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نویسند، مطالعه کنیـد،      هایی که این عزیزان می      نامه  صیتاین و «
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

 



 

 
 

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

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

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

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

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



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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      

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

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

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

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

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

  ســخن ناشـــرســخن ناشـــر
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هاي علمی براي پردازش و نـشر آثـار ایثـارگران بـه افـزایش و         پژوهشی بوده و اتخاذ شیوه    
هاي مکرر و مؤکـد       توصیه. رساند  ها مدد می    ب در سایر زمینه   توسعه کمی و کیفی انتشار کتا     

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

 .سازد آشکار می
یار سودمند و قابل اعتنا به دفتر انتشارات شاهد رسید و مورد             جلد قبل، نظرات بس    نهدر   

 .بررسی قرار گرفته و پس از تایید کمیته مستندات در این کتاب لحاظ گردید
 )دفتـر شـشم  (هاي شهداي استان سمنان وصیت نامهنامه از     وصیت 102این کتاب حاوي     

تشار اسـناد و آثـار شـهدا و    هاي کارشناسانه در واحد ان ها وبازنگري است که حاصل بررسی   
در اینجا شایسته است که از آقاي دکتـر منـوچهر اکبـري اسـتادگروه زبـان                 . ایثارگران است 

و پژوهـشگر ادبیـات      وادبیات فارسی دانشگاه تهران، رئـیس بنیـاد دانـشنامه نگـاري ایـران             
یـژه در   و  هاي دانشگاهی و پژوهشی به      عنوان چهره نام آشنا در عرصه       وتاریخ دفاع مقدس به   

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

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

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

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

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

 نشر شاهد
 1391تیرماه 
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 محمد رشیدي
 

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

آنانکه ایمان آوردند و از وطن هجرت گزیدند و در راه خدا با مال و               « 1» اولئک هم الفائزون  
جانشان جهاد کردند آنها را نزد خدا مقام بلندي است و آنـان رسـتگاران و سـعادتمندان در               

دن این وعده خداست و چون نداي آنرا شنیدم پیامش را لبیک گفتـه و بـراي رسـی                 . »عالمند
 جـز ایـن     2 باشد که افتخار شهادت نصیبم شود که دیگـر آرزویـی           .به او این راه را برگزیدم     

اي صـحبت      اکنون که عازم جبهه هستم با شما اي همسنگران و دوستانم چنـد کلمـه               .ندارم
 قرن همیشه در حال مبارزه بوده تا حکومـت الهـی را بـر گیتـی پـا       14 اسالم در طول     .دارم

یک که در دوران ما مکتب به اوج گسترش رسیده و هر لحظه دنیا را فـرا      برجا نماید و چه ن    
گویم که مرا در این موقع از زمان قـرار داد، تـا               بالم و خدا را سپاس می       گیرد و بخود می     می

چون این دنیا محل آزمایش اسـت و امتحـانی          . بتوانم دین خود را نسبت به اسالم ادا نمایم        
طبـق وعـده قـرآن مثقـال آن         «د مواظب بود که در آخـرت        سخت در پیش داریم، خیلی بای     

اي یاران مدد کنید رهبر انقالب امام خمینی را تا موقعی که حکومـت    . 3»حساب خواهد شد  
 بـر  )7(قدر بدانید این رهبر را و به جـرأت بگـویم علـی       ) اهللا  انشاء(فرا رسد   ) عج(مهدي

ایثـار کنیـد، خـود را بـسازید تـا           کند و پیشاپیش در راه او قدم بردارید و            شما حکومت می  
جامعه نوین اسالم را سرمشق ملل دیگر شود و بگسترانید اسالم را تـا همـه از فـضیلت آن                    

. قرآن بارها گفته است که تنها راه سعادت انسان مکتب و عمل بـه آن اسـت                . بهره نمانند   بی
تـو جـواب   پس بکوشید در این راه که هر لحظه دیر است و فردایی در پـیش اسـت کـه از       

 بقـره   4» و لکـن ال تـشعرون       بـل احیـاء    اهللا اموات   و ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل      «. خواهند
]153[ 

                                           
 .20 / توبه-1
 .»آرزوئی« در اصل وصیت -2
 .)7  ـ8 /زلزله(» اً یره ر شذرةفمن یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال « اشاره دارد به -3
 .154 / بقره-4
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و آن کس که در راه خدا کشته شد مرده نپندارید بلکه او زنـده ابدیـست و لـیکن همـه                  
پس بکوشیم از صراط مـستقیم خطـا نـرویم کـه راه             . شما این حقیقت را در نخواهید یافت      

خود را تقویت کنید و پرورش دهید مغزتـان را، تربیـت            ]. است[خت و ناهموار    برگشت س 
کنید فرزندانتان را به اندرزهاي مکتب و دیگر اینکه یاري کنید تا دشـمنان اسـالم را درهـم                   
کوبیم و پرچم ال اله اال اهللا را که اساس مکتب است در تمام دنیا، به اهتزاز درآوریم و خـدا                   

 جهاد و مبارزه کـن      2اي پیغمبر با کافران و منافقان     «: فرماید  می 1ره توبه  سو 73در آیه شریفه    
و بر این شـدم کـه بـراي چنـدمین بـار           . »گیر و مسکن آنها دوزخ است      بر آنها بسیار سخت   

خواهم که تنها هدفم و آرزویم که         پیکار، این بار هم به جنگ بشتابم و از خداوند بزرگ می           
بم گرداند تا در آن دنیـا رو سـپید باشـم و وقتـی کـه نامـۀ                   شهادت فی سبیل اهللا است، نصی     

 .  خجالت نکشم)7( از یاران حسین،اعمالم را باز کنند
اي پـر از ایـن دنیـاي فـانی رخـت بـر        آري هدف اوست و فقط باید سعی کنیم با توشه    

 زیانکارترین مردم آنان هـستند    «: فرماید   سوره کهف می   1043  و 103 ببندیم و در آیه شریفه    
پنداشـتند کـه     که عمرشان را در راه حیات دنیاي فـانی تبـاه کردنـد و بـه خیـال غافـل مـی                     

پس دل به این دنیا نبندید و سعی کنید از ایـن دسـته مـردم نباشـید کـه                    . کنند  نیکوکاري می 
 . »سخت گمراهید

ام یـاري نمـودي و        اما تو اي همسرم که تنها کسی هستی که همیشه مرا در انجام وظیفه              
سپارم و از پروردگارم تقاضاي کمک به تـو را            می) 3(بانم بودي تو را به فاطمه زهرا      پشتی

دارم و سعی کن فرزندم را در دامن پاکت تربیت کرده و او را از جمله یاران امـام بزرگمـان    
کردند و مرا با اسالم       دیگر عرضی ندارم از پدر و مادرم که مرا همیشه تشویق می           . قرار دهی 

خـواهم و   کـنم و دعـاي خیـر از شـما مـی         م نمودند قدردانی و سپاسگزاري می     آشنا و تربیت  
خواهم که ما را با سربازان صدر اسـالم   سپارم و از او می   همگی را به خداوند قادر متعال می      

 . محشور گرداند

                                           
 .»هد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم و ماویهم جهنم وبئس المصیریا ایها النبی جا«:  سورة توبه73ترجمه آیه  -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
قـل هـل   «:  سورة کهف اشاره کرده اسـت      104 سورة کهف که در اصل وصیت شهید به آیه           104 و   103ترجمه آیه    -3

 .»صنعاالحیوه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون  نبئکم باالخسرین اعماالً، الذین ضل سعیهم فین
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خواندن قرآن در مـزارم  ] از[ روز برایم روزه بگیرید و 60خواهم که بمدت  و از شما می  
ایتان محکم و از اینکـه فرزنـدي را هدیـۀ           ه   و همیشه به یاد خدا باشید و دل        دفراموش نشو 

 .اي ناچیز است خدا نمودید، خوشحال و شادمان باشید هر چند تحفه
 »والسالم«

 محمد رشیدي
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 هاي کلیدي عبارت
I  ر است دارماطها دهنده همان راه انبیاء و ائمه شک ادامه  بی]که[به والیت فقیه اعتقاد و عالقه. 
I هاي توحیدي تحقق ببخشیم  خونمان باید به آرماننما با ریخت. 
I از رهبري چون امام حتی براي یک لحظه غفلت ننمایید. 
I برادران عزیز تقواي الهی پیشه کنید. 
I برادران عزیز کسب فضائل و تزکیه و تهذیب نفس را پیشه خود کنید. 
I از اسالم و قرآن دوري نکنید. 
I ادامه دهید  نشأت گرفته،)7( شهادت را که از امام حسینبرادران خط سرخ . 

 زمان :نام
 رضاکاظمی :خانوادگی  امن

 فرج :پدر نام 
  هدهد:نام مادر

 1341 هشتم دي :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  پایان دورة کاردانی:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام
 1362 هفدهم مرداد :تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلــزار شــهداي امــامزاده یحیــاي :مـزار 
 زادگاهش
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 کاظمی زمان رضا
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
ان الذین قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا تتنزل علیهم المالئکه اال تخافوا و ال تحزنـوا و ابـشروا                   «

ایـن آرمـان    آنانکه گفتند خداي ما فقط اهللا است و سـپس بـر             « 1.»بالجنۀ التی کنتم توعدون   
گویند کـه نترسـید و غمگـین          مقدس خود پافشاري کردند فرشتگان بر آنان فرود آیند و می          

 .»نباشید و شما را به بهشتی که وعده دادند بشارت باد
کاظمی وصیت نامه خویش را با توجه به اینکه تمام وجود من بر این            اینجانب زمان رضا   

ب اعتقاد قلبی به وحدانیت خـدا و یگـانگی وي      ارکان مهم استوار است شروع میکنم اینجان      
] کـه [و اعتقاد و عالقه بـه والیـت فقیـه           ) پیامبران و ائمه اطهار   (و اعتقاد به فرستادگان خدا      

 . دارم،دهنده همان راه انبیاء و ائمه اطهار است شک ادامه بی
 توفیـق   که سر تا پا گناهکـار اسـت،       ] را[خدایا ترا صد هزار مرتبه شکر که بندة خویش           

عطا کردي تا حضور خویش را در جبهه حفظ نماید، خداوندا، اي خالق هـستی، اي معبـود          
کشید با به  من اي کسی که آتشی را که در درونم مشتعل شده بود و لحظه به لحظه زبانه می           

بر پایه راسخ استوار نمودم     ] را[شهادت رسانیدن من خاموش نمودي هم اینک عزم خویش          
 جبهۀ نبرد حق علیه باطل روانه شوم و تنها تو در پیش دیدگان مـن مجـسم                  که بار دیگر به   

 معنـوي بـه مالقـات       2هاي نمایم، باشد که با پیکري مطهر و آرایش          طلب مغفرت می   ،هستی
 شکر است تا اینکه با تابیـدن نـور تـو در قلـب مـا بـه دیـدار                   3ام  بشتابم، خداوندا هر لحظه   

 .مپیامبران و ابرار و صالحین بشتابی
هم اینک من شهید شدم، تا براي دیگران درسی باشد، که درخت تشنۀ اسالم، بـه خـون             

ما نیازمند است، و با ریختن خون ما باید به آرمانهاي توحیدي تحقق ببخـشیم و پـرچم بـه              
خون آغشته ال اله اال اهللا را در اقصی نقاط عالم به اهتزاز درآوریم و قلب منـور امـام زمـان                      

 .ویش راضی و خشنود بگردانیمرا از خ) عج(

                                           
 .29در اصل وصیت شهید قید کرده است سورة فصلت آیه . 30 / فصلت-1
 .»آرایشات« در اصل وصیت -2
 .» هم لحظه« در اصل وصیت -3
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اما پیامی که براي امت شهیدپرور ایران خصوصاً مردم محترم سمنان دارم این اسـت، بـه        
 از گوهري چون مکتب اسالم، این نور پرتو افکـن،           1»االسالم یعلوا و ال یعلی علیه     «مصداق  

 دوري ،سازد  میبا نور خود مزین ] را[این چراغی که منزلگاه و مدینه طیبه و فاضلۀ سعادت           
حتی براي یک لحظـه غفلـت       ] را[نکنید و از رهبري چون امام و حضور خویش در صحنه            

بـر  ] که[مسئولیت عظیم و خطیري  ] در[ و بطور کلی مطیع اوامر امام باشید تا اینکه           2ننمایید
 تا اینکه خداونـد منـان و امـام زمـان را از خـود              3شما محول شده است انجام وظیفه نمایید      

 .4ی بگردانیم و خود را در تمام دنیا ملتی شرافتمند و با حیثیت معرفی نماییدراض
 اي کـه  ، اي مربی همیـشگی ،ام دارم این است که اي مادر عزیز  و پیامی که براي خانواده     
 دامان مطهر خویش فرزندي را تربیت نمودي که لیاقت شـهادت را داشـت و توانـستی                  5در

 تـو هـم   ،با کمال افتخار به نزد باریتعـالی تقـدیم نمـایی          ات را     حاصل زحمات چندین ساله   
محشور خـواهی شـد   ) 3(اینک مادر شهیدي خواهی بود که در روز قیامت با فاطمه زهرا 

 امـا گریـۀ تـوام بـا         . گریه نکنیـد   6شوم تا   نمی] این[مبادا در فقدان من ناراحت باشی و مانع         
ریـه کـن مـادر عزیـز امـا بـه فکـر          گ. تابی روحـم را هـر لحظـه آزار میدهـد            ناراحتی و بی  

شوم که تو عزیزترین و مرغوبترین کاال و جگر گوشـه خـود را بـه            ، متذکر می  )7(حسین
 .خدا تقدیم نمودي، تا اینکه اسالم این مکتب گوهربار و اصالت بار بماند

اي مادر عزیز مرا ببخشایید که نتوانستم در این ایـام زنـدگی فرزنـد خـوبی بـراي شـما           
کـه   اي برادران گرامی و اي اسـتادانم، اي کـسانی   . بتوانم حق مادري را بجاي آورم تا ،باشم

در سنین کودکی وقتی پدر خویش را از دست دادم بـه تمـام معنـی مربیـان مـن محـسوب                      
شدید، هم اینک بر خود ببالید و لباس حـزن و غـم را از تـن درآوریـد و لبـاس شـادي                می

                                           
 ).26، ج125وسائل الشیعه، ص) (6( رسول اکرم-1
 .»ننمائید« در اصل وصیت -2
 .»نمائید« در اصل وصیت -3
 .»نمائید«در اصل وصیت  -4
 .»از« در اصل وصیت -5
 .»که« در اصل وصیت -6



 )دفتر ششم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)10(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 24

 و 1ام کـرده  راهنمـایی » خمینی«بینید که امام عزیزم   میبپوشید که مرا با کفن در حجله گاهی  
 2]...[حضور) عج(رون آن اخالق امام زماندر د

 و  3 از رذایل اخالقی بپرهیزید و کسب فـضایل        .تقواي خداي را پیشه کنید    : برادران عزیز  
 )7(و خط سرخ شهادت را که از امام حـسین         .  پیشه خود کنید   ]را [تزکیه و تهذیب نفس   

و ) عـسکري  (4فته است ادامه دهید، برادران عزیـزم در تربیـت بـرادران کـوچکم             نشأت گر 
 و چنـان آنـان را تربیـت         6 اسالمی سعی و جـدیت نماییـد       5]...[و تعلیم   ) صاحب(خواهرم  
 جامعـه محـسوب شـوند و بـراي          ]کار[، براي   8 که افرادي مؤثر و عنصرهاي کارایی      7نمایید

 است به بگیراز من باقی مانده است هرکس از من       اسالم خدمت کنند، در ضمن پولی را که         
 و نصف دیگـر آنـرا بـه    9او بدهید و نصف پول را در راه نشر و تبلیغ اسالمی صرف نمایید             

 .داند خرج نماید مادر عزیزم بدهید تا هر طوري که صالح می
ن از اسـالم و قـرآ     ] و. [هاي نامشروع روح مـرا آزار دهیـد         مبادا با حرکت  : برادران عزیز  

 چرا که انسان روزي     ،و در فقدان من ناراحت نباشید     . دوري نکنید و مطیع فرمان امام باشید      
شود و روزي هم باید از دنیا برود پس چه بهتر شـهادت را کـه یـک                    از مادر خود متولد می    

 تـا اینکـه     10. انتخـاب نمـاییم    ،گیـرد   انتخاب است و آن انتخاب براساس آگاهی صورت می        
 .12 در آنجاست، به آن دسترسی پیدا کنیم11 دوردست که معشوقم خداوندبتوانیم در آن افق

                                           
 .»راهنمائیم« در اصل وصیت -1
 . خوانا نیست-2
 .»فضائل« در اصل وصیت -3
 .»ام کوچک« در اصل وصیت -4
  . خوانا نیست-5
 .»نمائید« در اصل وصیت -6
 .»نمائید« در اصل وصیت -7
 .»کارائی« در اصل وصیت -8
 .»نمائید« در اصل وصیت -9

 .»منمائی« در اصل وصیت -10
 .»خدا باشد« در اصل وصیت -11
 .»کنم« در اصل وصیت -12
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 و هـر    1اید مـرا ببخـشایید      اگر در دوران جهالت و نادانی از من بدي دیده         : دوستان عزیز  
 و تزکیه و تهذیب نفس و فـرا گـرفتن   2روز در صدد این باشید که خودتان را اصالح نمایید 

رتو یک تشکیالت صـد در صـد اسـالمی در راه تعلـیم              علوم اسالمی را از یاد نبرید و در پ        
 3.نوجوانان و اشباع و اقناع افکار خویش سعی و تالش نمایید

 

 »والسالم علیکم و رحمت اهللا و برکاته«
 کاظمی زمان رضا

11/4/61 

                                           
 .»ببخشائید« در اصل وصیت -1
 .»نمائید« در اصل وصیت -2
 .»نمائید« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I امت شهیدپرور راه شهدا را ادامه دهید. 
I دنگذارید خون شهیدان پایمال شو. 
I امام عزیز را هرگز تنها نگذارید. 
I در نمازها امام امت و رزمندگان را دعا کنید. 
I با شرکت در مساجد سنگر مساجد را حفظ کنید. 
I این جمهوري اسالمی را از هر لحاظ حفاظت کنید. 
I آنها که در بسیج هستند بدانند اگر خالفی انجام دهند برابر با پاي گذاشتن روي خون شهداست. 
I ل خودسازي و دانشگاه الهی استجبهه مح. 
I اسالم به افرادي نیاز دارد که جانباز قرآن باشند. 

 مجید :نام
 رضاکاظمی :خانوادگی  نام

  علیرضا:پدر نام 
  طاهره:نام مادر

 1345 بیستم بهمن :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  چهارم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1362 هفدهم اسفند :تاریخ شهادت
  جزیرة مجنون:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

گلزار شـهداي امـامزاده یحیـاي        :مزار
 زادگاهش
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 رضاکاظمی مجید
 

 1اهللا الرحمن الرحیم بسم
  الشهداء و الصدیقین بسم رب

»2»... عند ربهم یرزقون و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء 
ش و  بـرحق  4 و نایـب   3س حـضرت بقیـه اهللا االعظـم       با درود و سالم بیکران به پیشگاه مقد       

فرمانده کل قوا امام خمینی و با سالم به رزمندگان و مجروحین و معلـولین انقـالب جنـگ                   
 .تحمیلی

ي 5 در محله جهادیه سمنان کودکی پا به جهان گذاشت که بعدها بـا آواي              1345به سال    
گذرد   عالم صداي محشري می   آواز خمینی شد و از جان و دل حسینی، و در عرصه               رسا هم 

اي سرخ فام در بوستان باصفاي شهیدان بنـشاند تـا بـا طلیعـۀ سـپیدة                    با خون پاکش الله    6تا
  :آزادي در گوش مرغ سحر نجوا کند که

ــرغ آزادي    ــال اي م ــادي ه ــه ش ــام خان  ز ب
 

 اي سر کن بزن بال و پـري دیگـر           سرود تازه  
 

زمـانی نگذشـته بـود کـه     . بـرایش برگزیدنـد   اش نام مجید را       و به یمن انتخاب راه الهی      
پدرش براي امرار معاش به همراه خانواده عازم تهران گردید، دوران تحصیلی ابتـدایی را در     

 همه ساله با    7که آنجا گذراند و از همان اوان کودکی استعداد و ذکاوتش مشهود بود تا جایی             
  .گرفت  سبقت می8معدل بسیار خوب از همکالسانش

                                           
. »زندگینامه پاسدار شهید مجیـد رضـاکاظمی      . نامه و گذري کوتاه بر زندگی پاسدار شهید مجید رضاکاظمی           وصیت« -1

نامـه کوتـاهی از شـهید     در آغاز زندگی. نامه آمده است نامه این مطالب باالي وصیت    قبل از شروع به تحریر وصیت     
اي اسـت کـه تفکیـک آن منـوط بـه حـذف                گونـه   نامه بـه    نامه کوتاه و وصیت     آمیختگی و پیوند زندگی   . آمده است 

 .است که این کار زیبنده و علمی نست) سند اصلی(نوشته  قسمتهایی از دست
 .169 / آل عمران-2
 .»العظم« در اصل وصیت -3
 .»نائب« در اصل وصیت -4
 .»آوائی« در اصل وصیت -5
 .»و« در اصل وصیت -6
 .»جائیکه« در اصل وصیت -7
 .»نشهمکارا« در اصل وصیت -8
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ا امر یادگیري درس در کالس قرائت قرآن کـه در یکـی از منـازل محلـه دایـر            همزمان ب  
 1 [..]کرد، شاید از همانجا شد شرکت می می

بـراي رفـتن دیگـران    ] دیگـر [ چـرا  2فرستید شما نه خود و نه فرزند خود را به جبهه می  
 و کنید خالصـه امـت شـهیدپرور راه شـهدا را ادامـه دهیـد کـه همـان راه اهللا          جلوگیري می 

اید و نگذاریـد کـه    باشد و در عمل هم نشان دهید که راه شهدا را ادامه داده      سعادت شما می  
خون شهیدان پایمال شود و اگر جوشش خون این عزیزان نبود ما اینطور در پـیش خداونـد      

 .سرافراز نبودیم
و دارید خالص براي خدا باشد و در آن ریـا           خواهم هر قدمی که برمی      و از شما امت می     

پـشتیبان والیـت فقیـه    «تکبر و غرور نباشد و همیشه جهت رضاي خداوند خدمت کنیـد و             
 الرسـول و اولـی   5 اهللا و اطیعـوا 4اطیعـوا « کـه  3»باشید که همان استمرار حرکت انبیاء است    

 امام عزیز را هرگز تنها نگذارید و دعاها را فراموش نکنیـد و در سـر نمازهـا                   7» منکم 6االمر  
 .ندگان را دعا کنیدامام امت و رزم

