تـرویج اسـالم و      ایشان تمام عمر خویش را در ر      . اهللا خوانساري اجازه اجتهاد بگیرد      کمري و آیت  
عنـوان   پس از پیروزي انقالب اسالمی از سوي مردم همدان بـه   . مبارزه با رژیم فاسد طاغوت گذراند     

اهللا قاضـی بـه فرمـان امـام           پس از شـهادت آیـت     . نمایندة مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد      
 پـس از اتمـام      1360ر  اهللا مدنی در بیستم شـهریو       آیت. خمینی امامت جمعه تبریز را به عهده گرفت       

  .هاي نماز جمعه همدان با انفجار نارنجک منافقی کوردل به شهادت رسید خطبه
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 از آنجا که جمله مورد نظر ادامه قسمتی است که حذف شده مفهوم عبارت باید ایـن باشـد                 :مردم کوفه  •
م نمـاد و سـمبل   مردم کوفه در تـاریخ اسـال  . که ما نباید مثل مردم کوفه با امام عزیزمان بیعت ببندیم    

هاي پس از پیروزي انقـالب اسـالمی یکـی از شـعارهاي رایـج و                  در سال . اند  وفایی  عهدشکنی و بی  
ما اهل کوفه نیـستیم امـام   «دادند این بود که   پرمعنی که مردم در دیدار با حضرت امام خمینی سر می          

پـذیرد یکـی از       ورت مـی  اي صـ    هایی که با حضرت آیت اهللا خامنه        امروز هم در مالقات   . »تنها بماند 
 .شعارها این است که ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند

) 7(این مسجد را حـضرت داود     .  در شهر قدس و نخستین قبله مسلمانان بوده است         :مسجد االقصی  •
 مـیالدي   585اي شدید ویـران شـد در سـال            در زلزله . سپس فرزندش سلیمان تکمیلش کرد    . بنا کرد 

االقصی در قرآن مجیـد آیـه اول از سـورة اسـراء در                نام مسجد . وبی مرمت شد  الدین ای   توسط صالح 
سبحان الذي اسري بعبده لیالً مـن المـسجد   «: آمده است) 6(آیات مربوط به معراج پیامبر اسالم  

این مسجد بارها از سوي یهودیان افراطی و صهیونیـست مـورد تهـاجم    » الحرام الی المسجد االقصی   
عنوان   امروز به .  میالدي قسمت جنوب شرقی مسجد به آتش کشیده شد         1969 قرار گرفته و در سال    
  .شود هاي مهم مقاومت مسلمانان فلسطین نامیده می یکی از مراکز و پایگاه

اي روحانی متولد شد و در اوان کـودکی بـه    در مشهد در خانواده   )  ش 1357 -1298 (:مطهري، مرتضی  •
و چندي بعد، از محضر اسـتادانی چـون امـام خمینـی،      وارد حوزة علمیه شد     . تحصیل علم پرداخت  

 بعـد از عزیمـت بـه    1331استاد مطهـري از سـال   . اهللا بروجردي و عالمه طباطبایی بهره جست       آیت
هاي خود را در مدارس و محافـل مـذهبی آغـاز کـرد و در سـال               تهران، تدریس و تبلیغ و سخنرانی     

انه زندان شد اما پس از آزادي فعالیتهـاي فرهنگـی    اي مهیج علیه رژیم شاه رو        بعد از سخنرانی   1342
اي از آگـاهی      و آموزشی و مبارزاتی خود را از سر گرفت و تا پیروزي انقـالب و پـس از آن لحظـه                    

پرداز جمهـوري اسـالمی    ترین نظریه  عنوان مهم   بخشی به جوانان و جامعه از پا ننشست تا آنجا که به           
  . به دست گروهک منحرف فرقان به شهادت رسید1358بهشت  اردی11اما سرانجام در . نامبردار شد

کدام از کتب روایـی حـدیث یـا عبـارتی دقیقـاً مثـل ایـن عبـارت کـه                       در هیچ : ...من طلبنی وجدنی و    •
الـشیعه    در وسـائل  . مشهور بود یافـت نـشد     » حدیث قدسی «هاي دفاع مقدس به       خصوص در سال    به

من دعانی اجبتُه و مـن سـألنی اعطیتـه و مـن             : عالی قال ان اهللا ت  «: حدیثی شبیه به این نقل شده است      
ی ابتلیته و مـن       بقیۀاعطانی شکرته و من عصانی سترته و من قصدنی ا           و من عرفنی خیرته و من احبنّ

 ).419، ص 18ج (» احبته قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی دیته فأنا دیته
. ین خلق با هدف مبارزه بـا رژیـم پهلـوي تـشکیل شـد           با عنوان سازمان مجاهد    1344 در سال    :منافقین •

پس از پیروزي انقالب اسـالمی، هـر روز بـا    . اعضاي آن در زندان دچار انحراف شدید فکري شدند 
 علیه جمهوري اسالمی به مـشی  1360شد تا در خرداد   جمهوري اسالمی زاویه مواضعشان بیشتر می     

پـس از آن    . حکومت ایـران غیرقـانونی اعـالم شـد        هاي آنان از سوي       فعالیت. مسلحانه روي آوردند  
تغییرات سازمانی وابسته به آمریکا و اقمارش در عراق مستقر شـدند و شـانه بـه شـانه صـدام علیـه          

سرسـپرده صـدام شـده در تخلیـه اطالعـاتی و شـکنجه              . کردنـد   جمهوري اسالمی ایران فعالیت می    
عنـوان مـزدوران    ردوگاهی در عراق مستقرند بـه  اینک در ا  . کردند  آزادگان و اسراي ایرانی فعالیت می     