توانیـد     که مـی   8اي برادران عزیز و اي دوستان گرامی این شمایید        : و پیامی براي دوستان    
 و کمـی  9»با شرکت در مساجد سنگر مساجد را حفظ کنید«ها حضور پیدا کرده و  در صحنه 

هم دربارة مملکت خود فکر کنید و در بسیج محل خـود شـرکت کـرده و ایـن جمهـوري                     
حفاظـت کنیـد و در کنـاري ننـشینید و           ) نظامی، فرهنگی، سیاسـی   ( از هر لحاظ     اسالمی را 

 و پیشنهادات و انتقـادات      10درباره بسیج حرفهاي رکیکی بزنید بلکه در بسیج شرکت نمایید         
                                           

 .نامه موجود نیست  اصل وصیت5 تا 2از صفحۀ  -1
 .»فرسید می« در اصل وصیت -2
دهم کـه امـر دولـت     اطمینان می«: فرماید مناسب با این سخن شهید می این جمله عیناً در صحیفه موجود نیست امام      -3

 ،10ج ، صـحیفه امـام  (» فقیه باشد آسیبی بـر ایـن مملکـت نخواهـد وارد شـد         اسالمی اگر با نظارت فقیه و والیت      
 ).58ص

 .»اطیعو« در اصل وصیت -4
 .»اطیعو« در اصل وصیت -5
 .»اوالمر« در اصل وصیت -6
 .54 / نساء-7
 .»شمائید«اصل وصیت  در -8
 ).393 ص ،12 ج ،صحیفه امام(» مسجد سنگر است، سنگرها را حفظ کنید «: عبارت شهید مشابه سخن امام خمینی-9

 .»نمائید« در اصل وصیت -10
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خود را به آنها بدهید تا انشاءاهللا همه چیز درست شود و کسانی که در بـسیج هـستند بایـد                     
دهند برابر با پاي گذاشتن روي خون شـهدا اسـت و از همـه          بدانند که هر خالفی که انجام       
هـا را خـالی نگذاریـد         ها شرکت کنید و جبهه      توانید در جبهه    مهمتر این است که هر چه می      

چون جبهه فقط براي جنگ نیست جبهه محل خودسازي و دانشگاه الهی اسـت و خداونـد                 
] از[ را به همـه بنـدگان بدهـد و    انشاءاهللا توفیق عبادت و بندگی و قدم گذاشتن در راه خدا       

خداوند متعال خواستارم که شهادت را از ما قبول کند و امـام امـت را در پنـاه خـودش تـا                       
 .براي اسالم و ملت جهان نگه دارد) عج(و حتی کنار مهدي) عج(انقالب مهدي

اي پدر و مادر عزیزم اي سـروران گرامـی و اي پـرورش              : 1ام  و پیامی به خانواده گرامی     
ها کشیدید و مـن در مقابـل ایـن همـه      هندگان حقیر که شبها را نخوابیدید و برایم زحمت     د

اي مادر گرامی فرزندي را تربیت کـردي و         . زحمات نتوانستم دینم را نسبت به شما ادا کنم        
تقدیم اسالم نمودي و این امانتی که خدا به تو داده بود به خوبی پـس دادي، بـدان پـدر و                       

] از[سـرفراز خـواهی بـود و       ) 3(وند بزرگ و در پیش فاطمـه زهـراء        مادرم که پیش خدا   
گـویم   خداوند بزرگ خواستارم که به شما اجر و پاداش بزرگ عنایت فرماید و مـادرم نمـی         

 فرمود گریه بر شهیدان ادامه راه آنهاست و هر وقت           )6(که گریه نکن چون پیامبر اکرم     
 . گریه کن)7(باعبداهللادوست داشتی گریه کن اما به یاد سرور شهیدان ا

دانم که سرتاسر عمرم جز ناراحتی و اذیت شما چیز دیگري نبوده              می:  و اي پدر عزیزم    
 امیدوارم که فرزند عزیز خود را حالل کنی و مـرا            ]از این [است و هیچ کار خوبی نکردم و        

  ولـی از شـما ایـن خـواهش را دارم کـه در              .ببخشی و خداوند متعال ارحم الراحمین است      
خصوص نمـاز جمعـه و نمـاز جماعـت خیلـی             هتمامی مجالس ترحیم و مجالس اسالمی ب      
د و خدا را فراموش نکنید و به سخنان گوهربـار           یشرکت کنید و از خداوند متعال غافل نمان       

اهللا و    فـرج (رهبر کبیر انقالب گوش داده و به آن عمل کنید و امیـدوارم بـرادران عزیـزم را                   
. آنها قرآن و نماز یاد بدهید و آنها را به مسجد بفرسـتید            ] به[کامل  با تربیت اسالمی    ) حمید

چون اسالم در آینده نیاز به افراد مؤمن دارد و فردي باشـند ماننـد برادرشـان جانبـاز قـرآن                  
 .باشند و درسهاي خودشان را بخوانند

                                           
 .»گرامیم« در اصل وصیت -1
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صـبر را پیـشه کننـد و    ) 3( ماننـد زینـب  1خواهم که بعد از شهادتم    و از خواهرانم می    
حجاب اسالمی را در همه جا رعایت کرده و فرزندان خویش را همچـون سـربازان اسـالم                  
تربیت کنند و نیز قرآن زیاد بخوانند و ذکر خدا بر لب داشته باشـند و در آخـر از خداونـد                      
تبارك و تعالی خواستارم که به تمامی خانواده شهدا صبر و اجر عنایـت فرمایـد و بـه شـما             

 . ا فرمایدامت شهیدپرور نصرت عط
 »والسالم«

 .ال اله اال اهللا، محمد رسول اهللا، علی ولی اهللا، خمینی روح اهللا
 اهللا اکبر خمینی رهبر 

 12/11/62رضاکاظمی  مجید
 آن کس که تو را شناخت جـان را چـه کنـد            

 

 فرزنــد و عیــال و خانمــان را چــه کنــد     
 

 دیوانـــه کنـــی هـــر دو جهـــانش بخـــشی 
 

ــه     ــان را چ ــر دو جه ــو ه ــه ت ــددیوان  2 کن
  

 . خمینی را نگه دار، حتی کنار مهدي ،تا انقالب مهدي    خدایا خدایا
 مجید رضاکاظمی

 3»نصر من اهللا و فتح القریب«
 4)امام خمینی(» جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم«

 »استاد شهید مرتضی مطهري«شهادت تزریق خون است به پیکر اجتماع 

                                           
 .»ام شهادت« در اصل وصیت -1
 . شعر از رباعیات خواجه عبداهللا انصاري است-2
 .13 / صف-3
 .113 ص ،19 ج ،فه امام صحی-4
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 یديهاي کل عبارت
I من به سوي جبهه حرکتی آگاهانه بوده است تحرک . 
I دانم جبهه جنگ را دانشگاه می. 
I شود جبهه دانشگاهی است که در آن درس شهامت، شجاعت، برادري، ایثار تدریس می. 
I شود جبهه دانشگاهی است که در آن جوانمردي، خداشناسی و وفاداري تدریس می. 
I دنیا کشتزار آخرت است. 
I ي است همه ما باید حساب پس دهیمیقیناً قیامتی و معاد. 
I امام خمینی را دعا کنید. 
I را به ما آموخت) شهادت(خمینی مرگ با شرافت  امام. 

 احمد  :نام
 رضایی :خانوادگی  نام

  محمداسماعیل:پدر نام 
  بتول:نام مادر

 1333 سوم دي :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 دایی پایان دورة ابت:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1362ام مرداد   سی:تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 39، احمد       رضایی¹استان سمنان 

 احمد رضایی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 الدنیا باآلخره و من یقاتل فی سبیل اهللا فیقتـل           ة سبیل اهللا الذین یشرون الحیو     1]فلیقاتل فی [«

 مادي دنیا را    3مؤمنان باید در راه خدا با آنان که حیات         «2.»عظیما  اجراً    او یغلب فسوف نؤتیه   
بر آخرت گزیدند جهاد کنند و هرکس در جهاد براه خدا کشته شد یا فاتح گردید زود باشد                  

 .»که او را در بهشت ابدي اجري عظیم دهیم
منت خداي را که به ما فرصت داد و نصرت بخشید که چنـد روزي از عمـر خـویش را      

حکومت جمهوري اسالمی سپري کنیم و شکر و سپاس بر خداي یکتا کـه رحمـتش را                 در  
 انقالب بر جامعۀ اسالمی ما مرحمت فرمود تا ایـن        4براي یاري مستضعفین و پیروزي نهایی     

 و رهبـري کنـد تـا زمینـۀ ظهـور حـضرت              5انقالب را به هـدف عالیـۀ اسـالمی راهنمـایی          
اکرم از خداي باري تعـالی کـه در ایـن حرکـت             آماده سازد و مفتخرم و ش     ] را) [عج(مهدي

انسانی اسالمی مهرش را بر قلبم بنشاند و این حقیر را به جبهـۀ حـق علیـه باطـل بکـشاند                      
 جبهـۀ  )7(حرکت من به سوي جبهه حرکتی آگاهانه بوده است من بـه گفتـۀ مـوال علـی         

 ایثـار،  دانـشگاهی کـه در آن درس شـهامت، شـجاعت، بـرادري،          . دانم  جنگ را دانشگاه می   
 7 [...]شود این درسها عملی است نه شـفاهی         ، خداشناسی، وفاداري، تدریس می    6جوانمردي

ام که مفهوم زندگی را بدانم و آن را خوب بـشناسم بـشناسم            است که من با عشق خدا آمده      
روم و منظـور از زنـدگی در ایـن            ام و همچنین بدانم که به کجا می         که کیستم و از کجا آمده     

 . اطر چیستخ دنیا به
 روزها فکر من این است و همه شب سـخنم   

 

ــشتنم     ــوال دل خوی ــل از اح ــرا غاف ــه چ  ک
 

                                           
 .این قسمت از آیه در اصل وصیت خوانا نیست -1
 .74 / نساء-2
 .»حیوة« در اصل وصیت -3
 .»نهائی« در اصل وصیت -4
 .»راهنمایی« در اصل وصیت -5
 .»جوانمري« در اصل وصیت -6
 . خوانا نیست-7
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ــده  ــا آم ــود   از کج ــه ب ــر چ ــدنم به  ام و آم
 

ــی    ــا م ــه کج ــایی  ب ــر ننم ــنم1روم آخ   وط
 

ــی  ــوتم ن ــاغ ملک ــرغ ب ــاك2ام م ــالم خ   از ع
 

  از بـــدنم3ام چنـــد روزي قفـــسی ســـاخته 
 

 ستاي خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دو         
 

ــزنم     ــالی ب ــر و ب ــویش پ ــر ک ــد س ــه امی  4ب
  

 و سرانجام زندگی دنیا مرگ است چه بهتر کـه ایـن را   5»دنیا کشتزار آخرت است«چون   
به خدمت اسالم و مسلمین در راه خدا بگذرانم و مرگ را با شـربت و رحمـت و شـهادت                

ما که مـؤمنیم و از  و اي برادران نکتۀ دیگري که باید بگویم اینکه          . بنوشم و در آغوش گیرم    
ایم و     شفقت بر بندگان خداي تعالی چگونه بوده       7 نگاه کنیم که در    6.اهل بیت رسول خداییم   

هایی که خداي تعالی به ما ارزانی نموده است قابل شـمارش نیـست و           مردم که نعمت   8[...]
هـاي   یـه اگر چیزي فردي از افرادي که خداوند نیز آنها را آفریده به ما بدهنـد در مقابـل هد                

دهند و بایـد      دهند بدون مزد نمی      و تازه آن چیزهایی که مردم به ما می         9[...]خداوندي به ما    
دهـد    فانی است ولی آنچـه خداونـد بـه مـا مـی            ] چه[هزاران بدبختی و رنج بکشی آن هم        

 .باقیست
دهـد چطـور در مقـابلش     ولی در مقابل ببینیم که چیزي که یکی از بندگان خدا به ما می         

رسیم سرمان خم است و چقدر به او که رفتنی و شاید      کنیم و هر جا که به او می         ع می خضو
گذاریم پس چرا خداوند کریمی که به ما این همه نعمت       احترام می  10[...]یک چیز کوچکی    

کنیم پس چـرا بعـد    داده چشم، گوش، حتی کوچکترین اعضاي بدن و هر چه فکرش را می        
اي خلوت ننشستیم و با خداي خـود بـه راز و    کوتاه در گوشهاز این همه سال الاقل ساعتی     

                                           
 .»ننمائی« در اصل وصیت -1
 .»نیم« در اصل وصیت -2
 .»اند ساخته« در اصل وصیت -3
  : شعر از غزلیات مولوي است با مطلع-4

 روزها فکر من ایـن اسـت و همـه شـب سـخنم             
 

ــشتنم   ــوال دل خویـ ــل از احـ ــراغ غافـ ــه چـ  کـ
 

 

 .است» مزرعۀ االخرةالدنیا « ترجمه حدیث .»آخرتست« در اصل وصیت -5
 .»خدائیم« در اصل وصیت -6
 .»بر« در اصل وصیت -7
 . خوانا نیست-8
 .یست خوانا ن-9

 . خوانا نیست-10
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کنـیم و چقـدر خداونـد رحـیم            و ناله می   1نیاز بپردازیم در حالی که در مقابل بندة او ضجه         
هـاي    عالوه بر اینکه ما شکر نعمـت       ]که[ را دوست می دارد      2ها  است و رحمان که این بنده     

 ولی بدانیم معادي است قیـامتی وجـود         .کنیم  ی بلکه کفران نعمت او را هم م       ،کنیم  او را نمی  
 او  سـوي   بـه  و   3همۀ ما از اوییم   « همه و همه و باید بدانیم که         . حساب پس باید بدهیم    .دارد
 4.»هللا و انا الیه راجعون انا«» رویم می

و شکر خدا را که توسط اماممان ما را به راه راست هدایت نمود و شما هـم بایـد همـه                  
مسلمین جهان را دعا کنید زیـرا مـا را از بیمـاري جهالـت بیـرون آورد و                  امام خمینی رهبر    

 .  آموخت و ما را با قرآن آشنایمان نمود5بما) شهادت(زندگی با سعادت و مرگ با شرافت 
 

 »والسالم علی من اتبع الهدي«

                                           
 .»زجه« در اصل وصیت -1
 .»بندهها« در اصل وصیت -2
 .»اوئیم« در اصل وصیت -3
 .156 / بقره-4
 .»با« در اصل وصیت -5
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 یديهاي کل عبارت
I ما باید فداي اسالم شویم تا اسالم بماند. 
I گونه تربیت کن ن را زینبهمسرم دخترما. 
I                    همسرم بعد از من خدا سرپرست شما و همه همسرانی است که همسرانـشان را تقـدیم اسـالم

 .اند نموده
I خورد تنها عمل است که به همراه خود تا قیامت خواهد آمد آنچه به درد انسان می. 
I است) عج(صاحب اصلی ممکلت اسالمی ایران آقا امام زمان. 
I اطهار است ام راه ائمه ب کردهراهی را که انتخا. 
I ما از شهادت باکی نداریم زیرا تنها آرزوي ماست. 
I ایم ما براي اعتالي حق و کلمه ال اله اال اهللا قیام کرده. 
I ایم  آموخته)7(بدانید ما جنگ را از امام حسین.  
I حال که قرار است بمیریم پس بهتر که در راه خدا شهید شویم. 

 حسن :نام
 رضایی :خانوادگی  نام

  قربان:پدر نام 
 بیگم  مکرمه:نام مادر

 1339 یکم فروردین :تاریخ تولد
نـو خرقـان از        روسـتاي قلعـه    :محل تولد 

 توابع شهرستان شاهرود
  سوم متوسطه:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام
 1365ام اردیبهشت   سی:تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حسن رضایی
 

 الرحیم لرحمنبسم اهللا ا
 کنم خدمت همسر عزیزم سالم عرض می

تقدیم عرض سالم سالمتی شما را از درگاه ایزد منـان خواسـتارم امیـدوارم کـه حالـت        ] با[
 وصیت بگویم امیدوارم که بعـد    عنوان  بهخوب باشد، همسر عزیزم چند کالمی را براي شما          

یـست و امکـان دارد کـه در          وضعیت مـا مـشخص ن      1[...]از مرگ من انشاء اهللا به آن عمل         
 دارد بنـا بـه   2عملیات شرکت کنیم یا در خط برویم به هر جهـت چـون هـر لحظـه امکـان                  

 و فرصت دیگري بدسـت نیایـد        3مصلحت و خواست خداوند متعال دار دنیا را وداع گوییم         
 . شما و در کنار تو باشم و بتوانم مسائل و وصایاي خودم را به تو بگویم4[...]

 بودیم اگر از دست من رنجیده خاطر شدي یـا           5در این مدت کوتاهی که با هم      ابتدا اگر    
دغدغه نیـست و کـالً         و بی  6[...] ها بی  ناراحت شدي مرا حالل کن چرا که در زندگی انسان         

 7زندگی باال و پایین و خوشی و نـاراحتی دارد و ایـن یـک امـر طبیعـی اسـت و از اینکـه                        
 مـان  همچنین حاصل این چنـد سـال زنـدگی   . ا ببخشنتوانستم همسر خوبی برایت باشم مر    

باشد، را در نزد خودت نگهدار و آنها را تربیت اسالمی کن و مواظب باش                  دختري می  8[...]
 از آنها سر نزند و آنها را چنان بزرگ کـن کـه حجـاب آنهـا نـشانگر                    9خداي نکرده خطایی  

                                           
 .خوانا نیست -1
 . خوانا نیست-2
 .»گوئیم« در اصل وصیت -3
 . خوانا نیست-4
 . خوانا نیست-5
 . خوانا نیست-6
 . خوانا نیست-7
 . خوانا نیست-8
 . خوانا نیست-9
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رسـان خـون پدرشـان     وانند پیـام  زینب گونه تربیت کن که بت 1ایمان و تقوایشان باشد آنها را     
 . منظور به شهادت رسیده است2باشند و به آنها بگو که پدرتان در چه راهی و به چه

 راه مـده و هرگـز خـود را    3و اما تو اي همسرم بعد از شهادت من هیچ اندوهی بر خود            
 که  چرا. تنها احساس نکن و فقط به نهایت راه و هدف من بنگر و به اسالم و قرآن بیندیش                 

 4اسالم باالتر از همه اینهاست و همه ما باید فداي اسالم شویم  تا اسـالم بمانـد و همچـون          
کوه استوار و محکم باش و صبر پیشه کن که خداوند نیز کمک خواهد کرد و خداوند صبر                  

 .دارد پیشگان را بسیار دوست می
 همـسران زیـادي     از اینکه مرا در کنار خود نمی بینی ناراحت مباش و خود میـدانی کـه                

سرپرسـت شـدي کـه        اند و خیال مکن که بـی        همچون تو همسرانشان را تقدیم اسالم نموده      
هاست و من فقـط یـک وسـیله بـودم، بودنـد جوانـان                 خداوند سرپرست اصلی شما و بچه     

بودنـد جوانـانی کـه بـا        . ازدواجشان بـه شـهادت رسـیدند      ] از[عزیزي که بعد از یک هفته       
اهللا پیوستند و بودنـد افـرادي کـه بـا داشـتن       ازدواجشان به لقاء] زا[کمترین مدت  ] گذشت[

 فرزند داشتند ولیکن براي اداي تکلیف به جبهـه رفتنـد و نهایتـاً بـه                 10چندین فرزند حتی    
 .شهادت رسیدند

) 3(ببین که زینـب . کنی دانم نمی هر وقت از نبودن من احساس ناراحتی کردي که می  
اي،   ها و چه رنجهایی دید که خود شنیده یا خوانـده             چه مصیبت   دها که ندی    در راه اسالم چه   

در صحراي کربال سر برادرش را بر نیزه دید شوهر و دو فرزنـدش را در راه اسـالم تقـدیم                   
بیت برادرش را به اسارت بردند و بر بـدن آنهـا تازیانـه                نمود داغ شش برادر دید، او و اهل       

ولـیکن او بـر همـۀ       ... دادند و   ها جاي می    د و در خرابه   گرداندن  زدند، و آنها را در شهرها می      
 .این مصیبتها صبر کرد چرا که براي اسالم بود

مصائبی که این زن بزرگ دید باید براي همه ما الگو باشد و اگر کمی در خود احـساس              
 را آنگونـه بـه   )7(باشیم همچنین پـدرش علـی  ) 3(ضعف کردیم به یاد مصائب زینب 

را آنگونه به شهادت رسـاندند، و سراسـر زنـدگی او            ) 3(رش فاطمه شهادت رساندند ماد  
                                           

 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
 . خوانا نیست-3
 .»نانآنچ« در اصل وصیت -4
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اي و سـخنرانی ایـراد    چنـان خطبـه   اینگونه گذشت و با این همه در جمع مردم آن زمـان آن        
نمود که کاخ ظلم و ستم یزیدیان را به لرزه درآورد و حکومت ننگین آنها را متزلزل نمـود،                   

 چنـین بـود، نکنـد خـداي نـاکرده بعـد از مـن                 آري، پس اگر بناست اسالم بماند باید ایـن        
 .غیرت در تو اثر کند و تو نیز سست عقیده شوي تفاوت و بی سرزنش افراد بی

 

 گر به شوق کعبه خـواهی زد قـدم        ] ها[در بیابان 
 

 1سرزنــشها گــر کنــد خــار مغــیالن غــم مخــور  
 

 

ب همـسر   دانـی ولـیکن در انتخـا        خالصه بعد از من اگر خواستی ازدواج کنی خود مـی           
هاي اسالمی باشد و در خط امام و اسـالم            سعی کن همسري را انتخاب کنی که در او مالك         

نکند دل به زندگی مادي دنیـا بنـدي و   . باشد و مالك انتخاب تو در همسر تقوا باشد و بس     
هـاي اسـالمی را نادیـده بگیـري، بـدان کـه         هاي دنیا تو را فریب بدهد و ارزش        زرق و برق  

گر محقر و کوچک باشد و یا اگر پر از مادیات دنیوي باشد، خواهد گذشت،               زندگی انسان ا  
هـا ذخیـره کردنـد ولـیکن بـدرد کارشـان        ها براي خود ساختند و پول    بودند افرادي که کاخ   

خورد، تنها عمـل   نخورد و همه را گذاشتند و رفتند و آنچه که به درد انسان و آخرت او می              
در خاتمه بـه اطـالع شـما برسـانم کـه یـک        .خواهد آمداوست که به همراه خود تا قیامت        

 نمازم  2]و[اي نوشتم که دست برادرم محمد است و در مورد بدهکاري و روزه                وصیت نامه 
 و محمد را وکیل نمودم که بعـد از مـن ایـن کارهـا را                3]کرد[نوشتم که بدان عمل خواهند      

دم کـه در اینجـا بـه شـما          ها را در آن مشخص نکـر        انجام دهد و لیکن وضعیت شما و بچه       
ها را نزد خودت همانطور که گفتم نگهدار و خوب از آنها مواظبت کن و آنهـا           گویم بچه   می

اهللا بعـد از     انـشاء  .ها را از تو جدا کند       را تربیت اسالمی کن و هیچ احدي حق ندارد که بچه          
یـاد خـدا را   کنم براي شما، و ذکر و  من خداوند به شما کمک خواهد کرد و من هم دعا می      

 .فراموش نکن که خداوند با شماست
 همسرت حسن رضایی

 حمیدیه،  هشتم ماه مبارك رمضان28/2/65
 دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه

                                           
 . شعر از حافظ است-1
 .»روزه نمازم« دراصل وصیت -2
 .»عمل خواهند« در اصل وصیت -3



 49، حسن       رضایی¹استان سمنان 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 بسم رب الشهداء و الصدیقین
 متن وصیتنامه حقیر حسن رضائی

صـاحب اصـلی    ) ارواحنا لـه الفـداء    (ن به پیشگاه مقدس آقا امام زمان        با سالم و درود فراوا    
ش امـام   بـرحق  1مملکت اسالمی ایران و جلودار رزمندگان اسالم و با سالم و درود بر نایب             

هـا، هـدایت      ها و پـستی     زار رذالت   امت این خورشید فروزان و نجات دهندة انسانها از لجن         
ـ سوي  بهکننده   شیع را دیگـر بـار زنـده کـرد و حیـات دیگـري        نور، کسی که مکتب سرخ ت

و با درود فراوان بـه روح پـاك تمـام    . خواهد داد ) عج(بخشید که انشاءاهللا تحویل امام زمان     
شهدا از صدر اسالم تا کربالهاي غرب و جنوب ایران و با دعا براي شما و سـالمتی کامـل                    

وي پیـروزي نهـایی بـراي    مجروحین و جانبازان که حق بزرگی بر گردن ما دارنـد و بـا آرز    
هـاي نـور علیـه ظلمـت       رزمندگان عزیزي که مخلصانه در راه اسالم و براي اسالم در جبهه           

 .مشغول نبردند
 )س(نویسم مصادف است با شب شهادت فاطمـه زهـرا           اکنون که این وصیت نامه را می       

 عـازم   هاي آخر عمرم باشد زیرا چند شبی دیگر به عملیات نمانـده و بـزودي               که شاید شب  
نامـه     وصـیت  عنـوان   بـه اي را از بـاب تـذکر و           اینک چند جمله  . منطقۀ عملیاتی خواهیم شد   

 .نمایم هرچند زبانم از بیان آن قاصر است تقدیم شما عزیزان و امت شهیدپرور می
شنوید، بدانیـد کـه مـن آگاهانـه و از      برادران و عزیزان من و همه کسانی که پیامم را می      

چرا که زمان حـساس اسـت   . ي تکلیف شرعی و الهی راهی جبهه شدم     صمیم قلب براي ادا   
و وقت آن رسیده که اسالم را از چنگال غاصبان و کافران نجات دهیم و به دشمنان خـدا و                   

کنیـد، بدانیـد راهـی را کـه         قرآن بفهمانیم که قدرت اسالم بیش از آن است که شما فکر می            
انـد،     اطهار سـالم اهللا علـیهم اجمعـین رفتـه          ام حق است و راهی است که ائمه         انتخاب کرده 

خدایا تو شاهد باش که با عشق تو و در مسیر تو حرکت کردم و اینک فقط پیوستن بـه تـو                   
 .را انتظار دارم

                                           
 .»نائب« در اصل وصیت -1
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رویم دیگر امید بازگشت نداریم و چشم از همه چیز ایـن    هر فردي از ما که به جبهه می        
جنگیم و اگر خواست      رویم و می    ما می . دیشیمان  ایم و به یگانه معبود خویش می        دنیا پوشیده 

گردیم و اگر خداوند نسبت به ما لطف و عنایت بیشتر کنـد مـا را در                   خدا باشد، سالم برمی   
ما از شهادت باکی نداریم زیرا تنها آرزوي ماسـت مـا            . راه مقدس به شهادت خواهد رساند     

 . هیچ کس و هیچ چیز باکی نداریمزایم و ا براي اعتالي حق و کلمۀ ال اله اال اهللا قیام کرده
 2بیایید.  و ضدانقالب بگویم که دیگر دستتان به جایی بند نیست          1حال به شما منافقین   و   

کشید و شـما اي کـسانی         هاي آخرتان را می    چرا که نفس  . ها بردارید  و دست از این شیطنت    
اید و اصالً به قـول        زیدهها خ   تفاوت در کنج ویرانه     اید و بی    که ظاهر خود را به اسالم آراسته      

کنید و گاهی     زنید و از کمبودها صحبت می       خودتان کاري به این کارها ندارید و دائم نق می         
پشت در الك خـود باشـید،    تا کی باید همچون الك. دهید هاي شوم صلح را سر می       نیز نغمه 

 و بـراي پـر   گیریـد  تا کی خون شهدا و بهترین عزیزان این امت را به بازي و باد مسخره می          
 .کنید کردن شکم خود این همه حق را ناحق می

 )7(ایم و صلح را از امام حـسن مجتبـی    آموخته)7(بدانید که ما جنگ را از حسین      
 مـرگ بـه     )7(بدانید در هر کجا و هر مکانی که باشید طبق فرمودة مـوالي متقیـان علـی                

 به خاطر خـدا     4 بیایید 3ییدآ  گیرید و به خود نمی      پس چرا عبرت نمی   . سراغ شما خواهد آمد   
ها برداریـد و     ها و کارشکنی    و به احترام این همه شهید و معلول و مجروح دست از نق زدن             

 . دهید که خداي ناکرده خشم این ملت گریبانگیر شما نشود5]وفق[خود را با این انقالب 
کنیـد و آنهـا    و شما اي پدران و مادرانی که از فرستادن فرزندانتان به جبهه جلوگیري می     

اید از گذشتگان و مردگان خودتان عبرت بگیرید کـه آنهـا چطـور از                 را نزد خود نگه داشته    
شما جدا شدند و عمري کوتاه را با شـما گذراندنـد و رفتنـد شـما هـم خواهیـد مـرد و از                   
فرزندانتان جدا خواهید شد حال که قرار است بمیریم، پس چه بهتر کـه در راه خـدا شـهید          

ا در روز قیامت نیز روسفید خواهید شد از کجا معلوم است که فردا فرزنـد تـو                  شویم و شم  

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
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 ابن  1در تصادف و یا مرگ دیگر غیر از شهادت از دنیا نرود پس بیا آبرومندانه شمشیر قاسم                
 .را بر کمر فرزندت ببند و او را به جبهه بفرست) 7( امام حسین2الحسن و علی اکبر

حـسین جـان   «کردید که  زدید و فریاد می ر سر و سینه می    مگر شما نبودید که یک عمر ب       
 مگر شما نبودید که لعن و نفرین بر         3»کردم  شدم و تو را یاري می       اي کاش من هم کربال می     

گفتید که چرا     فرستادید مگر شما نبودید که بر اهل کوفه ناسزا می            می )7(قاتالن ابا عبداهللا  
 4»هل من ناصـر ینـصرنی     « امروز که فریاد      را تنها گذاشتند پس کجا رفت چرا       )7(حسین
ایـد     از حلقوم فرزند فاطمه امام امت بلند است سکوت مرگبار نموده و نشسته             )7(حسین
 . که آیندگان نیز بر شما لعن و نفرین خواهند فرستاد5بدانید

کنیـد و چـوب الي      و شما اي کسانی که در جمهوري اسالمی کارشکنی و کم کاري می             
 6خواهید از این طریق مردم را بـه انقـالب بـدبین کنیـد، بیاییـد                گذارید می   چرخ انقالب می  

بدانید شما  . ها بردارید و بخاطر خدا به این ملت مستضعف ظلم نکنید            دست از این شیطنت   
اید وارث خون هزاران شـهید بخـون خفتـه هـستید و کـاري                 که در پشت این میزها نشسته     

 .ها زیاد است رد و گفتنینکنید که خشم ملت نیز شما را هم بگی
ام دارم، پدر عزیز و مادر         نیست در آخر چند پیام به خانواده       نوشتن 7ولیکن قلم را یاراي    

احترامی و نافرمانی کـردم مـرا ببخـشید و عفـو       امیدوارم که مرا حالل کنید اگر بی      8ام  گرامی
نمـایم، و     راوان مـی  روز براي من کشیدید سپاسگزارم و تشکر ف          از زحماتی که شبانه    9نمایید

تو اي همسرم اگر از من ناراحتی دیدي بر من بـبخش و از مـن درگـذر، دختـرم فاطمـه را        
رسان پدر شهیدش باشـد و    تا بتواند در آینده پیام10بزرگ کنید و او را تربیت اسالمی نمایید     
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 او و 1 [...]همچنین اگر فرزند دیگري داشتم اگر پسر بود نامش را حسین و اگر دختـر بـود                
 .2را نیز تربیت اسالمی نمایید

و اما شما برادران عزیزم نیز بر من حق بزرگی دارید از اینکه نتوانـستم شـما را ببیـنم و                    
عذرخواهی کنم مرا ببخشید، از خطایم بگذرید و اسلحۀ مرا نگذارید بر زمین بیفتد اسـلحه                

 باشید و دل بـر ایـن دنیـاي          مرا بگیرید و راهم را ادامه دهید و دل قوي دارید و به یاد خدا              
 .پست مبندید

و شما خواهرانم نیز بر من حق بزرگی دارید شما هم مـرا عفـو کنیـد و از مـن راضـی                        
ام خواهشی دارم و آن اینست که در شهادت مـن             باشید حال از شما همگی اعضاي خانواده      

اهنـد شـد بخـدا      تابی نشان دهید که منافقان خوشحال خو        مبادا گریۀ بلند کنید و از خود بی       
قسم بدانید که عزیزتان به سعادت ابـدي رسـیده اسـت انـشاءاهللا و سـعادت گریـه نـدارد،                     
خوشحال باشید و افتخار کنید که توانستید حداقل امانتی را کـه خـدا بـه شـما سـپرده بـود               

دار خـوبی بودیـد، خداونـد از شـما            درست تحویل خودش دهید احسنت بر شما که امانت        
 .قبول نماید

 آخر کالم پیامی براي همکاران و برادران عزیز پاسدارم دارم که اي عزیزان بدانید کـه     در 
کنند شما نور   شما سربازان امام زمان هستید و امام زمان و امام امت به وجود شما افتخار می               

چشمان امام و امت هستید مبادا خداي نکرده سپاه را رها کنید و به جـاي دیگـر رویـد کـه                
. و روح شـهدا را بیازاریـد      ) عـج (ام هستید نکند با این کارتان قلب آقا امام زمان         شما امید ام  
 ... خدایا خدایا

4/12/63 
 حسن رضایی
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 ]دیگراي  نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

ابتدا قرار دادم وکیل قانونی خود برادرم محمد را که بعد از شهادت من هر طور کـه صـالح    
ی الهی که با نظارت پدر و مادر و برادرم علـی، در امـور زنـدگی         بداند بر طبق موازین شرع    

 .گیري نمایند من تصمیم
 ریال بابت خمس و مبلغ      37500 ریال بابت سهمین مبارك بدهکارم که مبلغ         75000مبلغ   -

 ریال آن را طبق اجازه حضرت امام که         25000 ریال بابت سهم امام که از این مقدار          37500
 ریال آنرا به حاج آقـا       12500نو بدهید و مبلغ       بابت ساختمان بسیج قلعه   اجازه فرموده است    

 .طاهري امام جمعه شاهرود بدهید
 .الحسنه سپاه دارم  ریال معادل یازده هزار تومان در صندوق قرض110000مبلغ  -
الحـسنه     ریال معادل چهار هزار و ششصد تومـان در صـندوق قـرض             46000مبلغ حدود    -

 ریال شاید بابت وامی کـه دریافـت کـردم           35000 دارم که در حدود      )7(چهارده معصوم 
 .بدهکارم

زمین شهرك انقالب شاهرود را براي فرزندانم نگه دارید که وقتی به سن بلـوغ رسـیدند                  -
 .به آنها واگذار گردد

اگر همسرم خواست بعد از شهادت من ازدواج کند هرطور کـه شـرع مقـدس تکلیـف                   
 1.کرده است عمل نمایید

هـایش را     روز هم روزه بدهکارم کـه مـدت        90 الی   60 سال نماز و مدت      4 الی   3مدت   
 اجیـر   توانیـد بگیریـد و اگـر نـه      اگـر خـود مـی   2دانم که انشاءاهللا تقریبی نوشتم و دقیقاً نمی 

 .بگیرید
 . ریال معادل دو هزار تومان بابت رد مظالم بدهید20000مبلغ  -
بدهکار نیستم ولـیکن اگـر کـسی ادعـایی کـرد بـا           تا حدي که در ذهنم هست به کسی          

 .تحقیق به وي پرداخت گردد

                                           
 .»نمائید« در اصل وصیت -1
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در مراسم ختم من اسراف و تبذیر نکنید ولیکن اگر کسی ادعایی کرد با تحقیـق بـه وي              
 1.پرداخت نمایید

مـورد از بنیـاد شـهید و دولـت            هاي بیجا و بی    تا حدي که برایتان امکان دارد درخواست       
 2.ننمایید

خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را       .  ریال به شهید حسین منتظري بدهکارم      320مبلغ   -
 . دار نگه

13/12/64 
 حسن رضایی

 »یلک فی سبةارزقنا توفیق الشهاد اللهم «
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 هاي کلیدي عبارت
I مرگ در راه خدا کمال و سعادت انسان است. 
I شهادت کمال و آرزوي من است. 
I حضرت زینب استوار ایستاد و پیام خون عزیزترین کسانش را فریاد کرد. 
I تنها اهل بیت پیامبر شفیع شیعیانند. 
I بار بیاور) 3(دخترم را همچنان زینب کبري. 
I شکن رهنمون باش  و خمینی بت)7(پسرم را به راه حسین. 
I شدبا کنم به تقوي و عفت که گرانبهاترین زینت زن می  تو را وصیت میمهمسر. 
I همسرم پسرم را طوري تربیت کن که اسلحه شهدا را بدوش گیرد. 

 عباس :نام
 رضایی :خانوادگی  نام

  علی:پدر نام 
  صغرا:نام مادر

 1338 دوم مرداد :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:تولدمحل 

  پایان دورة متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1364ویکم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  فاو :محل شهادت
 - :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 عباس رضائی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»هللا و انا الیه راجعون انا«

و نایب برحقش امام خمینی روحـی لـه الفـدا و بـا      ) عج(عصر  سالم به پیشگاه حضرت ولی    
 .زي تمام رزمندگان اسالمانقالب اسالمی با آرزوي پیرو] پاك[درود به روان پاك شهداي 

] در[آبـاد شـاهرود        متولد عبـاس   10اینجانب عباس رضایی فرزند علی شمارة شناسنامه         
با توجه به اینکه بر هر مسلمان واجب اسـت کـه وصـیت خـود را تهیـه                   ] و[سالمت کامل   

 .نمایم نامۀ خود را بشرح زیر تهیه می وصیت. نماید
 ]اگر[خواهم    طلبم و از آنها می      اند حاللیت می    کشیده از پدر و مادرم که زحمتم را         ]اول[ 

 که هرگـز    ]پیدا کنند [من به شهادت رسیدم مبادا کوچکترین بدبینی نسبت به امام و انقالب             
پیش خدا و شهدا بخشیده نخواهند شد و ناراحت نباشند زیرا که مرگ حق اسـت و مـرگ                   

 .در راه خدا کمال و سعادت انسان است
مسرم میخواهم که هر دینـی کـه نـسبت بـه هـرکس دارم از نظـر مـادي              دوم اینکه از ه    

اهللا علیها باشد و صـبر    الناس برگردنم نباشد و بعد اینکه رهرو راه زینب سالم    بپردازد که حق  
را پیشه کند و فرزندانم را مسلمان و پیرو امام تربیت نماید پسرم را طوري تربیت کنـد کـه                    

بر دوش گیـرد و بـا سـتمگران و مخالفـان اسـالم بجنگـد و          اسلحۀ افتاده از دست شهدا را       
و خـود نیـز ازدواج    .دخترم را چنان تربیت نماید که نمونۀ زن مسلمان و زینب زمانه باشـد       

الزم است که   . نماید زیرا که در غیر این صورت در معرض فساد و گناه قرار خواهد گرفت              
بدانند که شـهادت کمـال آرزوي مـن         همه   2افرادي که مخالف انقالبند   ] هیچکس از [بگویم  

 . 3[...] است و بر شهادت بگریند
باشد تکلیفش روشن شود کـه حقـی از       در آخر الزم است که دیونی که بر گردن من می           

ابتدا در مورد حقوق معنوي از همۀ کسانی که بر من حقـی دارنـد   . کسی بر دوش من نباشد 
هاي مـن آگـاه       ها و طلبکاري   ز همۀ بدهی  طلبم و در مورد دیون مادي، همسرم ا         حاللیت می 
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 مانـد و حقـوقی کـه دارم    خواهم به کمک پدرم از اموالی که بـرایم مـی      باشد که از او می      می
باشـد   دیون مرا به صاحب حق برگردانند و بخصوص در مورد دین بزرگی که بر دوشم مـی   

دن نماز و گرفتن    یک ماه حقوقم را براي خوان      .خوبی اطالع دارد پرداخت شود     هو همسرم ب  
 . روزه برایم بدهید

هایم را نیز به کتابخانـۀ       باشند کتاب   وارث من در وهلۀ اول همسرم و سپس فرزندانم می          
در .  مگر کتابی که به درد فرزندان و همسرم بخورد که استفاده نمایند            1مسجدي هدیه نمایید  

در و خـواهرانم    آخر بار دیگر از همۀ بـستگان و دوسـتان بخـصوص پـدر و همـسر و بـرا                   
خواهم کـه بـرایم طلـب آمـرزش نماینـد و از همـۀ مـؤمنین           طلبم و از همه می      حاللیت می 

 . 2»اناهللا و انا الیه راجعون«. التماس دعا دارم
 » اهللا و برکاتهۀرحمالسالم علیکم و «

 ه هزار و سیصد و شصت و چهار هجريپانزدهم آذر ما
 مريچهارصد و شش هجري قاالول هزار و  مصادف با بیست و سوم ربیع

 عباس رضایی
 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسمه تعالی

ـ          .3» اال باهللا العلی العظیم    ةال حول و ال قو    «  یـا رب    یاللهم وفقنا لما تحب و ترضـی و احین
 4. شهیداًیسعیداً و توفن

 و درود و سالم به پیـشگاه مبـارك امـام زمـان              )6(سالم و درود بر محمد و آل محمد       
و سالم و صلوات و رحمـت خـدا   .  برحقش امام بت شکن5فدا و سالم بر نایب   روحی له ال  
هـاي    خون خفتۀ انقالب اسالمی سالم به تو همسر عزیزم، به تو که در سـختی               هبر شهداي ب  

 امیدوارم که. بخشیدي زندگی لب از لب برنداشتی و همیشه یاور من بودي و به من امید می              

                                           
 .»نمائید« اصل وصیت  در-1
 .156 / بقره-2
 ).مفاتیح ذیل تعقیب نماز صبح. (فرمودند زمزمه می) 7( المبیت حضرت علیلیلۀنقل است که این دعا را در  -3
 )مفاتیح. ( زیارت جامعه-4
 .»نائب« در اصل وصیت -5
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اگـر از حـال مـن بخـواهی الحمـدهللا خـوبم و       .  فرمایـد 1خداوند تو را حفظ نماید و تاییـد  
 .دعاگوي وجود شریف امام و رزمندگان اسالم و تو که همیشه در قلبم جاي داري هستم

خواهم که همانطور که اسمت هم نام بـزرگ بـانوي دو              فاطمه جان امیدوارم و از تو می       
صائب پیـرو او باشـی و از او         ها و م    در سختی  ، اهللا علیها است    جهان یعنی فاطمه زهرا سالم    

 که تنها اهل بیت پیامبر هستند که شفیع شیعیانـشان و دلـسوز آنهـا هـستند و                   ،کمک بطلبی 
 و خمینـی    )7(بار بیاوري و پسرم را به راه حـسین        ) 3(دخترم را همچنان زینب کبري    

 .شکن رهنمون گردي بت
نویسم و همه چیـز       ه می اي باشد ک    نویسم آخرین نامه    همسر عزیزم شاید این نامه که می       

خواهم بدانی که آرزوي من شهادت در راه خداست و هـر وقـت خـدا                  می. دست خداست 
خواهم که در صورت هر       از تو می  . مصلحت بداند و لیاقتش را پیدا نمایم نصیبم خواهد شد         

را در نظـر بیـاور کـه در         ) 3(اتفاقی بسیار صبور باشی و همیشه مصیبت حضرت زینـب         
عزیزترین کسانش را به شهادت رساندند و آنگـاه او ماننـد کـوهی اسـتوار              مقابل چشمانش   

  .ایستاد و پیام خون آنها را در همۀ مکانها و زمانها فریاد کرد
خواهد تو هم پیرو آن بانوي بزرگوار باشی و با صبر و پایـداري خـود                  عزیز من دلم می    

اي در دلـت    باعـث شـود ذره      خداي ناکرده یک نـاگواري     2مبادا. پاسدار خون شهیدان باشی   
شک و تردیدي بوجود آید زیرا همۀ بالیا و مصائب امتحان است و خوشا به حال کسی که                  

 .در این امتحان الهی استقامت نماید و سرفراز برون آید
کنم به تقوي و عفت و پاکـدامنی کـه گرانبهـاترین زینـت زن                بار دیگر تو را وصیت می      
ه بعد از من خودت را در نـاراحتی نینـدازي و هـر جـور کـه                  خواهم ک   و از تو می   . باشد  می

ام   در مـورد وصـیت نامـه      . حقیر را در گـوش دار       صالح میدانی زندگی کن اما وصایاي این      
 که دارم از جمله بدهی به کمیتۀ امداد، بـدهی    3هایی  بسیار دقیق باش که عمل بشود و بدهی       

حاللیـت بطلـب و    ما و از همـه بـرایم  هاي دیگري که خودت میدانی ادا ن        به هیئت و بدهی   
 . خودت مرا حالل کن که نتوانستم در این مدت زندگی حق شوهري را ادا نمایم

                                           
 .»تائید«اصل وصیت   در-1
 .»مبدا« در اصل وصیت -2
 .»بدهیهائی«اصل وصیت   در-3



 69، عباس       رضایی¹استان سمنان 

چـون وقـت نـدارم نامـه را     . ها را از طرف مـن ببـوس   همۀ عزیزانم را سالم برسان بچه    
 کـن  گویم فقط به خدا توکـل  و باز هم می. سپارم را به خدا می ها دهم و تو و بچه  خاتمه می 
 . و دعا بجان امام را فراموش مکن. و بس

 دوستدارت عباس
20/11/64 
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 71، عباس       رضایی¹استان سمنان 
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 73، عباس       رضایی¹استان سمنان 
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 75، عباس       رضایی¹استان سمنان 
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 هاي کلیدي عبارت
I وجود آورده، اسالم و اعتقاد به زندگانی جاودانه است هآنچه حرکت و شوق به شهادت را ب. 
I دهد مگر شهادت  نمیشهیچ چیز در این دنیا جوانان لب تشنه را آرام. 
I انسان کاملی چون امام خمینی بود که مرا در راه انسانیت قرار دادونگ اصیل اسالم فره . 
I اند شجاع هستند اند و ایمان آورده کسانی که اسالم واقعی را شناخته. 
I ترسد به جز اسالم مسلمان از هیچ چیز نمی. 
I     ـ   ما که ادعا مسلمانی می ه مـا عطـا کـرده    کنیم باید مرگ را بزرگترین نعمتی بدانیم که خداونـد ب

 .است
I  ها بشود همراه با شهادت نصیبت انسان) مرگ(چه بهتر است این نعمت. 