هـا فعالیـت      ها و سایر ضدانقالب     طلب  آمریکا، انگلیس و اسرائیل همسو با استکبار جهانی و سلطنت         
  .دارند
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 از طریق خبرگان رهبري به سمت قائم مقام رهبـري انتخـاب شـد و در                1357 در   :علی  منتظري، حسین  •
م عزل شد؛ در مدتی که ایـشان سـمت قـائم مقـام رهبـري را       به دستور امام خمینی از این مقا     1368

  .برعهده داشتند مورد احترام و عالقۀ رزمندگان و مردم بودند
کـسانی کـه در مدینـه بـا         . دهـد   به اهل واقعۀ جمـل مـی      ) 7( لقبی است که امیرالمؤمنین علی     :ناکثین •

 .جنگ با وي برخاستندبیعت کردند و در بصره عهد خود را شکستند و به ) 7(ابن ابیطالب علی
ن و اصیل در گرگـان دیـده بـه جهـان             در خانواده  1319 در سال    :اهللا سیدکاظم   نورمفیدي، آیت  • اي متدی

 عازم مشهد مقدس شـد و نـزد   1335در سال .  سالگی به حوزه علمیه گرگان وارد شد  12در  . گشود
 بـه حـوزه     1337سـال   در  . اساتید بزرگی همچون ادیب نیشابوري دوم به تحصیل علم مشغول شـد           

. اهللا فاضل لنکرانی گذرانـد  علمیه قم رفت و سطوح عالی را نزد اساتید بزرگی همچون حضرت آیت  
گردید و  ) ره(وي از همان اوان ورود به حوزه علمیه قم شیفته شخصیت واالي حضرت امام خمینی              

پـس  . جعیت امام بـود   اهللا حاضر شد و مبلّغ مر       پس از اتمام سطوح عالیه مدتی در درس امام رحمت         
از تبعید امام در درس حضرات آیات محقق داماد، اراکی گلپایگانی و شیخ مرتـضی حـائري، میـرزا                    

عنوان امام جمعـه و نماینـده آن     با حکم شخص امام به    1358در اوایل سال    . هاشم آملی شرکت کرد   
 اختیـارات    بـار دیگـر بـا حـوزه        1361ایـن حکـم در سـال        . حضرت در این منطقه منصوب گردید     

 از سـوي منـافقین کـوردل مـورد سوءقـصد قـرار              1360در سال   . تري مورد تأکید قرار گرفت      وسیع
پس از رحلت جانگذار رهبر کبیر انقالب بار دیگر به حکم مقـام معظـم رهبـري، حـضرت                   . گرفت
 .فقیه در استان و امام جمعه گرگان منصوب شد اي به سمت نماینده ولی اهللا خامنه آیت

هابیل و لبودا از یک بطـن از حـوا زاییـده شـدند و قابیـل و      .  فرزند آدم و حوا، برادر قابیل است     :هابیل •
توانند ازدواج کننـد،      حکم خدا این بود که برادر و خواهر تنی نمی         . اقلیما از بطن دیگر به دنیا آمدند      

دت با برادر، قابیـل هابیـل       قابیل نپذیرفت و در حسا    . باید هابیل با اقلیما و قابیل با لبودا ازدواج کنند         
گویند جـایی کـه قابیـل هابیـل را بـه            . هابیل نخستین کسی بود که توسط برادر کشته شد        . را کشت 

به درگاه خدا ) قابیل و هابیل(وقتی قرار شد هر دو برادر      . خاك سپرد در کوهی حدود سراندیب بود      
رفته شـد و از قابیـل پذیرفتـه نـشد و            قربانی آورند، از هابیل که گوسفندي را آورده بود، قربانی پذی          

. هابیـل فرزنـد دوم آدم و حواسـت        . هابیل شـبان بـود    . همین امر قابیل را به قتل برادر تحریک کرد        
  )دهخدا(

 دفتر مرکزي حزب جمهوري اسالمی واقع در سرچشمه تهران محـل گردهمـایی    ):سرچشمه(هفت تیر    •
وسـیلۀ بمـب منفجـر         به 1360فتم تیر   هاي سرشناس کشوري بود که در شب ه         بسیاري از شخصیت  

هاي انقالبی و نمایندگان مجلس، اعضاي هیـأت دولـت و اعـضاي              تن از چهره   72گردید و بیش از     
در ایـن حادثـه غیـر    . دست منافقان به طرزي فجیع بـه شـهادت رسـیدند    حزب جمهوري اسالمی به 
اهللا دکتـر سـیدمحمد     آیـت  که در رأس آنان شـهید -هاي انقالب اسالمی  انسانی تعدادي از شخصیت   
  . به درجۀ رفیع شهادت نائل آمدند-حسینی بهشتی قرار داشت

: آمـده ایـن اسـت   » )7( کلمات االمـام الحـسین  عۀموسو« عبارتی که در کتاب  :هل من ناصر ینصرنی    •
 االطهـار، هـل مـن مجیـر البنـاء      یۀهل من راحم یرحم آل الرسول المختار، هل من ناصر ینصر الذر «

آیا دلرحمی هست که بر آل رسـول        : ترجمه) 506ص  (»  من ذاب یذب عن حرم الرسول      البتول، هل 
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را یاري کند؟ آیا فریادرسی     ) 6(اي هست که ذریت پاك رسول       مختار رحم کند؟ آیا یاري کننده     
 دفاع کند؟) 6(؟ آیا مدافعی هست تا از حرم رسول)3(هست براي فرزندان بتول