 علی :نام
 رضایی :خانوادگی  نام

 حسن :پدر نام 
  گوهر:نام مادر

 1342 بیستم شهریور :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:ولدمحل ت

  پایان دورة متوسطه:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام
 1363ودوم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  شرق رود دجله:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلــزار شــهداي فــردوس رضــاي :مــزار
 زادگاهش
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 علی رضایی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 2انـدازه ] از[ رفـتن بـیش      1ارزشی که در سرلوحۀ این ورقه اسـت مـرا از حاشـیه              سخنان پر 
 .ویسمن اي حاشیه بر نیت وصیت نامه می دارد و حال هم چند کلمه معذور می

با درود به رهروان راه حق و حقیقت و با سالم بر امام و امت همیشه در صـحنۀ امـام و           
زمین و امـت حـزب اهللا کـه بـا انتخـاب کـردن راه درسـت             با سالم بر تمام آزادمردان ایران     

زندگی و روشنگري کامل و اندیشه راسخ در این جهان پر هرج و مرج باعث شدند کـه مـا            
فرسـتادة  ) 6( راه درست زندگی کردن را بیاموزیم و با درود بر محمـد            اي   اندازه 3هم تا 

خداوند و این نعمت پرارزش که خداوند براي بـشر در روي زمـین انتخـاب کـرد و بـه او                  
آموخت قرآن را و آن چراغ هدایت را که ثمرة آن را هم اکنون فرزندان ایران زمین در ایـن                    

 پرسـتان را    4ا گرفته و غم و اندوه دنیاي مادیـات        زمان و در دورانی که ظلمت همه جا را فر         
پرکرده، جوانان ایران زمین چون فرشتگان درخشان که در بعـضی مـوارد از فرشـتگان هـم                  

تواند   روند که هیچ انسانی در روي زمین نمی         رود، چنان به کام مرگ می       درجه آنها باالتر می   
یاق این فرزنـدان عزیـز بـه مـرگ      چیزي را در زندگی آنقدر دوست داشته که از اشت   5بگوید

بیشتر باشد آنچه که این حرکت را بوجود آورده اسالم و اعتقاد جوانان عزیـز بـه زنـدگانی                   
دهد مگـر      نمی 6شجاودانه است که هیچ چیز در این دنیا لب تشنه و دل گرسنۀ آنها را آرام               

دم رفـتن  نامه یک ساعت قبل از به خـط مقـ   شهادت، وقت بسیار کم است یعنی این وصیت   
توانم آنها را بیان کـنم   هاي زیادي دارم که متاسفانه در این وقت کم نمی نوشته شده من پیام

ـ     فقط این را می     پـدر و مـادر عزیـزم    7خـصوص  هخواهم به تمام خویشاوندان و دوستان و ب

                                           
 .»حاشیۀ« در اصل وصیت -1
 .»بیش اندازه« در اصل وصیت -2
 .»به« در اصل وصیت -3
 .»مادیون« در اصل وصیت -4
 .»بگوئید« در اصل وصیت -5
 .»آرام« در اصل وصیت -6
 .»بلخصوص« در اصل وصیت -7



 79، علی       رضایی¹استان سمنان 

اي آمیختـه بـا     هاي بـسیار بـا چـشم بـاز و اندیـشه              که من راه را بعد از پیمودن چاه        1بگویم
 که فالن کس    2 بر جوامع انتخاب کردم و دوست دارم کسی در پیش خودش نگوید            شناخت

ها را دیدم و طرز بـه کـاربردن آنهـا را     من همه چیز و همۀ نیرنگ. در مسائل با اطالع نبود
امـا فرهنـگ اصـیل اسـالم و همچنـین      . بردنـد، بلـد بـودم    هم بهتر از کسانی که به کار مـی   

ت امام خمینی بـود کـه دسـت مـرا گرفـت و از تمـام       هاي انسان کاملی چون حضر      حرکت
اي   چاهها که در داخل آنها همراه با خنجرهاي تیز و مارهاي قوي بود نجات داد و تا انـدازه                  

کشم از خداوند و پیامبرانـشان بـا ایـن همـه              در راه انسانیت قرار داد که باز هم خجالت می         
 عنـوان   بـه گیرد چگونـه       من سرچشمه می   ها که از تاریخ لجنزار زندگی        و نادانی  3ها  گمراهی

شناسند اگر بـدي    که مرا می   4هایی  سرباز اسالم پیش آنها سربلند کنم امیدوارم که تمام انسان         
خواننـد   نامـۀ مـرا بـراي آنهـا مـی      هایی که وصیت اند مرا ببخشند و از تمام انسان  از من دیده  

. م که بسیار سنگین است در گذرد       و از گناهان   5خواهم که از خداوند بخواهند مرا ببخشد        می
 تومان سپاه که آن را خـرج خـواهر مریـضم            14000 تومان پول بانک دارم و       15000حدود  
هـا را   ظهور کند و تمام انـسان ) عج(به امید پیروزي و زمانی که مهدي صاحب الزمان    . بکنید

 و در   کـنم مـرا ببخـشند       خداحافظ از پدر و مادرم خـواهش مـی        . از بند اسارت نجات دهد    
وقت به اطراف خـود نگـاه نکننـد و نظـر بدهنـد، کـسانی کـه اسـالم واقعـی را            ضمن هیچ 
 شجاع هستند و اگر کـسانی مـسلمان باشـند و شـجاع نباشـند                ،اند  اند و ایمان آورده     شناخته

جز اسالم پـس حـاال کـه مـا ادعـاي       ترسد به  چیز نمی    چون مسلمان از هیچ    ،گویند  دروغ می 
 پس  .د مرگ را بزرگترین نعمتی بدانیم که خداوند بر ما عطا کرده است            کنیم بای   مسلمانی می 

 بـه امیـد روزي کـه        .هـا بـشود      انسان 6چه بهتر است که این نعمت همراه با شهادت نصیب         
 .اسالم بر جهان حاکم شود

 8/5/62علی رضائی 

                                           
 .»بگوئیم« در اصل وصیت -1
 .»نگوئید« در اصل وصیت -2
 .»گمراهها« در اصل وصیت -3
 .»انسانهائی« وصیت  در اصل-4
 .»ببخشند« در اصل وصیت -5
 .»نسیب« در اصل وصیت -6
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 81، علی       رضایی¹استان سمنان 
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 یديهاي کل عبارت
I من آگاهانه در این راه قدم نهادم. 
I هاي زیادي بدهیم سیدن انقالب اسالمی باید خونبراي به ثمرر. 
I درس بگیریم)7(براي مبارزه با ظلم باید از زندگی امام حسین . 
I این دنیا را هدف قرار ندهید. 
I همیشه به یاد خدا باشید. 

 عیدمحمد :نام
 رضایی :خانوادگی  نام

 محمود :پدر نام 
  زهرا:نام مادر

 1336 یکم فروردین :اریخ تولدت
نـو خرقـان از        روسـتاي قلعـه    :محل تولد 

 توابع شهرستان شاهرود
  پایان دورة کاردانی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1360 سوم دي :تاریخ شهادت
  تهران:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 ییعیدمحمد رضا
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
»1»ون بل احیاء و لکن التشعرو التقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات  
انـد ولـی شـما درك     شوند مرده نخوانید بلکه آنها زنده و کسانی را که در راه خدا کشته می        «

 .»کنید نمی
برادران و خواهران بدانید که من آگاهانه در این راه قدم نهـادم چـرا کـه بـراي بـه ثمـر               

هـاي   مـا بایـد خـون   ) عـج (رسیدن انقالب اسالمی در سراسر جهان و ظهور حضرت مهدي     
کنیم کـه ظلـم سراسـر جهـان را فـرا        بدهیم، آخر ما مسلمانیم و در زمانی زندگی می زیادي

ریان ک درس بگیـریم کـه لـش       )7(گرفته و براي مبارزه با ظلم باید از زندگی امام حـسین           
 وارد آوردند که حتـی آب را بـه روي           )7(یزید با تمام فشارهایی که به یاران امام حسین        

در آخـر از دوسـتان و آشـنایان         . ش نـداد و اسـالم پیـروز شـد          تن به ساز   ،یاران امام بستند  
 جز پوچی نخواهد بود     چیزيخواهم که زندگی این دنیا را هدف قرار ندهند که در آخر               می

هـاي    همیشه به یاد خدا باشند و همیشه در راه خدا کار کنند و در این راه از سخنان و پیـام                    
 ناراحـت   2 اگر شهید شدم بـه پـدرم بگوییـد         امام خمینی پند بگیرند و در ضمن تقاضا دارم        

 .کنم نباشد، چون فرزندش را در راه خدا داده و من زندگی جدید را شروع می
 

 »والسالم«
 دمحمد رضائییع

 21/9/1360تاریخ 
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 85محمد     ، عید  رضایی¹استان سمنان 



 
 
 

 

 هاي کلیدي ت عبار
I مقصودم از آمدن به جبهه دفاع از اسالم و مسلمین است. 
I آن مبین و خون هزاران شهید استمقصودم از آمدن به جبهه دفاع از قر. 
I ادامه خواهیم داد) عج(ما این جنگ را تا ظهور حضرت مهدي. 
I امام را تنها نگذارید. 
I نگذارید ضدانقالب در پشت جبهه به این انقالب ضربه بزند. 
I امام و رزمندگان را دعا کنید. 
I ها کمک کنید به جبهه. 
I ها را گرم نگه دارید پشت جبهه. 
I یروي کنیداز سخنان امام پ. 
I سخنان امام همان سخنان پیامبران و امامان و قرآن است. 

 محمدحسن :نام
 رضایی :خانوادگی  نام

 اصغر  علی:پدر نام 
  اقدس:نام مادر

 1347وسوم شهریور   بیست:تاریخ تولد
 شهر بسطام از توابـع شهرسـتان        :محل تولد 
 شاهرود
  اول متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1365ونهم اردیبهشت   بیست:تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  زادگاهش گلزار شهداي:مزار
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 محمدحسن رضایی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 .2» فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون1وال تحسبن الذین قتلوا«
ه شوند مرده هستند بلکه ایشان زندگانی هستند کـ  گمان مبرید آنان که در راه خدا شهید می   «

 .»در نزد پروردگارشان به نعمتهاي خداوندي متنعمند
ش امـام خمینـی     بـرحق  3و با سـالم درود بـر نایـب        ) عج(با سالم و درود بر مهدي قائم       

ابراهیم زمان و درهم کوبنده کاخ مستکبران و با سالم درود بر غیور مردان جبهۀ نبـرد حـق                   
 تـا شـهداي کـربالي     4ت از هابیـل   علیه باطل و با سالم و درود بر شهیدان راه حق و حقیقـ             

 تا کربالي غـرب و جنـوب کـشور عزیزمـان و بـا          )7( و از کربالي حسین    )7(حسین
 .سالم و درود بر شما امت غیور و شهید پرور و رشید ایران

 فرزنـد علـی اصـغر      5218 5 شـماره شناسـنامه    1347اینجانب محمدحسن رضائی متولد      
نامۀ خود را که امري واجب براي هـر کـس       صیت از شاهرود متولد بسطام و     6رضائی اعزامی 

هاي نبرد حق علیه باطل این اسـت   کنم مقصود از آمدن این حقیر به جبهه است را شروع می   
 و از قرآن مبین و از خون هزاران شـهید کـه در راه ایـن                 ]کنم[دفاع  که از اسالم و مسلمین      

خـدا کـه توسـط حـضرت         و نگذارم که دیـن       ]کنم[دفاع  مکتب به زمین ریخته شده است       
سـت مـا رسـیده    ]د[ابالغ گردیده و با هزاران رنج و زحمت که به    ] ها[ به ما  )6(محمد

است از بین برود و به دشمنان دین خدا بفهمانم که ما تـا آخـرین نفـس از پـاي نخـواهیم                       
 جـان   7نشست و از مملکت اسالمیمان دفاع خواهیم کرد و اگر خداوند متعال بـه مـا بارهـا                 

کـنم کـه      کردیم و خدا را شکر می       آمدیم و این جانها را فداي دین خدا می          از هم می  داد ب   می
ام کـه بـه    به من چنین توفیقی داد تا بتوانم بیایم به جبهه و جانم را فداي اسالم کنم و آمـده          

                                           
 .»قتلو« در اصل وصیت -1
 .169 /عمران  آل-2
 .»نائب« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .»شناسنا« در اصل وصیت -5
 .»زامی« در اصل وصیت -6
 .»رها« در اصل وصیت -7
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ایم بلکه خسته هـم نخـواهیم شـد و تـا         از جنگ خسته نشده    1دشمنان بفهمانم که ما نه تنها     
ایـن  ) عـج (کنیم و تا پیروزي و ظهور حـضرت مهـدي           ایم و مبارزه می     ادهآخرین نفس ایست  

 .جنگ را ادامه خواهیم داد
اهللا و همیشه در صحنه این است که امام را تنها نگذارید و از                پیام من به شما امت حزب      

 کنید زیرا که سخنان او سخنان پیامبران و امامان و قرآن اسـت و سـخنان                 2سخنان او پیروي  
و هر کس که از سخنان امام سرپیچی کند همانند          . ان و امامان و قرآن سخن خدا است       پیامبر

 سرپیچی کرده است و ضمناً اي امـت حـزب اهللا جبهـه را فرامـوش                 سخنانآن است که از     
توانـد بـه    هر آنکس که می«ها را گرم نگه دارید و همانگونه که اماممان فرمود  نکنید و جبهه  

هـا    دارد به جبهه  3تواند پشت جبهه هر اندازه که توان مالی         ه نمی جبهه برود و هر کس هم ک      
 5اید نبایـد  اهللا در پشت جبهه  و شما امت حزب4»ها را گرم نگه دارد  کمک کند و پشت جبهه    
اي بزنند و نمازهایتان و در دعاهایتان امـام و            ها به این انقالب ضربه      بگذارید که ضد انقالب   

از خداوند متعال بخواهید که ایـن رهبـر را تـا ظهـور حـضرت                 دعا کنید و     6]را[رزمندگان  
) عـج ( بدارد و از خدا بخواهید که ظهور حضرت مهدي     اهللا نگه   حزببراي امت   ) عج(مهدي

 .تر نزدیک بگرداند را هر چه سریع
هاي شما قـدردانی کـنم       دانم چگونه و با چه زبانی از زحمت         اي پدر و مادر عزیزم نمی      

 8ام   زحمـت کـشیدي و مـن نتوانـستم در مـدت زنـدگی              7اي من خیلی  اي پدر عزیزم تو بر    
 ببخـشی و مـرا مـورد عفـو          9ات  زحمات تو را جبران کنم امیدوارم که خـودت بـه بزرگـی            

  .بخشش خودت قرار دهی

                                           
 .»نه تنها« در اصل وصیت -1
 .»بروي« دراصل وصیت -2
 .»لی« در اصل وصیت -3
 .25 ص ،20 جلد ، صحیفه امام-4
 .»ید« در اصل وصیت -5
 .»رزمندگان را دعا کنید« دراصل وصیت -6
 .»ي« در اصل وصیت -7
 .»زندگیم« در اصل وصیت -8
 .»بزرگیت« در اصل وصیت -9
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 تو برایم کـشیدي     ]که[هایی    توانم از زحمت    ولی تو اي مادر عزیز و مهربانم من که نمی          
ا مرا بزرگ کنی قدردانی کـنم و مـن نتوانـستم کـه در ایـن            و شب را تا صبح بیدار ماندي ت       

بـین مـن و تـو       ) 3( این زحماتت را جبران کنم و امیدوارم کـه فاطمـۀ زهـرا             1[...]مدت  
 اهللا ء انشا. بگرداند2خشنود] و[داوري کند و تو را از من راضی 

در آن ] کـه  [که من شهید شدم برایم گریه و زاري کنی امیدوارم مادر عزیزم مبادا هنگامی    
و ) 3(و به یاد حضرت زینـب     ) 3(هنگامی که من شهید شدم تو به یاد حضرت فاطمه         

هایش به هنگام اسارت و هنگام شهادت برادرانش و فرزنـدانش بیافتیـد انـشااهللا و                 گرفتاري
مبادا که از مرگ من ناراحت بشوي تو باید خوشحال باشی که جوانت رفـت و در راه خـدا     

 آمـد پـس تـو بایـد     3 شهادت را پیدا کرد و به درجۀ رفیـع شـهادت نایـل   قتال کرد و لیاقت  
صبر و استقامت کنی و همیشه به یاد آن بزرگـواران باشـی و بـه یـاد                  ) 3(همچون زینب 

رزمندگان و به یاد امام عزیزمان آن نور چشمان باشی و همیشه و همه جا از خداي تبـارك                   
بر سر این امـت حفـظ       ) عج(ور حضرت مهدي  و تعالی بخواهید که سایه این رهبر را تا ظه         

بفرماید و امیدوارم که به سخنان این رهبر عزیز گوش بدهید و به آنها جامۀ عمل بپوشـانید                  
 .اهللاءانشا

تـر   سست بشوید امیدوارم که قـوي     ] شما[ولی شما اي برادرانم مبادا بعد از شهادت من           
داریـد و بـا دشـمنان خـدا بـه جنـگ       ها حضور پیدا کنید و اسلحۀ مرا بر از همیشه در جبهه   

برخیزید و امیدوارم که در پشت جبهه هم که هستید در بسیج شـرکت کنیـد و ایـن سـنگر                     
 و آمریکـا و شـوروي   4الهی را حفظ کنید و مشت محکمی را با این کارتان به دهان منافقین          

 رزمندگان را هم    اهللا و امیدوارم که همیشه در همه جا امام را دعا کنید و پیروزي             ء انشا .بزنید
اهللا و راستی بـرادر حـاج       ءرا هم از خداي متعال بخواهید انشا      ) عج(و ظهور حضرت مهدي   

محمد جان امیدوارم که به حرف پدر و مادر کامالً گوش فرا بدهی و جلسۀ قـرآن را تـرك                    
هاي دیگر هم بگو که به جلـسه قـرآن بیاینـد و ایـن                 نکنی و به جلسه قرآن بروي و به بچه        

 .اهللاءانشا) عج(ا حفظ کنید تا ظهور حضرت مهديجلسه ر
                                           

 . خوانا نیست-1
 .»راضی خشنود«ت  در اصل وصی-2
 .»نائل« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
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 امیدوارم که بعد از شهادت مـن صـبر و اسـتقامت ورزیـد و     1ام شما اي خواهران گرامی   
در راه خدا فداکاري کنید و امیدوارم       ) 3(باشید همچون فاطمه زهرا   ) 3(همچون زینب 

دهیـد تـا در آینـده فـرد         هایتان را خوب تربیت کنید و به آنها احادیث و قرآن یـاد ب               که بچه 
 .مفیدي براي این مملکت اسالمی باشند و بتوانید کاري مفید براي این انقالب بکنند

 .خـواهم بکـنم    می2ام اما این چند کالم وصیت را هم به شما اي پدر و مادر عزیز گرامی             
کـنم   درست است که من نتوانستم حقی را که بر گردنم داشـتید ادا   3ام  پدر مادر عزیز گرامی   

ولی شما به بزرگواریتان مرا ببخشید و مرا مورد عفو و بخشش خودتان قرار دهید و از خدا                  
 اهللا ء انشا. دهد4بخواهید که مرا با شهداي صدر اسالم قرارم

و اي پدر مادر عزیزم اگر من شهید شدم برایم بیست روز روزه بدهید و یک سـال هـم                     
وانید خودتان هم این کار را بکنید و امیدوارم که مـرا           ت  برایم نماز بخوانند و اگر توانستید می      

  .ببخشید
 5هـاي جمعـه بیاییـد    و ضمناً مادر جان و پدر جان هنگامی که من شهید شدم حتماً شب  

کنار خاکم بنشینید و چند کالمی قرآن برایم بخوانید زیـرا کـه هـر شـب جمعـه منتظرتـان                     
شـوم و شـما را بـه خـداي      شریفتان نمـی  خواهم بود و من دیگر بیش از این مزاحم اوقات           

اهللا ءسپارم و دیدار ما باشـد در قیامـت در کنـار شـهدا و اولیـا و ائمـه خـدا انـشا                    بزرگ می 
 . امام را دعا کنید. دار خداحافظ خدانگه

 

 » اهللا و برکاتهۀرحم الصالحین و  علی عباداهللا6والسالم«
 الحقیر محمد حسن رضائی

 10/2/65مورخۀ 
 اس دعا دارماز همگی التم

 

                                           
 .»گرامیم« در اصل وصیت -1
 .»گرامیم« در اصل وصیت -2
 .»گرامیم« در اصل وصیت -3
 .»ارم« در اصل وصیت -4
 .»بیائید« در اصل وصیت -5
 .»وسالم« در اصل وصیت -6
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ــف  ــان و دل بـــــر کـــ  بنـــــدگانیم جـــ
 

 چــشم بــر حکــم و گــوش بــر فرمــان      
 

 گــــر ســــر صــــلح داري اینـــــک دل   
 

ــان    ــک جــ ــگ داري اینــ ــر جنــ  ور ســ
 

*** 
ــف  ــان بـــه کـ  انـــد  ایـــستاده1راهیـــان جـ

 

ــاده    ــه آمــ ــازي همــ ــر جانبــ ــد بهــ  انــ
 

 اند دست بیعت با خمینی داده
*** 

 هـــاي ســـرخ مـــا پرپـــر شـــده     اللـــه
 

ــی    ــدا بـ ــردان خـ ــسم مـ ــده  جـ ــر شـ  سـ
 

 )2(فاطمه یا فاطمه 

                                           
 .»جانبکف« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I از مجامع تهمت و غیبت دوري کنید. 
I المقدور شرکت کنید در نمازهاي جمعه و جماعات حتی. 
I خبر شرکت در نمازجمعه خار است به چشم دشمنان و منافقین از خدا بی. 
I نسبت به امور شهدا کوشا باشید. 
I داري کنید زیهبه اندازه توانتان تع. 
I اي است به منافقین از کافر بدتر صبر و استقامت شما پس از شهادت من ضربه. 
I خداوند در دو جهان به شما اجر عظیم عنایت فرماید. 

 محمدحسین :نام
 رضایی :خانوادگی  نام

 اصغر  علی:پدر نام 
  اقدس:نام مادر

 1345یکم فروردین :تاریخ تولد
ــد  ــل تول ــع  :مح ــسطام از تواب ــهر ب  ش

 شهرستان شاهرود
  چهارم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1366 چهاردهم فروردین :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:دتنحوة شها
  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمدحسین رضایی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 آمرزد به شرط ایمان دهد به شرط جان و می به نام آنکه روزي می

  1.»ونلیه راجع هللا و اناا انا«
 3.»گردیم  و به سوي او بازمی2ما همه از خداییم«
و بـا  ) عـج (با درود و سالم بر منجی عدالت گستر جهان حضرت ولی عصر امـام زمـان              

درود و سالم بر نایب برحقش امام امت روحی له الفدا و با درود و سالم بر نایب بـرحقش                   
رواح مطهـر شـهداي صـدر انقـالب          مدظله العالی و با درود و سـالم بـر ا           4اهللا منتظري   آیت

کـنم   خدمت پدر و مادر عزیزم سالم عرض می  . اسالمی و تا جنگ تحمیلی عراق علیه ایران       
پس از تقدیم عرض سالم سالمتی شما را از درگاه خداوند منان خواهانم و امیدوارم کـه در     

 .شاءاهللاهاي شیاطین جن، انس در امان بمانیم ان دم مرگ با ایمان بمیریم و از وسوسه
شود ضمن صبر و استقامت براي شما از خداوند منان براي تحمل رنـج                باري عرض می   

اید خواهانم، امیدوارم که مـرا بـه بزرگـی خودتـان ببخـشید کـه در             هایی که دیده    و مصیبت 
چرا که خودم هم بعضی اوقات متوجه نبودم و اگـر         . ادبی کردم   مقابل شما زبان درازي و بی     

من در مقابل شما زبـان      ] از[اراحتی داشتم و شما اي برادران و خواهرانم اگر          بودم احتماال ن  
ادبی کردم مرا ببخشید و امیدوارم که فرزندان خود را بـه بهتـرین وجـه تربیـت      درازي و بی  

اي تحویـل اسـالم دهیـد و امیـدوارم کـه شـما اي خـانواده                هاي ساخته شـده     کرده و انسان  
 زیرا که شما همه آگاهی داریـد و   ،گویم  طور با شما سخن می    بزرگوار من مرا ببخشید که این     

 خداونـد بـه شـما اجـر دهـد و ایـن کـه                ،نسبت به معارف اسالمی از این حقیر آگاهتریـد        
اي به شما دارم این است که از مجامع تهمـت و غیبـت دوري کنیـد و در نمازهـاي                       توصیه

 خـاري اسـت بـه چـشم        چرا که شرکت شما    ،جمعه و جماعات حتی المقدور شرکت کنید      

                                           
 .نوشته شده است» الراجعون«به صورت » راجعون«ه در اصل وصیت واژ. 156 / بقره-1
 .»خدائیم« در اصل وصیت -2
 .»بازگردانیم« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4



 )دفتر ششم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)10(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 98

مجدداً خدمت پدر و مادر عزیزم و بـرادران و خـواهران             .خبر   از خدا بی   1دشمنان و منافقین  
شـود کـه ایـن برگـۀ وصـیتی کـه االن دارم        کـنم، بـاري عـرض مـی     عزیزم سالم عرض می 

ام کـه در داخـل کمـد      نویسم، چیزهاي باقی مانده و یا عوض شده وصـیت نامـه اصـلی               می
  .2]باشد می[الصادق هست  خل کتاب طبها در دا کتاب

کـه  ] این است [رسانم     وصیت دارم این است که به عرض شما می         عنوان  بهاي که     و نکته  
 روز از سـال   3 روز روزه قضا بدین نحو است که         49 ریال بابت رد مظالم بپردازید و        1000
مـاز قـضاي    است و یک سال هـم ن 1365 روز از سال 27 و   1363 روز از سال     19 و   1360

توانید که چه بهتر و اگـر نتوانـستید بدهیـد تـا بـرایم نمـاز و روزه                     احتیاط، اگر خودتان می   
هـا کـه از روي نـادانی مـن بـوده باعـث        ادبی بگیرند و بایستی ببخشید که من با تمام آن بی 

 شما هم که نسبت به امـور     ،شوم ولی همانطور که خودتان مستحضر هستید        زحمت شما می  
خداوند بـه شـما در دو       . ا هستید در اجر و ثواب آن شهید یا میت شریک هستید           شهدا کوش 

و ( گـشت    3و امیدوارم که اگر فیض عظیم شهادت نـصیبم        . جهان اجر عظیم عنایت بفرماید    
پدر و مادرجان مبادا آه و فریاد سر دهید که منافقین کـوردل در هرجـا   ) اگر رفتن باعث شد   

ریادتان این دشمنان داخلی و خارجی را شاد کنید که مـن هرگـز              اند و مبادا با آه و ف        پراکنده
 . خواهم که دشمنم شاد شود  را نمی4]این[
. انـشاءاهللا  از کافر بـدتر بزنیـد     6اي به این منافقین      ضربه 5امیدوارم که با صبر و استقامتتان      

مـن هرگـز    داري به اندازه کافی و به انـدازه توانتـان بکنیـد و                شود که تعزیه    باري عرض می  
 در دلشان  7اند و شک و ریب و ریایی        راضی نیستم که افرادي که خودشان را حقیقتا نساخته        

هـا در    آدم9 من شرکت کنند زیرا من دوست نـدارم کـه ایـن جـور           8هست در مجلس عزاي   

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»است« در اصل وصیت -2
 .»نسیبم« در اصل وصیت -3
 .»هرگز را« در اصل وصیت -4
 .»استقامتان« دراصل وصیت -5
 .تعلیقات. ك. ر-6
 .»ریائی«صل وصیت  در ا-7
 .»عزا« در اصل وصیت -8
 .»جود« در اصل وصیت -9



 99، محمدحسین       رضایی¹استان سمنان 

هـا را   ام شرکت کنند اما باشد که دماء شهدا آن  جنازه1مجلس من شرکت کنند و یا در تشییع    
اي کـه دارم ایـن اسـت کـه از همـسایگان و          و آخرین نکته  . تشان کند انشاءاهللا  بگیرد و هدای  

اند حاللیت بطلبید دیگر عرضی ندارم جـز سـالمتی شـما را از        اقوام که از من ناراحتی دیده     
 .دار شما باشد خداحافظ خدا نگه 2.]خواهانم[درگاه ایزد منان 

 محمد حسین رضایی
 1/12/65مورخه 

 بسمه تعالی
 5:  روز و خواندن نمازهایم بدین طریق اسـت 69 پدر و مادرم طریقۀ گرفتن روزه     در ضمن 

 روز از سـال     15 روز کفـاره آن را بدهیـد و          15 دارم که بگیر و به اندازه        1360روز از سال    
 19شود هـم بدهیـد و بنـابراین     اي که واجب می  آن هم بگیرید و کفاره3[...] دارم که   1363

 مقدار پـولی    4توانید هم از    ها ترتیبش را بدهید و اگر نمی        ست که آن   ا 1364روز هم از سال     
و شش ماه نماز درست و سه ماه نماز شکسته قـضا و احتیـاط               . که دارم بدهید برایم بگیرند    

 تومان هم   100 و در ضمن     انشاءاهللاخداوند به شما اجر عظیم عنایت بفرماید        . برایم بخوانید 
ی ندارم جـز سـالمتی شـما را خواهـانم و ایـن کـه مـرا                  براي رفع مظالم بدهید دیگر عرض     

 .ببخشید که نتوانستم حق شما را ادا کنم
 غــم در ایــن عــالم نباشــد    دل بــی

 

ــد    ــی آدم نباشــ ــد بنــ ــر باشــ  اگــ
 

 از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا دار خمینی را نگه خدایا خدایا تا انقالب مهدي
 » اهللا و برکاتهۀرحموالسالم علیکم و «

 ق من اهللاتوفی
 فرزند کوچکتان العبد الحقیر العاصی محمدحسین رضایی

27/2/65 
 65هاي امـسال سـال         ندهید و روزه   5هایم را ببرد به کسی      در ضمن اگر کسی آمد که عکس      

 . روز است25هم 
                                           

 .»تشیع« در اصل وصیت -1
 .»ایزد منان« در اصل وصیت -2
 . خوانا نیست-3
 .»هم مقدار« در اصل وصیت -4
 .»بکسی« در اصل وصیت -5
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 هاي کلیدي عبارت
I جهاد وظیفه هر فرد مسلمان است. 
I به دستورات اسالم رفتار کنید. 
I دفاع کنیداز اسالم . 
I از روحانیت مبارز مسئول در خط امام اطاعت کنید. 
I همواره پیرو خط امام باشید و از امام اطاعت کنید. 
I اگر خداوند سعادت شهادت در راه خودش را نصیبم گرداند، هیچ ناراحت نباشید. 
I همواره به سوي تعالی و معرفت و اخالقیات اسالمی پیش بروید. 
I اسالم شستشو کنیدخود را در آب زالل چشمه . 
I                         و ) 6(اي کاش چندین جان داشـتم تـا بتـوانم همـۀ آنهـا را در ایـن راهـی کـه راه پیـامبر

 .است فدا کنم) 7(و حسین) 7(علی
I ما هم هدفمان این است که احکام اسالم را پیاده کنیم. 
I جاي خوشبختی است که بیشتر مردم مسلمان ایران از شهادت باکی ندارند. 
I در خط اسالم باشید و حرکت در خط اسالم میسر نیست، مگـر بـا اطاعـت و    خواهم همیشه     می

 .پیروي از روحانیت مؤمن و انقالبی
I اي عزیزان با هواهاي نفسانی خود مبارزه کنید. 

 حسینعلی :نام
 آهوانویی رضایی :خانوادگی  نام

  محمدرضا:پدر نام 
  تحفه:نام مادر

 1341 ششم فروردین :تاریخ تولد
 روســتاي آهوانـو از توابــع  :محـل تولـد  

 شهرستان دامغان
  پایان دورة راهنمایی:تحصیالت

  سپاه:کننده ن اعزامارگا
 1360 هشتم آذر :تاریخ شهادت
  بستان:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 آهوانویی حسینعلی رضایی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»هللا و انا الیه راجعون انا«
 » و به سوي او خواهیم رفت2همه از خداییم«
اذا جاء نصر اهللا و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین اهللا افواجاً فسبح بحمـد ربـک و                    «

چون هنگام فتح و پیـروزي خـدا فـرا رسـد و در آن روز مـردم را                  «3»استغفره انه کان تواباً   
 وقت خداي خود را حمد و ستایش کن          شوند در آن    ببینی دسته دسته به دین خدا داخل می       

دان و از او مغفرت و آمرزش طلب کن و بدرگاه او توبه کـن کـه او خـداي      و پاك و منزه ب    
 .»پذیر است بسیار توبه

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ارأیت الذي یکذب بالدین فذلک الذي یدع الیتیم و ال یحض علی طعام المـسکین فویـل                 «

  4»للمصلین الذین هم عن صالتهم ساهون الذین هم یرائون و یمنعون الماعون
کرد دیدي؟ این همان کسی است که یتیم را از خود        آیا آن کسی که روز قیامت را انکار می        «

کند و هیچگاه بـه غـذا دادن بـه تهیدسـتان و فقیـران ترغیـب                   آورد و ناراحت می     به قهر می  
آن کـسانی کـه نمـاز را سـبک          ( پس واي بر نمازگزاران     ) داد  به آنها طعام نمی   (نمود و     نمی
خوانند واي بر آنان که در نمازشـان از یـاد خـدا     خوانند و گاهی نمی ی میشمارند و گاه   می

 اسـت و مـستمندان را از زکـات بـاز            5خودنمـایی ) تنهـا بـراي   (غافلند و آنانکه کردارشـان      
 قرآن کریم. »دارند می

                                           
 .156 / بقره-1
 .»خدایم« در اصل وصیت -2
 .3-1/  نصر-3
 .7 -1 / ماعون-4
 .»خودنمائی«یت  در اصل وص-5
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. 2»طهر قلبی من النفاق و عملی من الریا و لسانی من الکذب و عینی من الخیانـه                 1اللهم« 
ایا، پروردگارا پاك گردان قلب و دلم را از نفاق و پاك کن عملم را از ریا و زبانم            خد«. آمین

 .»را از دروغ و چشمانم را از خیانت
 3پس از تقدیم عرض و سالم خدمت شما و تمامی افراد خـانواده            . خدمت پدر عزیزم سالم   

 6دربزرگـان  و ما  5، پـدربزرگ  4ام  از جمله مادر، برادران عزیزم یک بـه یـک، خـواهر گرامـی             
سـعادت و موفقیـت شـما را از درگـاه     . ها و دیگر اقوام یک در یـک  عزیزم و عموها و عمه 

سوي تعالی و معرفت و اخالقیات اسالمی پیش         خداوند متعال خواستارم امیدوارم همواره به     
حرکـات و رفتـار و گفتارهـاي        . بروید و خود را در آب زالل چشمه اسالم شستـشو کنیـد            

 طاغوتی را کـامالً شکـسته و بـه جـایش حرکـات و رفتـار و گفتارهـاي                    ناپسند و زشت و   
 بـا گـوش کـردن بـه     8گـذرد   اسالمی جایگزین کنید و نیز امیدوارم هر روز که می     7پسندیده
ـ     هاي سخنوران اسالمی و خواندن کتاب       سخنرانی خـصوص قـرآن کـریم و        ههاي اسـالمی ب
 9خودتان را باال برده به دیگران نیز بهـره البالغه و توجه کردن کامل به آنها سطح آگاهی         نهج

ز گهـواره تـا گـور دانـش     «: فرماینـد   کـه مـی   )6(رسانید و به این سخن پیغمبر اسـالم       
 . عمل بپوشید11 را جامه10»بجوي

از اینکه وقت حرکت از شما خداحافظی نکردم شرمنده هـستم و امیـدوارم بـه          : عزیزانم 
م و خوش در جنوب ایران اسالمی هستم و تنها          اکنون سال      من هم  12خاطر اسالم مرا ببخشید   

خواهشم که از شما دارم این است که هرگز براي من ناراحت نباشید همـانطور کـه مـن از                    
                                           

 .»الهم«در اصل وصیت  -1
 .2779 ، حدیث،الفصاحه  نهج-2
 .»خوانواده« در اصل وصیت -3
 .»گرامیم« در اصل وصیت -4
 .»بزگ« در اصل وصیت -5
 .»بزگان« در اصل وصیت -6
 .»پسندیدي« دراصل وصیت -7
 .»میگزرد« در اصل وصیت -8
 .»بهر« در اصل وصیت -9

 .»اطلب العلم من المهد الی الحد«) 6(مبر اکرم ترجمه این سخن پیا-10
 .»جامع« در اصل وصیت -11
 .»ببخشد« در اصل وصیت -12
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آنقدر خوشـحالم کـه   .  کرده است بسیار بسیار خوشحالم    1اینکه خداوند این توفیق را نصیبم     
د، چـون احـساس     احساس میکنم در طول عمرم یک چنین لحظاتی برایم پـیش نیامـده بـو              

 و  )7(ام وظیفه خودم را در قبال خون شهداي اسـالم و خـون حـسین                کنم که توانسته    می
 .یاران باوفایش انجام دهم

دانید جهاد وظیفه هر فرد مسلمان که به خدا و رسـول و روز رسـتاخیز                  همینطور که می   
وا ان یقولوا آمنا و     احسب الناس ان یترک   «: فرماید  آن چنانکه قرآن کریم می     .ایمان دارد است  

 اینکـه گفتنـد مـا       3آیا مردم چنین پنداشتند که بـه صـرف        «. ) عنکبوت 2آیه  ( 2»هم ال یفتنون  
 4.»]ایم رهاشان کنند و بر این دعوي هیچ امتحانشان نکنند به خدا آورده[ایمان 

م تـوانی   و نیز اگر ما تمام کارهایمان را انجام دهیم ولی این وظیفه را انجـام نـدهیم نمـی                   
 ما لکـم اذا قیـل       6 الذین آمنوا  ایا ایه «: فرماید   که ایمان داریم چنانچه قرآن کریم می       5بگوییم

 ة الدنیا من اآلخره فما متاع الحیو      ةلکم انفروا فی سبیل اهللا اثقالتم الی االرض ارضیتم بالحیو         
  7.» اال قلیلةالدنیا فی اآلخر

شود شما را که بیرون رویـد در       فته می اید چیست شما را چون گ       اي کسانی که ایمان آورده    «
به زندگانی دنیا از آخـرت پـس نیـست    . شوید بر زمین، آیا راضی شدید       راه خدا سنگین می   

 . »زندگانی دنیا مگر اندکی
و نیز اگر ما براي خدا حرکت کردیم و با کفار جهاد کردیم محققاً پیـروز خـواهیم شـد                     

 ینصرکم اهللا فال غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذا         ان  «: فرماید  چون خداوند در قرآن کریم می     
 . 8»لذي ینصرکم من بعده و علی اهللا فلیتوکل المؤمنونا

                                           
 .»نسیبم« در اصل وصیت -1
 .2 / عنکبوت-2
 .»بصرف« در اصل وصیت -3
 .»کند نیز براي اسالم کوشش می« در اصل وصیت -4
 .»بگویم« در اصل وصیت -5
 .»آمنو« در اصل وصیت -6
 . قید کرده است25 در اصل وصیت شهید شمارة آیه را .38 / توبه-7
 . قید کرده است159در اصل وصیت شهید شماره آیه را . 160/  عمران  آل-8
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اگر خدا شما را یاري کند محال است کسی بر شما غالب آید و اگر به خواري واگذارد آن                   «
. »کیست که بتواند از آن پس شما را یاري کند و اهل ایمان تنها به خـدا بایـد اعتمـاد کننـد                      

 2.» فینا لنهدینهم سبلنا و ان اهللا لمع المحسنین1والذین جاهدوا«
راه «و آنانکه در راه ما به جان و مال جهد و کوشش کردند محققـاً آنهـا را بـه راه خـویش      «

 .»کنیم و همیشه خداوند یار نکوکاران است هدایت می» راست
 3ام   چون خداوند یـاري    ،اشید بنابراین شما نباید براي من هیچگونه نگرانی داشته ب         ]پس[ 
گویم عمل کنید و بدانید که من     که می  4 به چیزهایی  ،دارید   شماها اگر مرا دوست می     .کند  می

 ولـی  ، شـود 6 خواهم بود و امید است که خداوند نیز از شما خرسـند            5از شما بسیار خرسند   
 .اگر مرا دوست ندارید که آن امري است جداگانه

 مرا دوست دارید براي من ناراحت نباشید و نیـز اگـر خداونـد       کنم اگر   باز هم تکرار می    
شاد و خـرم باشـید      .  هیچ ناراحت نباشید   ، گرداند 7سعادت شهادت در راه خودش را نصیبم      
 هنگـام شـهادت مـن    ، حتی اگر برایتان امکـان دارد   ،همچنانکه من نیز خوشحال خواهم بود     

ی کـه دارم ایـن اسـت کـه بـه             خواهـش  8جشن بگیرید و لباس سیاه بر تـن مکنیـد و فقـط            
دستورات اسالم رفتار کنید و از اسالم دفاع کنید و از روحانیت مبارز مسئول در خـط امـام                   

به هر حـال حـرف زیـاد        . اطاعت کنید و همواره پیرو خط امام باشید و از امام اطاعت کنید            
 بـه امیـد     .سـپارم   جا همه شما را به خـدا مـی          ولی وقتم بیش از این نیست و در همین         ،دارم

 .پیروزي اسالم در تمام جهان
 از طرف فرزندتان
 حسینعلی رضایی
 جنوب

                                           
 .»جاهد« در اصل وصیت -1
 .69 / عنکبوت-2
 .»یاریم« در اصل وصیت -3
 .»چیزهاي« در اصل وصیت -4
 .»خورسند« در اصل وصیت -5
 .»خورسند« در اصل وصیت -6
 .»نسیبم«ر اصل وصیت  د-7
 .»فقت« در اصل وصیت -8
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 یديهاي کل عبارت
I براي رسیدن به اسالم راستین باید صبر و استقامت داشت. 
I خدایا براي پیش برد اسالم به ما صدها بار جان بده تا فداي اسالم کنیم. 
I اهرانم تولی و تبري را فراموش نکنندبرادران و خو. 
I پیرو خط امام باشید. 
I  باشید» اشداء علی الکفار«در برابر دشمنان داخلی و خارجی اسالم و منافقین. 
I خورد لشکر اسالم هیچ وقت شکست نمی. 
I دهنده راه شهیدان باشند اهللا ادامه امت حزب. 

 عزیزاهللا :نام
 برمه رضایی :خانوادگی  نام

  محمدحسن:پدر نام 
  فاطمه:نام مادر

 1343 هجدهم آبان :تاریخ تولد
  شهرستان تهران:محل تولد
  سوم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1362وسوم فروردین   بیست:تاریخ شهادت
 انی عراق شره:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 زهراي زادگاهش  گلزار شهداي بهشت:مزار
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 1برمه عزیزاهللا رضایی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
سالم بر پدر و مـادر  . کند م خدایی که با راهنمایی خود انسان را به راه راست هدایت می  نا هب

] بـه [ خداوند مهربان را شکر کنیـد  ،عزیز و مهربانم اگر من شهید شدم براي من گریه نکنید          
یقین خواست خدا این بوده که من در سنگر اسالم به شما خـدمت کـنم بـراي رسـیدن بـه               

 باید شهید داد تا اسالم پاینده و درخشان بماند و           .بر و استقامت داشت   اسالم راستین باید ص   
در [خواهم تا این قطرة خون ناقابل مرا و جان نـاچیزم را بـراي گـسترش اسـالم      از خدا می  
بپذیرد و اگر جان ما آن ارزش را دارد که براي اسالم فدا شود و اسالم پیش بـرود                   ] حضور

رزه کنیم و شهید بشویم و این را بگویم کـه مـن راه خـود را                 صدها بار به ما جان بده تا مبا       
 چون هدفم اسـالم  .خواهم که براي من هیچ نگرانی نداشته باشید انتخاب کردم و از شما می   

.  را بپیمـایم   )7(خواهم با خون خود درخت اسالم را آبیاري کـنم و راه حـسین               است می 
ها بـراي مـن زحمـت      در و پدرم که سال    فایده است و شما اي ما       چون ماندن در این دنیا بی     

ها بردید و براي این روز مرا آماده کردید تا بتوانم در اسـالم کـاري از پـیش                   کشیدید و رنج  
 که تولی و تبـري را فرامـوش   2ببرم به برادرانم و خواهرانم و دوستانم و همه کسانم بگویید       

همین مـسائل اسـت     ] رعایت[کشیم از عدم      نکنند و آن را درست بکار ببرند که ما آنچه می          
 که پیرو خط امام باشند و نهایت اطاعـت و اسـتفاده را در قبـال                 3و به ایشان بگویید   ] ما را [

باشد و شما باید در برابر دشـمنان اسـالم    رهبري از ایشان ببرند که بدانید همان راه انبیاء می     
 برخـورد قـاطع   5»راشداء علی الکفـا « و چه خارجی طبق آیـۀ     4چه داخلی از جمله منافقین    

وقـت شکـست     ر اسـالم هـیچ  کلـش «داشته باشید و شما را باکی از شکـست نباشـد چـون            

                                           
 . »کند لرزاند و بیدار می ها انسان را می نامه این وصیت«: اند خمینی نوشته  ه را از اماملنامه این جم  باالي وصیت-1
 .»بگوئید« در اصل وصیت -2
 .»بگوئید« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .29 / فتح-5
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خورد اگر بماند پیروز است و اگر شهید شود باز هم پیـروز اسـت در هـر دو جهـت و         نمی
 )امام خمینی(. 1» نداردملتی که شهادت براي او سعادت است شکست

میـشه در سـنگر و در صـحنه ایـران بـرادران و      اهللا و ه با سالم و درود بـر امـت حـزب     
خـواهم کـه ادامـه        اهللا هستم از شما می       من چون شهیدي از امت حزب      ،الهی  خواهران حزب 

 و بـرادر    3 شهید مظلوم و شـهید رجـائی       2 مخصوصاً بهشتی  ،دهندة راه تمام شهیدانتان باشید    
 دار نگه خدا. مسپار  دیگر عرضی ندارم و شما را به خداي بزرگ و تعالی می4باهنر

 

 »ته اهللا و برکارحمۀوالسالم علیکم و «
  صبح25/11 ساعت 20/1/62شنبه 

 .»دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه«
 شهید عزیزاهللا رضایی

                                           
 .187  ص،13 جلد، صحیفه امام-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
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 هاي کلیدي عبارت
I مبادا امام را تنها بگذارید. 
I نگذارید منافقین حقیقی به اسالم لطمه بزنند. 
I  اي و در عـوض مـن بهـشت را     گر شهید شدم ناراحت نباش زیرا تو با خدا معامله کـرده        مادرم ا

 .اي گرفته
I یادتان نرود براي امام دعا کنید. 
I لبیک به نداي رهبر استنآرزوي من مثل هر جوا . 
I امام امید این انقالب است. 
I کسانی مرا تشییع کنند که پیرو خط امام باشند. 

 غالمحسین :نام
 رضوانی :خانوادگی  نام

 قاسم :پدر نام 
  خدیجه:نام مادر

 1341 نهم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  دوم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1361 یکم فروردین :تاریخ شهادت
  سومار:محل شهادت

  اصابت گلوله: شهادتنحوة
  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 غالمحسین رضوانی
 

  الرحمن الرحیماهللا بسم
 ء و الصدیقینرب الشهدا بسم

 خیـر   3ماتو لیرزقنهم اهللا رزقنا حسناً و ان اهللا لهو          او 2 فی سبیل اهللا ثم قتلوا     1والذین هاجروا «
 4»الرازقین

و آنان که در راه خدا از وطن هجرت کردند و در این راه کشته شـدند و یـا مرگـشان فـرا               «
گرداند بـه درسـتی کـه خداونـد بهتـرین روزي              ان می  نصیبش 5البته خدا رزق نیکویی   . رسید

 .»دهندگان است
 و خانـدان  )6( حـضرت محمـد  6النبیـین  با سالم و درود فراوان بر روان پاك خـاتم     

و ) عج(الزمان ها و هادي عدالت گستر مهدي صاحب       پاکش و با درود فراوان بر منجی انسان       
 .اهللا نایب برحقش امام امت خمینی روح

 . برادران و دوستانچند سخنی با
اي هستم که با یک دنیا امیـد و آرزو کـه هـر جـوانی در دل                   ساله 20برادران، من جوان     

شوم راستی که چـه       هاي جنگ روانه می     لبیک گویان به جبهه   ] و [7دارد نداي رهبر را شنیده    
سخت و شیرین است براي جوانی با این سن وصیت نوشتن وصـیتی در راه خـدا و بـراي                    

کنم این است که مبـادا        وستان و برادران وصیتی که من برادر کوچک شما به شما می           د. خدا
هـا دیـده اسـت تنهـا      امام ما این امید انقالب این کسی که در تمام عمـر بـراي اسـالم رنـج         

 باشـند   8خـواهم کـه مواظـب منـافقین         هـا مـی     بگذارید برادرانی که در مدارس هستند از آن       

                                           
 .»هاجرو« در اصل وصیت -1
 .»اهللا قتلوا فی سبیل« در اصل وصیت -2
 .خوانا نیست» لهو«در اصل وصیت واژة  -3
 .58 / حج-4
 .»نیکوئی« در اصل وصیت -5
 .»النبین« در اصل وصیت -6
 .»شنید« در اصل وصیت -7
 .تعلیقات. ك. ر-8
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شناسند تقاضا دارم وقتی      از دوستانی که مرا می    . اي بزنند   م لطمه نگذارند این منافقین به اسال    
اي منافق که به والیت فقیـه اعتقـاد ندارنـد بگیرنـد،      شهید شدم نگذارند زیر جسدم مرا عده      

اگـر در ایـن دنیـا مـن بـه           . زیر جنازه من را باید کسانی بگیرند که واقعا در خط امام باشند            
 .ام، مرا ببخشد و مرا حالل کند هکسی از روي غرور جوانی بدي کرد

 :و حال سخنی با مادرم
اي امیـدوارم کـه    هـا دیـده   اي و شـکنجه  ها کشیده   مادر جان در این دنیا تو براي من رنج         

مادر جـان بزرگتـرین تقاضـاي مـن از تـو            .  را با حضرت زهرا بدهد     1خداوند تعالی اجرت  
 کـه   2ر این سن با غرور و تعـصبی       این است که مرا ببخشی و حاللم کنی چون من د          ] مادر[

ام پس مرا ببخش و حالل کن مـادر جـان حـال کـه تـو دو                    هایی به تو کرده     داشتم نافرمانی 
اي اگر خداي خواسته شهید شدیم مبـادا گریـه            فرزندت حسن و حسین را به جبهه فرستاده       

 شـهید  شوند مادر جان اگر به توفیـق خـدا    خوشحال می  3کنی مبادا شیون کنی چون منافقین     
 مباشی چون ما امانتی هستیم در دسـت تـو و   4[...]شدیم و جنازه ما پیدا نشد هیچ ناراحت         

اش را هم بـه       خواهد امانتش را از تو بگیرد و حتی جنازه          تو مربی ما هستی پس خداوند می      
اي،   تو ندهد پس ناراحت مباش و خوشحال باش که با چنین خداونـدي وارد معاملـه شـده                 

اگر من شهید شدم مادر مـرا در کنـار قبـر    . گیري دهی و در عوض بهشت می     پسرانت را می  
 . سبز بر روي قبر من بگذارید5[...] سیدمحمد دفن کنید و یک پرچم و یا ،برادر عزیزم

داداش جان مرا ببخش و حـالل کـن         . اهللا  و حال چند سخن با دو برادرم، اول برادرم قدرت         
ام پس من در حق تـو    مادر دلسرد کرده  پیشام تو را در       در این دنیا من به تو بدي زیاد کرده        

 .ام مرا ببخش و حالل کن انصافی کرده بی
برادر جان وصیتی که من براي تو دارم این است که اول اگر خـدا خواسـت و مـا را بـا                  

توانی و توان در بدن داري با یاري خداوند از مادرم این رنج دیده نگهـداري                خود برد تا می   
و .  را دلداري بده و مگذار که گریه کند که من رضا نیستم تـو و مـادر گریـه کنیـد             کن و او  

                                           
 .»جرت« در اصل وصیت -1
 .»تأثبی« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 . خوانا نیست-4
 . خوانا نیست-5
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دیگر وصیتم این است که کتابخانه مرا قسمتی از آن را به شوراي وحدت و قـسمتی دیگـر                   
 تومان به برادر شعبانی در کتابخانه کـودك و  500 روابط عمومی سپاه واگذاري و مبلغ  1[...]

 روزه 3براي من به مدت یک ماه .  در روابط عمومی بدهی    2[...]برادر   تومان هم به     300مبلغ  
 .و یک سال نماز بخوانید

رحیمی جان تو در این دنیا با توفیـق خداونـد مـرا بـه               ،  و دیگر برادرم قربانعلی رحیمی     
هـا و خـواهرم    اي پس من از تو بسیار متشکرم از قـول مـن تمـام بچـه      زندگی امیدوار کرده  
 . زیاد برسان و مرا حالل کنیدمحبوبه را سالم

 .امام یادتان نرود براي امام دعا کنید] از[در پایان 
 خدایا خدایا ترا به جان مهدي
 دار تا انقالب مهدي خمینی را نگه

 االول  ربیع8 مصادف با 14/11/1360
 غالمحسین رضوانی

                                           
 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
 .»ما« در اصل وصیت -3
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 129ن      رضوانی، غالمحسی¹استان سمنان 



 
 
 

 

 یديهاي کل عبارت
I افقین بجنگیمرویم تا علیه کفار و من ما بفرمان امام می. 
I خواهند جمهوري اسالمی را سرکوب کنند بایستیم ما وظیفه داریم در مقابل کسانی که می. 
I ما وظیفه داریم از اسالم و قرآن دفاع کنیم. 
I برادرانم را با احکام اسالم آشنا سازید. 
I نگذارید منافقین در جامعه رسوخ کنند. 

 اکبر سیدعلی :نام
 رضوي :خانوادگی  نام

 اصغر سیدعلی :پدر نام 
  منور:نام مادر

 1340 ششم خرداد :تاریخ تولد
 روسـتاي رویـان از توابـع        :محل تولـد  

 شهرستان شاهرود
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1360 هجدهم تیر :دتتاریخ شها

  پاوه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 131اکبر      علی  رضوي، سید¹استان سمنان 

 اکبر رضوي سیدعلی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 عنـداهللا و  ۀدرجـ  و جاهدوا فی سبیل اهللا باموالهم و انفـسهم اعظـم      1ذین آمنوا و هاجروا   ال«

 2.»اولئک هم الفائزون
هایـشان   هـا و جـان   و کسانی که ایمان آوردند و در راه خدا هجرت و جهاد کردند بـا مـال        «

 .»اي بزرگ براي آنان در نزد خداست، همانا که از رستگارانند درجه
 تا حق این    4الشأنمان   بجنگیم به فرمان امام عظیم     3تا بر علیه کفار و منافقین     رویم    و ما می   

خواهنـد جمهـوري    و کسانی که مـی . گویان بستانیم مستضعفان جهان را از ستمکاران و یاوه      
اسالمی را سرکوب کنند و به خیال خام خودشان بشکنند ما وظیفه داریم که در مقابـل ایـن            

ز اسالم و قرآن راهنماي مسلمانان جهان که خداوند ما فرسـتاده            مزدوران خبیث بایستیم و ا    
 .است تا آخرین قطره خونمان از آن دفاع خواهیم کرد

 به احکام اسـالم  5[...]و پیام من به پدر و مادرم این است که برادرانم سید محمد و سید      
ن و منافقان مبـارزه      با این مستکبرا   6ها دارند   آشنا سازند و از این روحانیت عزیز که طی قرن         

 نگذارند که این منافقین در جامعه ایشان رسوخ کنند و اگر هـم در ایـن چنـد            7[...]کنند    می
 کنیـد و مـرا   10مـرا عفـو       9[...]ام     عمر داده است اگر کاري کـرده       8]من[مدتی که خداوند به     

 11.ببخشید و من یک بدهکاري کوچکی دارم که آن را پرداخت نمایید

                                           
 .»هاجرو« در اصل وصیت -1
 .20 / توبه-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»عظیم و شأنمان« در اصل وصیت -4
 . خوانا نیست-5
 .»دارد«وصیت  در اصل -6
 .باشد» خواهم می«باید به سیاق عبارت » ناخوانا« در اصل وصیت -7
 .»به عمر« در اصل وصیت -8
 . خوانا نیست-9

 .»اف« در اصل وصیت -10
 .»نمائید« در اصل وصیت -11
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 500( پرداخت کنیـد     1ام آن را به ایشان       مقدار پولی از دایی خلیل گرفته      13/12/59و در    
 )تومان

 . بدهید که بدهکارممسجد خانیبه )  تومان200( 

                                           
 .»ایشا« در اصل وصیت -1



 133اکبر      علی  رضوي، سید¹استان سمنان 



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I کنم براي پیروزي اسالم در کل جهان  جانم را به خدا هدیه می. 
I امام و مراجع تقلید را تنها نگذارید. 
I اشیدگوش به فرمان امام ب. 
I حتی پس از اتمام جنگ هم جهاد وجود دارد. 
I ما باید به جبهه برویم و درسمان را بخوانیم. 
I در کارهایتان صبور و مقاوم باشید. 
I برادران نمازتان را اول وقت بخوانید. 
I وارد میدان شوید)7(و علی اکبر) 7(مانند علی اصغر . 
I از خط والیت خارج نشوید. 
I شود اعث خشنودي خداوند میشرکت شما در مجالس اسالمی ب. 

 علی :نام
 آبادي رضی :خانوادگی  نام

 محمدقلی :پدر نام 
  فاطمه:نام مادر

 1345 سیزدهم آبان :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  پایان دورة راهنمایی:تحصیالت
 سیج ب:کننده ارگان اعزام
 1363وچهارم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  شرق رود دجله:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

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



 135آبادي، علی       رضی¹استان سمنان 

 آبادي علی رضی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
اهللا اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و                   ان«

 مـن اهللا فاستبـشروا     ه و االنجیل و القران و من اوفی بعهد        1ةیقتلون و عداعلیه حقاً فی التورا     
 2.»عتم به و ذلک هوالفوز العظیمبیعکم الذین بای

هـا در راه خـدا جهـاد           بهـشت خریـداري کـرده آن       3خدا جان و مال اهل ایمان را به بهاي        «
کنند که دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند این وعده قطعـی اسـت بـر                       می

 از خـدا بـا      تورات و انجیل و قرآن یاد فرموده و       ) سه دفتر آسمانی  (خدا و عهدیست که در      
 در ایـن معاملـه بـشارت دهیـد کـه ایـن              4وفاتر به عهد کیست؟ اي اهل ایمان شما به خود         

 .»معاهده با خدا به حقیقت سعادت و فیروز بزرگی است
  5»و مالکم ال تقاتلون فی سبیل اهللا و المستضعفین من الرجال«
فرماید باید براي      قرآن می  کنید، در حالی که خود      چرا با مال و جانتان در راه خدا دفاع نمی         «

 پـس   .»باشند دفـاع کنیـد      نجات محرومین و آن کسانی که زیر ظلم و ستم جباران تاریخ می            
 . ما سنگین استولیتمسئ

که نجات دهنده محرومان و مستضعفان جهـان        ) عج(با سالم و درود فراوان به امام زمان        
 مـسلمین اسـت و بـا سـالم و            و با درود فراوان به نایب برحقش که باعث افتخـار           6]است[

صحنۀ ایثـار و گذشـت همـه        ] هر[درود به یاران باوفاي او و رزمندگان جان بر کف که در             
ها که خداوند به ایشان صبر و اجـر           هاي آن   ها آماده پیکارند و با سالم به شهدا و خانواده           آن

انم کـه بـه آنهـا    و با درود به مجروحین و معلولین که از خداوند خواه. عظیم عنایت فرماید 

                                           
 .»التوریه« در اصل وصیت -1
 . کرده است اشاره110در اصل وصیت شهید به آیه . 111 / توبه-2
 .»ببهاي« در اصل وصیت -3
 .»بخود« در اصل وصیت -4
 .75 / نساء-5
 .»هست« در اصل وصیت -6
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امـام موسـی   ( بغداد 1شفاي عاجل عنایت فرماید و با سالم به اسراء که خداوند را به زندانی            
ها را آزاد گرداند از چنگال ستمکاران تجـاوزگر، و بـا           دهیم که آن    قسم می ) )7(بن جعفر 

سالم به ملت زجر دیده و شهیدپرور که همیشه در هر صحنۀ که اسالم احتیاج داشته اسـت                  
 .ها را یاري فرماید کنند که خداوند آن جان و مال خود را فداي اسالم کردند و می

اي مستـضعف کـه       رضی آبادي فرزند محمدقلی رضی آبادي و از خانواده          این حقیر علی   
پدرم کارگر شهرسازي ذوب آهن است و این حقیر پسر بزرگ این خانواده هستم اي مـردم        

بهه شدم چون که این راه را شناختم کـه ایـن راه همـین    من از روي آگاهی کامل عازم به ج       
 در اول زیست انـسان در زمـین دنبـال ایـن راه رفـت و بعـد و بعـد                   2هابیلراهی است که    

دهیم،    و مجتهدین و خالصه رسید به ما و ما این راه را ادامه می              )7(پیامبران و ائمه اطهار   
کـنم و فقـط از او پیـروزي     او هدیه میخواهم که جانم را به  و از خداوند متعال بهشت نمی 

دهم به امید پیـروزي ایـران و فـتح کـربال و               خواهم و جانم را می      اسالم در کل جهان را می     
 .نجف

 کـه  3از نظر پیام که براي شما ملت عزیز بدهم، این حقیر خیلـی کـوچکتر از آن هـستم                   
 مرجـع تقلیـد را تنهـا         آن که امـام و     4خواسته باشم براي شما پیام دهم و چند تذکر است و          

 کـه قـبال ادامـه      5. تالشتان در جهت بازسازي کشور باشد      ،نگذارید و گوش بفرمان او باشید     
 هـر چنـد حـاال       ، باشید که البته هستید    6دادید، حال هم ادامه دهید و مواظب این منافقین          می

سایل و  پراکنـی دربـاره مـ    7که آن هم کارشان شده شـایعه      . ها باقی نمانده است     چیزي از آن  
 .کنید ها را افشاء می شما موقعیت آن

 بـودم و بـراي      8نـژاد  شـهید هاشـمی   آمـوز کـالس سـوم راهنمـایی           و این حقیـر دانـش      
اللهی که در هر      آموز عزیز و حزب     برادران دانش . گویم  آموزان عزیز هم چند سخن می       دانش

                                           
 .»بزندانی« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»است« در اصل وصیت -3
 .»که« در اصل وصیت -4
 .»کشور که« در اصل وصیت -5
 .تعلیقات. ك. ر-6
 .»شایع« در اصل وصیت -7
 .یقاتتعل. ك. ر-8
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 .بـشمارید  بکوشید و درستان را خوب بخوانیـد و فرصـت را غنیمـت               ،صحنه حاضر بودید  
 ، البته بعد از آن هم جهـاد وجـود دارد      .انشاءاهللا که این جنگ خاتمه آن پیروزي اسالم باشد        

 .خواهد حقانیت را به اثبات برساند  براي این که می،چون که اسالم دشمن فراوانی دارد
شـود کـه مـزاحم     خاطر بسپارید که نه درس خواندن موجب می آموزان عزیز به    اي دانش  

شود و باید در هر دو سنگر       جبهه باشد و نه جبهه رفتن مزاحم درس خواندن ما می          رفتن به   
 نداشـته باشـید کـه خداونـد متعـال پـشتیبان تمـام یـارانش و                 1اي  تالش کنید و هیچ واهمه    

 همچـون موالیتـان حـضرت       ،مخلصین درگاهش است و در کارهایتان صبور و مقاوم باشید         
 .ازان انقالبس  دیگر عرضی ندارم اي آینده)7(علی

 چـه   2آوردند  خصوص مادرم، تو اي مادر عزیزم هر زمانی که شهید می           ام به   براي خانواده  
هـا    کردیـد و گریـۀ زیـاد بـراي آن            شما در آن مراسم شرکت می      ،در شهر و چه براي روستا     

 ام  چون که من نمـرده ، اشک بریزید3اي  اما مادرم مبادا براي من گریه کنید یا قطره       ،کردید  می
 4 برایش گریستن وجود ندارد و دلیل دیگر اینکه منافقین         ،ام و کسی که زنده است       بلکه زنده 

شوند و بدان اي مـادر و    خوشحال می،که دشمنان اسالم هستند اگر تو را در این حال ببینند   
این یک امتحان است و انـشاءاهللا کـه از ایـن امتحـان     ) خانواده من ( من و اي     اي پدرم عزیزِ  
 .ییدخوب درآ

هـا    هاي مقاومـت محـل      و اما براي برادرانم که نمازشان را اول وقت بخوانند و در گروه             
 وارد میدان   6 و علی اکبرها   5شرکت کنند و از نظر معنوي آموزش ببینند و مانند علی اصغرها           

 . بردارید،ام را که از دست من افتاده شوید و راه من را ادامه دهید و اسلحه
صـبور باشـید دربـاره      ) 3(خواهم که ماننـد حـضرت زینـب         ما می اي خواهرانم از ش    

مسایل و از خط والیت خارج نشوید و در تمام مجالس جمعی که باعث خشنودي خداوند                
 .ها را به کار گیرید ها درس بگیرید و آن  شرکت کنید و از مطالب آن،شود می

                                           
 .»ائی واهمه« در اصل وصیت -1
 .»آوردن می« در اصل وصیت -2
 .»ائی قطره« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 .تعلیقات. ك. ر-6
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ایـد، باشـید و بـه         هو در آخر، پدر عزیزم همچون که یک کارگر ساده و بـا ایمـانی بـود                 
 مـرا حـالل کنیـد و از    4ایـد   و نافرمانی از من دیده   3فکر نکنید و اگر خطایی     2 دنیایی 1مسایل

 . حاللم کنید،اید  اگر خطایی دیده،شناسند کلیه کسانی که مرا می
 خداحافظ

                                           
 .»بمسائل« در اصل وصیت -1
 .»دنیائی« در صل وصیت -2
 .»خطائی« در اصل وصیت -3
 .»ائید دیده« در اصل وصیت -4
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 هاي کلیدي عبارت
I حق علیه باطل اعزام شدم من با میل و رغبت به جبهه . 
I در مرا مرده نپنداریدپدر و ما. 
I  امر خداست باید اطاعت کنم) جهاد(همسر عزیزم امر. 
I پدرم خوشحال باش که فرزندت شهید شده است. 
I پدر و مادرم اگر شهید شدم شفاعت همه شما را نزد خداي مهربان خواهم کرد. 

 مصیب :نام
 رفعتی :خانوادگی  نام

 محمدقاسم :پدر نام 
 سلطان  فاطمه:نام مادر

 1335 یکم فروردین :تاریخ تولد
هرسـتان   شهر بسطام از توابـع ش      :محل تولد 
 شاهرود
  پایان دورة متوسطه:تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام
 1361وچهارم تیر   بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 مصیب رفعتی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 صـادره از    58قاسـم بـه شـماره شناسـنامه         اینجانب استوار دوم مصیب رفعتی فرزند محمد        

 1335 1[...]شاهرود محل تولد بسطام تاریخ تولد 
 عنـوان   بـه سوي جبهۀ حق علیه باطل عازم هـستم           خود به  2حال که اینجانب با میل و رغبت      
 نویسم وصیت این چند کلمه را می

 28/2/61رخ  که به وصیت نامـه مـن کـه در مـو    3 از بازماندگان اینجانب واقعا خواستارم     -1
 .نویسم کامالً عمل نمایند می
خواهم که مرا مرده نپندارند و در شهادت من            از پدر و مادر و خواهران و برادر خود می          -2

 اشک نریزند
 خاطر اینکه او را در جریان امـر         4خواهم که به     از همسر عزیز و گرامی و یار مهربانم می         -3

 دوسـت دارم و بـدون مـشورت او    6]او را [واقعـاً    نشود چون من     5ام از من دلگیر     قرار نداده 
 کنم مگر این ملـت      7]اطاعت[ام ولی عزیزم این امر خداست و باید من            کاري را انجام نداده   

روند چه چیز من از آنها بهتر یا باالتر است پس خوشحال باش کـه تـو هـم                     که به جبهه می   
نم پسر اسـت یـا دختـر بـه خـاطر      اي که من ندا اي، ترا به جان بچه    شهید تقدیم اسالم کرده   

 .رضاي خدا خوشحال باش
قسم مادر جان در شـهادت      ) 3( ترا به زینب   8اي   اي مادر که مرا در دامان خود پرورده        -4

ام چـون وقـت        نکـرده  9وار عزاداري کن و تو اي پدر اگر از تو خـداحافظی             من واقعا زینب  

                                           
 . خوانا نیست-1
 .»رقبت« در اصل وصیت -2
 .»خاستارم« در اصل وصیت -3
 .»با« در اصل وصیت -4
 .»دلبر« در اصل وصیت -5
 .»واقعاً دوست« در اصل وصیت -6
 .باشد» اطاعت«آید که این واژه   در اصل وصیت خوانا نیست اما از سیاق کالم برمی-7
 .»اي پروریده« در اصل وصیت -8
 .»خداي حافظی« در اصل وصیت -9



 143 رفعتی، مصیب     ¹استان سمنان 

 همه شما را نزد خداي مهربـان   امیدوارم که تو هم ناراحت نباشی چون من شفاعت  1نداشتم
 .خواهم کرد

خواهم که در بزرگ کردن و تربیت فرزنـد عزیـز خـودش کوتـاهی                  از همسر خودم می    -5
 اگر خواستی طبق گفتـه امـام و رهبـر    .نکند و هیچ چیز و هیچ کس مانع این کار نباید شود           

 چـون مـن   ، بدهیانقالب شوهر کنی از نظر من اشکالی ندارد و بچه را باید تحویل پدر من   
 .راضی نیستم که فرزندم زیر نظر کسی به غیر از خودت و یا خانواده من بزرگ شود

خواهم کـه همـسر و بچـه مـرا چـون          از پدر و مادر گرامی و خواهران و برادر خود می           -6
 2ام  چون خودم تا توانـسته ،چشم خود مواظبت کنند و هرگز با آنها سر ناسازگاري بر ندارند  

 .دانستم ام و او را چون دوست خود می بانی کردهبه او مهر
ارثی که از پدر به من رسد بایـد بـه همـسر               کلیه اموال اینجانب از منقول و غیرمنقول و        -7

 چون این زن زجرها کشیده و با بود و نبود من ساخته و هیچ               .خودم و بچه من تعلق بگیرد     
 مـصرف  ، که انسانی است کامـل کس به غیر از او حق تصرف ندارد و باید زیر نظر خودش            

 .شود
 3»والسالم«

 مصیب رفعتی
29/2/61 

                                           
 .»نداشته« در اصل وصیت -1
 .»توانسته «  در اصل وصیت-2
 .»وسالم« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I من این راه را با آگاهی کامل برگزیدم و براي حفظ دین و اسالم و خدا قدم به این راه گذاشتم. 
I رسان خون شهدا باشید شما باید پیام. 
I ین بردن این راه و اسالم استکنند براي از ب ها که ابرقدرتها می تمام این توطئه. 
I دهندگان راه انبیاء هستند از روحانیت مبارز و معتقد پیروي کنید و حامی آنان باشید که ادامه . 
I همیشه گوش به فرمان امام امت باشید و فقط فرمان او را اطاعت کنید. 
I توانید دشمن ظالم باشید و یاور مظلوم تا می. 

 رمضانعلی :نام
 رفیعیان :خانوادگی  نام

  علی:پدر نام 
  صدیقه:نام مادر

  1345م آبان وچهار  بیست:تاریخ تولد
   شهرستان سمنان:محل تولد
   دوم متوسطه:تحصیالت
   بسیچ:کننده ارگان اعزام
  1362ویکم بهمن  بیست :تاریخ شهادت
  بانه :محل شهادت
   اصابت آرپی جی:نحوة شهادت

ــزار ــرف   :م ــامزاده اش ــهداي ام ــزار ش  گل
  زادگاهش
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 رمضانعلی رفیعیان
 

 رحمن الرحیماهللا ال بسم
 عنـداهللا و  درجـۀ اهللا باموالهم و انفسهم اعظـم   ان الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل       «

 . »اولئک هم الفایزون
اند و هجرت کردند در راه خدا جهاد کردنـد واالتـرین              درستی که آنهایی که ایمان آورده       به«

 .»مقام را در نزد خداوند دارند و آنها هستند رستگاران
. شکن  و نایب برحقش امام امت، خمینی بت      ) عج( درود و با سالم فراوان به امام زمان        با 

نامه خودم را شروع       وصیت 1345 متولد   780اینجانب رمضانعلی رفیعیان با شماره شناسنامه       
 .کنم می

  رب الشهداء والصدیقین بسم
در آیـه قـرآن آمـده    زیـرا کـه   . و مادر عزیزم امیدوارم که از شهادت من ناراحت نباشید   پدر  

است شهید واالترین مقام را دارد، این راهی است که همه شـما بایـد آن را ادامـه بدهیـد و                      
بدانید بهترین راه سعادت همین است، من این راه را با آگاهی کامل برگزیدم و براي حفـظ                  

 .دین و اسالم و خدا قدم به این راه گذاشتم
کننـد   ها مـی   ها که ابرقدرت     بدانید تمام این توطئه    رسان خون شهدا باشید و      شما باید پیام   

اي  براي از بین بردن این راه و اسالم است شما باید نگذارید این ظالمان کـوچکترین ضـربه        
چنـان، در فکـر    هـم . نـشینند  وقت ساکت نمـی  به این انقالب وارد کنند، آگاه باشید آنها هیچ  

قد پیروي کنید و حامی آنان باشید که ادامـه          از روحانیت مبارز و معت    . هاي تازه هستند    توطئه
 .دهندگان راه انبیاء هستند

 این شیطان صفتان باشید و گـول        1ایم و مواظب منافقان     ما همیشه از داخل ضربه خورده      
 .فرمان امام امت باشید و فقط فرمان او را اطاعت کنید آنها را نخورید، همیشه گوش به

ریه نکنید و روحم را شاد کنید و لباس سیاه نپوشید و            پدر و مادر عزیزم موقع شهادتم گ       
] بـا آمـدن  [هاي جمعـه   بدهید و شب] را[سر مجلس من خرما ندهید و به جاي آن شیرینی   

 .روحم را شاد کنید] و[سر قبرم 
                                           

 .»منافقات«در اصل وصیت . تعلیقات. ك.ر -1
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مادرم گریه نکن بخند و خوشحال باش، زیرا در راه هدف مقدس گام برداشـته و جـان                   
مادرم و قوم و خویشان دارم کـه اگـر مـن شـهید شـدم هـیچ                  یک عرض با پدر و      . ام  باخته

گریـه  ) ع(زیرا کسی نبودکه بر سر قبـر حـسین        . ناراحت نباشید و بر سر قبر من گریه نکنید        
 . کند

 آینـده انقـالب هـستید و شـما     1اي برادران شـما امیـدهاي  : و یک سخن با برادران دارم   
 .الم باشید و یاور مظلومتوانید دشمن ظ تا می. باشید وارث خون شهیدان می

 

 »والسالم«
 رمضانعلی رفیعیان

 

                                           
 .»امیدان« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I در این دنیا یک جان بیشتر نداریم و این جان هم بهتر هست که در راه حق و عدالت بدهیم. 
I و خدا قربانی شوم)7(کنم که در راه حسین من افتخار می . 
I چه بکشیم و چه شهید شویم پیروزي از آن ماست. 
I در روز قیامـت پرونـده اعمـال مـا را بـه دسـت               تـا    گناه نکنـیم     ، تهمت فهتر است که ما غیبت    ب

 .راستمان بدهند
I اي ملت شهیدپرور ایران خط اسالم را از روحانیت یاد بگیرید. 
I خط روحانیت خط پیامبران و ائمه است. 
I اي خواهران عزیز من حجاب اسالمی را حفظ کنید. 
I که یک لحظه ما را بحال خودمان وامگذاردخواهم  از خداوند مهربان می. 
I ملت شهیدپرور ایران راه شهدا را ادامه بدهند. 

 قنبرعلی :نام
 رفیعیان :خانوادگی  نام

 مهدي :پدر نام 
  کشور:ام مادرن

 1345سوم آذر :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  اول متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1363وپنجم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  شرق رود دجله:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

ــزار ــرف   :م ــامزاده اش ــهداي ام ــزار ش  گل
 زادگاهش
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 قنبرعلی رفیعیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
  2.»اهللا امواتاً و بل احیاء عند ربهم یرزقون  فی سبیل1و التحسبن الذین قتلوا«
 خداونـد  3اند و نـزد   بلکه زندهاند  شوند مرده   گمان نبرید کسانی که در راه خداوند کشته می        «

 .»خورند روزي می
که فرمانـدهی تمـام     ) عج(زمان  پس از عرض سالم به منجی عالم بشریت مهدي صاحب          

 5سالم بر رهبـر کبیـر انقـالب اسـالمی و بنیانگـذار     ] و [4با درود . دارد] را[رزمندگان اسالم   
جنوب کشور ایـران    ] و[ب   سالم بر تمامی رزمندگان غر     6جمهوري اسالمی ایران و با درود     

 7 با درود  . و شهداي کربالهاي خونین ایران     )7(با سالم بر شهداي کربالي خونین حسین      
 و سالم بـر شـما پـدر مـادر           8و سالم بر تمام معلولین و جانبازان انقالب اسالمی و با درود           

 .کنم نامه خود را شروع می عزیز من، وصیت
 حق و 10 بهتر هست که در راه9ریم و این جان همآري ما در این دنیا یک جان بیشتر ندا       

 باشد و اي ملت ایران اینقـدر        13خشنود] و [12 تا خداوند متعال از ما راضی      11،عدالت بدهیم 
 به هوش باشید به یـاد خـدا و       :کریم فرموده است     همانطوري که قرآن   .دل به این دنیا نبندید    

                                           
 .»قتلو« در اصل وصیت -1
 .169 / آل عمران-2
 .»نر« در اصل وصیت -3
 .»دورد« در اصل وصیت -4
 .»بنیانگزار« در اصل وصیت -5
 .»دورد« در اصل وصیت -6
 .»دورد« در اصل وصیت -7
 .»دورد« در اصل وصیت -8
 .»جانهم« در اصل وصیت -9

 .»را« در اصل وصیت -10
 .»بده هیم« در اصل وصیت -11
 .»رازي« در اصل وصیت -12
 .»خوشنود« در اصل وصیت -13
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ـ 1.مرگ و قیامت باشید و در کارها محکم و استوار باشید    هـر لحظـه   2طـوري کـه گـویی    ه ب
اي که هر شب به فکر        آخرت باش بگونه  ] و[احتمال دارد از این دنیا بروید و به فکر قیامت           

و خـدا   ) 7(کنم که در راه حـسین        من افتخار می   . و تاریکی قبر باشید    3فشار شب اول قبر   
خـدا افـسوس     هب] من [. باشد 5 حقیر راضی و خشنود    4قربانی شوم و تا خداوند متعال از من       

 تا اسالم در تمـام دنیـا        7قرآن بدهم ] و[ اسالم   6خورم که یک جان بیشتر ندارم که در راه          می
خواهم که در این راه که من         پروردگار می ] از[تا استکبار جهانی را نابود کنیم و        . زنده بماند 
  9. خود قرار بدهد8 مورد لطف،ام حقیر آمده

که این ایمان بخدا هست که رزمندگان اسالم پیـروزي    و اي دشمنان اسالم این را بدانید         
 ولی ما بخدا ایمـان و اعتقـاد    ، اعتماد دارند  10آورند و این دشمنان اسالم به سالح        بدست می 

 و مـا همـانطوري کـه     12» و چه شـهید شـویم پیـروزي از آن ماسـت            11 چه بکشیم  «داریم و 
اند ما هم باید در مقابل تمام          و یارانش با دشمنان اسالم سرسخت مبارزه کرده        )7(حسین

تـا بتـوانیم    ] و[تا دشمنان اسالم را نـابود سـازیم         ] و [13کفر جهانی محکم و استوار بایستیم     

                                           
اي یکجـا و پیوسـته بیـان نـشده      یچ سوره ها در ه    هاي متعدد قرآن است این عبارت       آنچه شهید نقل کرده ترجمه آیه      -1

 .است
 .»گوئی« در اصل وصیت -2
 .»هر شب اول فشار قبر« در اصل وصیت -3
 .»ما« در اصل وصیت -4
 .»خوشنود« در اصل وصیت -5
 .»را« در اصل وصیت -6
 .»ام بده« در اصل وصیت -7
 .»لطفو« در اصل وصیت -8
 .»بگیرد« در اصل وصیت -9

 .»الحص« در اصل وصیت -10
 .»بکوشیم« در اصل وصیت -11
توان از آن بـه احـدي الحـسنین یـاد کـرد یعنـی اصـل                   امام خمینی تعبیري مشابه به این عبارت شهید دارد که می           -12

ما اگـر کـشته هـم بـشویم در راه       . چه کشته شویم و چه بکشیم حق با ماست        «تکلیف است نه به نتیجه اندیشیدن       
، 4صـحیفه امـام، ج  . (»گـر بکـشیم هـم در راه خـق اسـت و پیـروزي اسـت       حق کشته شدیم و پیروزي اسـت و ا      

 ).492ص
 .»بیستیم« در اصل وصیت -13
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 را بـر علیـه مـا       1صـدام جنـگ   کاري براي اسالم و قرآن کرده باشیم و خداوند خواست که            
ایستیم یا نه و این شد که این ایمانی که            قابل این صدامیان کافر می     ما ببینیم در م    ،شروع کند 

ایـم و   ایم و پیروز هم شـده     ما به خدا داشتیم با تمام قدرت در مقابل این جنایتکاران ایستاده           
آزمـایش و  ] بـراي [این را هم بدانید خداوند ما را آورده در این دنیا ] و[اي ملت شهیدپرور    

 هفته بدست   4 هدایت بشویم و پرونده اعمال ما در هر        ]راست [3 راه 2چه بهتر است که ما به     
 در روز 7 تـا  نکنـیم 6 گناه]و [تهمت، شود، بهتر است که ما غیبت  می5بررسی) عج(امام زمان 

 نباشـیم   10 باشیم و رو سیاه    9 و رو سفید   8بدست راستمان بدهند  ] را[قیامت پرونده اعمال ما     
 و خط روحانیـت خـط       11م را از روحانیت یاد بگیرید      خط اسال  ،و اي ملت شهیدپرور ایران    

 . پیامبران و ائمه است
شـود کـه       ایـن دعاهـاي شـما باعـث مـی          .اي ملت امام و رزمندگان اسالم را دعا کنیـد          

هـا و نمـاز     نمـاز جماعـت  12رزمندگان اسالم پیروزي بزرگ و عظیمی بدست بیاورند و بـه         
 به لرزه بیفتـد و بمیـرد و         13داخلی و خارجی   تا دشمن    ]مساجد را  [ها بروید، پر کنید     جمعه

 کـه فرزنـدان     14پیامی که به خانواده شهدا دارم این اسـت        . دیدان تاریخ بینداز    آنها را به زباله   
اند و به یقـین و بـه آرزوي خـود              را رفتند و شهادت را انتخاب کرده       )7(شما راه حسین  

 .استقامت کنید] و[رسیدند و شما هم صبر 

                                           
 .»جنگ صدام« در اصل وصیت -1
 .»در» «به« در اصل وصیت -2
 .»را« در اصل وصیت -3
 .»همه« در اصل وصیت -4
 .»بازجویی« در اصل وصیت -5
 .»گناها« در اصل وصیت -6
 .»و« در اصل وصیت -7
 .»هند بده« در اصل وصیت -8
 .»روح سفید« در اصل وصیت -9

 .»روح سیاه« در اصل وصیت -10
 .»بگیرد« در اصل وصیت -11
 .»این« در اصل وصیت -12
 .»داخلی خارجی« در اصل وصیت -13
 .»هست« در اصل وصیت -14
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 هیچ فکري به حال من      1ر و مادرانم دارم این است که من اگر شهید شدم          پیامی که به پد    
 نکنیـد و هـر وقـت         پسر دارید و براي من عـزاداري و گریـه         ] این[نکنید و خیال نکنید که      

 گریه کنید، و همیشه )7( بیفتید و به حال حسین    )7( به یاد حسین   ،خواستید گریه کنید  
 .دبه یاد خدا باشید و براي خدا تحمل کنی

 3 شـهید شـدم    ]و [2و پیامی که به برادرانم دارم این است که اي برادران عزیز اگر الیق بودم              
راه مـن را ادامـه      ] ایـن [ من را نگذارید به زمین بیفتد و نگذارید سـرد بـشود و               4این سالح 
 .بدهید

دارم، اي خواهران عزیز من حجاب اسالمی را حفظ کنیـد و            ] من[پیامی که به خواهران      
) 3( سـرخ مـن اسـت و مثـل زینـب             7 بهتر از خون   6 چادر شما  5را بدانید که سیاهی   این  
 .باشید

 ماه هـم بـراي مـن نمـاز          6 روز روزه بدهکار به خدا هستم و         20 عزیز من    8پدر و مادر   
 . بخوانید9قضا

ــانی خـــدایا در راه قـــرآن شـــده  ایـــم قربـ
 

ــه  ــن جبه ــرده ای ــا را ک ــر ه ــم عط ــین ای  10آگ
  

 دار خمینی را نگه) عج(الب مهديخدایا خدایا تا انق
و تمـام    11»یـک لحظـه بحـال خودمـان وامگـذارد         ] ما را [که  «خواهم    از خداوند مهربان می   

 در پایان از امت شهیدپرور التماس دعا دارم. مسلمین جهان را به راه راست هدایت بگرداند
15/12/63 

 

                                           
 .»ام شده« در اصل وصیت -1
 .»ام بوده« در اصل وصیت -2
 .»ام شده« در اصل وصیت -3
 .»صالح« در اصل وصیت -4
 .»سیایی« در اصل وصیت -5
 .»تو« در اصل وصیت -6
 .»بهتر خون« در اصل وصیت -7
 .»پدر مادر« در اصل وصیت -8
 .»غذا« در اصل وصیت -9

 .»عطرگین« در اصل وصیت -10
 ).الفصاحه نهج (» ابداً عینٍطرفۀالهی ال تکلنی الی نفسی «: ترجمه حدیث نبوي است -11
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 ] دیگراي نامه وصیت[
  الرحمن الرحیم اهللا بسم

  1» احیاء والکن ال تشعرون اهللا اموات بل لمن یقتل فی سبیلو ال تقولوا «
کسی را که در راه خدا کشته شد مرده نپندارید بلکه او زنده جاوید است ولیکن شـما ایـن      «

 .»حقیقت را نخواهید یافت
 و سالم به رهبر کبیـر       3منجی عالم بشریت و با درود     ) عج( به امام زمان   2با سالم و درود    

 6 ایــران تــا کــربالي5ســالم بــه شــهیدان کــربالي] و [4ی ایــران و بــا درودانقــالب اســالم
جنـوب  ] و[هـاي غـرب        و شهیدان صدر اسالم و با درود به رزمندگان جبهـه           )7(حسین

هاي حق علیـه باطـل         جبهه 8که فرمانده ) عج( فراوان به مهدي موعود    7کشور ایران و با درود    
 .کنیم نامه را شروع می است هم اکنون وصیت

زحمـت کـشیدند بـزرگ    ] از کـوچکی [ سالم به پدر و مادر عزیز کـه مـرا           ]و[ 9با درود  
 شـما  از این که بعضی اوقات       11خواهم  عذر می کنم و خیلی       می 10کردند و خیلی از آنها تمنا     

] را[ را گوش نکردم چون تازه متوجه شدم که چـرا حرفتـان    13 کردم و حرفهایتان   12را اذیت 
خواهم مـرا     اللم کنید و همچنان از خواهران و برادران می         شهید شدم ح   14اگر. گوش نکردم 

                                           
 . سورة بقره اشاره کرده است145در اصل وصیت به آیه . 154 / بقره-1
 .»دورد« در اصل وصیت -2
 .»دورد« در اصل وصیت -3
 .»دورد« در اصل وصیت -4
 .»کربیال« در اصل وصیت -5
 .»کربیال« در اصل وصیت -6
 .»دورد« در اصل وصیت -7
 .»فرماندهی« در اصل وصیت -8
 .»دورد« در اصل وصیت -9

 .»تمناع«وصیت  در اصل -10
 .»کنم خواهش می« در اصل وصیت -11
 .»عزیت« در اصل وصیت -12
 .»حرفایتان« در اصل وصیت -13
 .»اکر« در اصل وصیت -14
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خواهم  نزدیک می] و[هاي دور    از رفیق ] و [1نزدیک، همچنین ] و[هاي دور    و فامیل . ببخشند
 .  مرا حالل کنند،که اگر آزاري از من دیدند

 شـاید فـشار     2تـا مان برقرار کنند      من شهید شدم همه شب دعاي توسل در خانه        ] اگر[و   
 را زمـین نگذاریـد و       3من شهید شدم سالحم   ] اگر[ من کم شود پیامی که به برادرم دارم          قبر

 پیامی که به ملت شهیدپرور ایران دارم که راه شهدا را ادامه             4نیچن راهم را ادامه بدهید و هم     
 5را  آن ،الحـسنه زاوقـان دارم      خواهم مقداري پـول در قـرض        بدهند و هم اکنون از پدرم می      

 .مقداري براي جنگ بفرستید و نصف آن را شما برداریدبردارید یک 
 

 » و برکاتهرحمۀعلیکم و  6والسالم«
 دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه

 خدایا ما را ملت ما را راه راست هدایت بفرما 
 عمر رهبرمان طوالنی بگردان

 

                                           
 .»همچنان« در اصل وصیت -1
 .»و« در اصل وصیت -2
 .»صالح هم« در اصل وصیت -3
 .»همچنان« در اصل وصیت -4
 .»و« در اصل وصیت -5
 .»وسالم« در اصل وصیت -6
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 هاي کلیدي عبارت
I هاي شوم دلسرد نشوید اه از توطئهشما متکی به خدا باشید و هیچگ. 
I تا خون در بدن شماست از اسالم عزیز دفاع کنید. 
I از فرستادن فرزندان خود به جبهه کوتاهی نکنید. 
I در نماز جمعه و جماعت دعاي توسل، دعاي کمیل شرکت کنید. 
I در این دعاها رزمندگان و امام را دعا کنید. 
I ستید در چشم دشمنانشما با حجاب خود همچون خاري ه: خواهرانم. 

 ناصر :نام
 فیعیانر :خانوادگی  نام

 آقا علی :پدر نام 
  زهرا:نام مادر

 1342وششم فروردین   بیست:تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  دورة راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1363وپنجم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  شرق رود دجله:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــزار ــامزاده ا :م ــهداي ام ــزار ش ــرف  گل ش
 زادگاهش
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 ناصر رفیعیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
اهللا فیقتلـون و    یقاتلون فی سبیلالجنـۀ ان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم         «

  1»یقتلون
خداوند جان و مال اهل ایمان را به بهاي بهشت خریـداري کـرده اسـت آنهـا در راه خـدا               «

 .» دین را به قتل برسانند و یا خود کشته شودکنند که دشمنان جهاد می
درود بر نایب برحقش   ] و[و سالم   ) عج(درود به منجی عالم بشریت امام زمان      ] و[سالم   

درود به تمامی رزمندگان اسالم که خالصانه       ] و[ با سالم    .امام خمینی و خانواده معظم شهدا     
هاي جهـانی ایـستاده و حماسـه       لباس رزم بر تن کرده و با عزمی راسـخ در مقابـل ابرقـدرت              

 حـسین ابـن   2درود بیکران بر تمامی شهیدان صدر اسـالم از کـربالي      ] و[آفریند و سالم      می
 و تا کربالهاي جنوب و غرب کشور جمهـوري اسـالمی ایـران کـه بـا از جـان                  )7(علی

درود بر امت   ] و[اند و سالم      گذشتن خود نهال جمهوري اسالمی و انقالب را آبیاري نموده         
انـد    هاي نبرد حق علیه باطـل بـوده         اهللا که همواره با امام در تمامی صحنه         شهیدپرور و حزب  

پرور که همیشه در صحنه حضور دارد و امام خود را             با سالم به امت شهید     .خواهند بود ] و[
 جمهوري اسالمی اآلن به هر طریقی       3اهللا به هوش باشید که دشمنان       کند امت حزب    یاري می 

هاي گوناگون خـود را      واهند ضربه به اسالم ما وارد آورند و دشمنان در لباس          خ  که شده می  
 از اسالم دلسرد کنـد شـما متکـی بـه     4]را[و مردم . پوشانیده تا در موقع مناسب ضربه بزنند     

شـود،    ها زود خنثی مـی      هاي شوم دلسرد نشوید که این توطئه        خدا باشید و هیچگاه از توطئه     
مـا   «5:فرمایـد   همانطوري که امام می   ] که[اسالم عزیز دفاع کنید     تا خون در بدن شماست از       

 و از فرستادن فرزندان خود بـه جبهـه کوتـاهی            6»هرچه داریم از این اسالم و انقالب داریم       

                                           
 . سورة توبه اشاره کرده است110در اصل شهید به آیه شمارة . 111 / توبه-1
 .»کربالهاي« در اصل وصیت -2
 .»دشمن« در اصل وصیت -3
 .»مردم از« در اصل وصیت -4
 .»فرمائید می« در اصل وصیت -5
 ).347 ص،1ج (» ما هرچه داریم از این ایمان و وحدت کلمه است« در صحیفه امام -6
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 فرستادن عزیزانتان شما در جنگ بـا آنهـا شـریک خواهیـد بـود و خـود را در                     1نکنید که با  
رد و در نماز جمعه و جماعـت دعـاي توسـل،            قیامت در پیشگاه خداوند سرفراز خواهید ک      

دعاي کمیل شرکت کنید و در این دعاها رزمندگان و امـام را دعـا کنیـد و همیـشه از خـدا                 
نجـات   2[...]ظهور کند و مردم جهان را از دسـت          ) عج(بخواهید که هرچه زودتر امام زمان     

 . برسند4..][. و دعا کنید هر چه سریعتر رزمندگان اسالم به پیروزي نهایی 3دهد
هاي شما و با کـار و تـالش خـود و بـا      درود به پدر و مادر گرامی که زحمت   ] و[سالم   
کـنم    هاي تاول زده خود من را به اینجا رساندید و از شما عاجزانه درخواست می                 دست 5آن

هـا و   که مرا حالل کنید و تو اي مادر عزیز و گرامی آري اي مادر، شما با نخوابیدن در شب               
هـا خـود نتوانـستم      اید، آري من با تمام کارها و تالش         روزها مرا به این سن رسانده     زحمت  

خوابی کشیدي جبران کنم و مادر پیام ناچیز این    یک روز از آن شبها که براي آسایش من بی         
وار شجاعت از خود نشان داده به خوبی در تربیـت    که زینب6حقیر این است که همانطوري   

در شـهادت مـن نیـز صـبر و شـجاعت نـشان بـده و در             ] نیز[ه  من کوشش کردي همینگون   
 شهادت من صبور باش

دهید و نگذارید که دشمنان از این کارها           راهم را ادامه می    7انشاءاهللا: و شما برادران عزیز    
 .استفاده کنند سوء

شما با حجاب خود همچون خاري هستید در چشم دشـمنان و بـا              ] و: [و اي خواهرانم   
 بـا کارهـایی     9توانید  توانید در نبردهاي حق علیه باطل شرکت کنید می           که نمی  8توجه به این  

                                           
 .»از«اصل وصیت  در -1
 . خوانا نیست-2
 .»دهند« در اصل وصیت -3
 . خوانا نیست-4
 .»با آنها« در اصل وصیت -5
 .»همینطوري« در اصل وصیت -6
 .»اینشااهللا« در اصل وصیت -7
 .»همینطوري« در اصل وصیت -8
 .»متوانید« در اصل وصیت -9
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از این طریق سهم خود را بـه انقـالب و مـردم    ] و[باشد   می1که خوشایند جمهوري اسالمی  
 .ادا کنید

 پول دارم خمس آن را بدهید و یـک مـاه نمـاز و روزه بـا            2خواهم مقداري   و از شما می    
  3. آوریدپول خودم براي من بجا

 5»اهللا و برکاته رحمۀ علیکم و 4والسالم«
  مسلمین بر ستمکاران6به امید پیروزي

 دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه
 7رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما

16/12/63 
 شهید ناصر رفیعیان

                                           
 .»آیند به جمهوري اسالمی  خوش« در اصل وصیت -1
 .»مقدار« وصیت  در اصل-2
 .»انجام دهید« در اصل وصیت -3
 .»وسالم« در اصل وصیت -4
 .»برکات« در اصل وصیت -5
 .»امید پیروزي« در اصل وصیت -6
 .»بفر« در اصل وصیت -7
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 هاي کلیدي عبارت
I دشمن آماده شدم و به جبهه آمدماي که احساس کردم براي مبارزه با برحسب وظیفه . 
I شما برادران جبهه را خالی نگذارید. 
I بدانید که در جنگ با دشمن پیروز هستید چون که شما ایمان دارید. 
I         ایم و سیادت و سـروري در روح و جـان مـا      ما مسلمانان در دامان کرامت و آقایی پرورش یافته

 .زند موج می
I به شهیدان صدر اسالم بپیوندم و آنها را مالقات کنمخدا چقدر مشتاقم که هر چه زودتر  هب. 
I اي ملت مسلمان در همه جهات امر رهبري را اطاعت کنید. 
I بعداً نیز چنین باشید،همینطور که تا بحال از والیت فقیه پشتیبانی کردید . 
I باید مردم را براي جهاد و کار خیر تجهیز کنید و وحدت را حفظ کنید. 
I    وار بـا هـر گونـه         د و خواهران مسلمان دیگـر چنـین اسـت کـه زینـب             وظیفه شما خواهر مجاه

 .حجابی و فساد و سختی مبارزه کنید بی
I  نبرید و خدا را بیشتر عبادت کنیدخدا را از یاد. 
I سنگر مسجد را خالی نگذارید. 

 محمدحسن :نام
 رمضانیان :خانوادگی  نام

  محمد:پدر نام 
 البنین  ام:نام مادر

 1347 یکم فروردین :تاریخ تولد
ــد ــع :محــل تول ــق از تواب  روســتاي ب

 شهرستان دامغان
  سوم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1366ونهم تیر   بیست:تاریخ شهادت
  جزیرة مجنون:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمدحسن رمضانیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
  1» احیاء عند ربهم یرزقوناهللا امواتاً و بل و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
اند و نـزد پروردگـار خـویش           بلکه زنده  2مپندارید آنانرا که در راه خدا کشته شده مردگانند        «

 .»خورند روزي می
 3نام اهللا که ذکرش سکینه قلوب است و مهرش غفران ذنوب و باز هم بنام او که ملجـأ   هب 

مگران و جبـاران و رازق مـرزوقین         مومنین است و پناه مظلومان و نابودکننده سـت         4و ماواي 
کنـد    میراند و زنده مـی       از او که می    5است و خالق مخلوقین و عاشق معشوقین و با استعانت         

 .حی است و قادر
 که خداونـد او  )6(آدم تا نبی خاتم محمد مصطفی       و سالم بر انبیاء از نبی      درودو با    

 حیدر کرار تـا  )7(اوصیاء از علی  قرار داد و با درود و سالم بر          6را اسوه هستی بر خالیق    
 نمـوده و خلـق را در ایـن          7[...] که با شمشیر مرصـع خـود مـزین           ،منجی ابرار ) عج(مهدي

بخشد و با درود و سالم بر کلیه شـهدا از             شود ارزانی می    نعمت خدادادي که بعداً معلوم می     
 تا خـاتم اوصـیا   )6( و از خاتم انبیاء)6(هابیل تا ابراهیم و از ابراهیم تا خاتم انبیاء      

هـا و هـدایا    اله کـه بـا ایثـارگري    و با درود و سالم بر کلیه امت حزب     ) سالم اله علیه و آله    (
اند و یگانه امـت       پرمحتوي و پر ارزش خود جوهرة انقالب را در تاریخ به نگارش درآورده            

ت اند با درود و سالم بر رهبـران و راهنمایـان جامعـه اسـالمی کـه ملـ                    واحده شناخته شده  
 . می کند8اسالمی را به راه سعادت و نیکبختی راهنمایی

                                           
 .169 / آل عمران-1
 .»مردگان« در اصل وصیت -2
 .»ملجا« در اصل وصیت -3
 .»ماوي« در اصل وصیت -4
 .»تباستعان« در اصل وصیت -5
 .»خالئق« در اصل وصیت -6
 .اي افتاده است  در اصل وصیت واژه-7
 .»راهنمائی« در اصل وصیت -8
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 ، و چـون منافعـشان در خطـر اسـت          1در این میان دشمنان براي نابودي دیـن برخاسـته          
هاي مظلـوم   اند که نام و نشانی از اسالم نباشد که مبادا کسی دم از اسالم زند و ملت       خواسته

 دشمنان اسالم   2 باید بدانند که   .انشان بشوراند و ستمدیده را بیدار کند و آنها را بر علیه دشمن          
 3گوییم  خبر می    باید بدانید که به بزدالن از خدا بی        .در حال حاضر چنین فکري در سر دارند       

 بـه   .انـد    آمـاده  4ها  خوبی آگاهند و براي مبارزه با ابرقدرت       ه چون مسلمانان ب   ،اند  کور خوانده 
احساس کردم بـراي مبـارزه بـا دشـمن          اي که بر دوش خود        همین خاطر و برحسب وظیفه    

آماده شدم و به جبهه آمدم چون که حضرت امام جبهه و جنگ را در راس مـسائل قلمـداد                    
 .6 و فرمودند که مبارزه با دشمن و رفتن به جبهه یک واجب شرعی است5کردند

باید بگویم که شما برادران عزیز و رزمنـده نبایـد در امـر مبـارزه کوتـاهی کنیـد، شـما                       
اندازي کننـد و حکومـت کننـد، و     ادران جبهه را خالی نگذارید که کفار در بین شما تفرقه       بر

 7توان بر دشـمنان و کفـار و منـافقین           حیثیت خود را حفظ کنید چرا که در کنار وحدت می          
 چون که شما ایمان دارید و بزرگتـرین         ،غلبه کرد بدانید که در جنگ با دشمن پیروز هستید         

 برخـوردار   8الحسـ هیچ کس دیگر و هـیچ ملـت و حکـومتی از ایـن               سالح را در دست و      
 .نیستند

همیشه براي مبارزه آماده باشید نکند شیطان در میان شما رخنه کند و شما را از این فوز                   
تر خواهد  بزرگ دور نماید باید به این منافقین کوردل بگویید که اگر ملت ما را بکشید آماده            

گویم، که اي کانونهاي شر و         که در فکر ضربه زدن هستند می       شد من از همین جا به آنهایی      
هاي خود را بازکنید که براي چندمین بار           اي مردم بد عاقبت و بدبخت گوش       9فساد و بدنما  

                                           
 .»برخواسته« در اصل وصیت -1
 .»و« در اصل وصیت -2
 .»گوئیم می« در اصل وصیت -3
 .»ابرقدرتهاي« در اصل وصیت -4
 ).148، ص19یفه امام، جصح (»ترین مسئله کشور است امروز جنگ اصلی«: تعبیر امام این است -5
ها نیـاز بـه    تا موقعی که جبهه«: فرماید ها می  امام عین عبارت شهید را ندارد اما در اهمیت و تکلیف حضور در جبهه     -6

 .)24 تبیان جنگ و صلح دفتر 166ص (» نیرو دارد رفتن به جبهه واجب است
 .تعلیقات. ك. ر-7
 .»صالح« در اصل وصیت -8
 .»مايبدن« در اصل وصیت -9
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 خواهیـد  2اید که پس از کشتن ما در دنیـا بـه نـان و نـوایی      آیا گمان کرده1گوییم به شما می  
بینم روزي را که شما        می ! هیهات هیهات  .هید کرد تر خوا   هاي خود را مجلل    رسید؟ و یا کاخ   
 .تر خواهید بود اي بیچاره تر و از هر درمانده از هر ذلیلی ذلیل

انـد و   بینم که سران و کفار امپریالیسم به التماس افتاده    طور که حاال معلوم است می       همین 
 و گوسـفند  خواهان دوستی با ما هستند اما دیگر دیر شده است چون ماننـد دوسـتی گـرگ         

شوید پـس چـه بهتـر اسـت دسـت از کارهایتـان                شود، بدانید که زود یا دیر پیشمان می         می
 که مـا در برابـر آمریکـا و دشـمن اسـالم و      4 شما امید دارید  3بردارید و به دین اسالم بیایید     

بریم که به چنـین خـواري و ذلتـی تـن در      بخدا پناه می. قرآن سر اطاعت فرود آوریم هرگز  
دهم و نخواهم داد امیدوارم که ملت ما تن بـه ننـگ              طور که من تن به ذلت نمی        یندهیم هم 

نداده و نخواهند داد و تا سقوط رژیم منحط بعث عراق و تا نـابودي دشـمن کـافر از پـاي                      
ایـم و سـیادت و سـروري در      پـرورش یافتـه  5ننشینید ما مسلمانان در دامان کرامت و آقایی       

کند که براي مرگ آغوش باز   عزت و شرف ما به ما حکم می     زند و    می 6روح و جان ما موج    
خدا چقدر مشتاقم که هر چه زودتر به شـهیدان صـدر اسـالم بپیونـدم و آنهـا را                     هآه ب . کنیم

 .مالقات کنم
 بدانید که شما نیستید که ایـن        :اي نصیحت به امت شهید پرور       برحسب وظیفه چند کلمه    

 بـر مـا کـرده و او اسـت کـه             7پایـان    خداوند لطفی بی   ها را بدست بیاورید و بدانید       پیروزي
 پس به خود مغرور نشوید، یـاد خـدا را از دل   ،سربلندي و افتخار و عظمت بر ما داده است    

 امـر رهبـري را      ، اي ملت مـسلمان در همـه جهـات         8.بیرون نبرید و خداوند را شکر گویید      
 پس همیـشه بـه      .ا داده است  ه و بسیار بزرگ به امت م      ناطاعت کنید که خداوند رهبري نمو     

                                           
 .»گوئیم می« در اصل وصیت -1
 .»نوائی« در اصل وصیت -2
 .»بیائید« در اصل وصیت -3
 .»فردائید« در اصل وصیت -4
 .»آقائی« در اصل وصیت -5
 .»صبح« در اصل وصیت -6
 .»بیپایان« در اصل وصیت -7
 .»گوئید« در اصل وصیت -8
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 که او رضاي خداوند و رضایت و آسایش شما ملـت و             1، حضرت امام لبیک گویید    يها پیام
 نباشید و همینطور که تا بحال از والیت فقیـه  2 پس مردم کوفه   .خواهد  سربلندي اسالم را می   

و جمهـوري   بـه اسـالم   3 بعداً نیز چنین باشید و به رأي خود یعنی رایی که        ،پشتیبانی کردید 
اید پایبند باشید و مسلمان واقعی، یعنی با عمل ثابت کنیـد نـه فقـط بـه شـعار                      اسالمی داده 
 .مسلمان باشید

کنم به شما پدر و مادر گرامی مبارك باد بـر             سالمی عرض می  : ام  و چند کلمه با خانواده     
 شـما   4بـادا  کـرد م   .شما چنین افتخاري، افتخاري که شما را در دنیا و آخرت سربلند خواهد            

اي بـاالتر از ایـن کـه      چه هدیه. چون که خدا داده و خود او هم گرفته است     ،ناراحت باشید 
 که فرزندانتان در چنـین راهـی       5در راه خدا و براي رضاي او باشد، باید خدا را شکر گویید            

 خداوند اجري کـه در خـور        6 انشاءاهللا .کنند  دارند و براي اعتالي کلمه حق کار می         قدم برمی 
ایـد،     به انسان دهد باید شما براي مردم الگو باشید، کسی فکر نکند که خسته شده               7آن است 

 .باید مردم را براي جهاد و کار خیر تجهیز کنید و وحدت را حفظ کنید
 ،ایـد   کـرده    حفـظ  8 وظیفه و مسئولیت شما همانطور که تا به حال چنین          :و شما اي مادرم    

 باید بهتر کانون خـانواده را گـرم نگـاه           .واجب نیست چون که پیکار در حال حاضر بر شما         
اهللا و تجهیز و آمادگی و روحیه بخشیدن بـه مـردان              دارید و براي تربیت مجاهدان فی سبیل      

 براي پیکار، وظیفه شما خواهر مجاهد و خواهران مسلمان دیگر چنین اسـت        ،هایتان  خانواده
بارزه کنید و خدا را از یاد نبرید و خدا حجابی و فساد و سختی م      وار با هر گونه بی      که زینب 

 . سنگر مسجد را خالی نگذارید.را بیشتر عبادت کنید

                                           
 .»گوئید« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»رأي«صیت  در اصل و-3
 .»نباشد« در اصل وصیت -4
 .»گوئید« در اصل وصیت -5
 .»انشاء اله« در اصل وصیت -6
 .»آنهاست« در اصل وصیت -7
 .»حال حفظ« در اصل وصیت -8
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 1 به زمین افتـاده بـرادر حقیرتـان و شـهیدان           ۀخواهم که اسلح    از برادران شجاع خود می     
در پایـان پـدر مـن وصـی مـن           .  که دشمن خوشحال خواهد شد     ،دیگر را بر زمین نگذارید    
 . خدا یار و نگهدار شما باشد.داند که انجام وظیفه کند است و خود بهتر می

 

 برادر حقیر شما محمد حسن رمضانیان
29/5/65 

 جبهه جنوب

                                           
 .»شیهدان« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I امید همه جهانیان را یاري کنید. خواهم امام امت این نور فروزان در دل شب تاریک از شما می. 
I یبان و گوش به فرمان روحانیت باشیدهمیشه به صالح شما بوده و هست که پشت. 
I اید از هیچ ابرقدرتی نهراسید در راه خدا که گام برداشته. 
I گویی منافقین و عمالشان قرار نگیرند مردم آگاه باشند و زود تحت تأثیر حرفها و یاوه. 
I دهندگان راه شهدا و صالحان دین باشیم امیدوارم که بتوانیم از ادامه. 
I حرومان و مستضعفان باشیددر هر حال پشتیبان م. 
I امام این قلب تپنده امت را یاري کنید. 

 محمدرضا :نام
 رنجی :خانوادگی  نام

  احمد:پدر نام 
  زهره:نام مادر

 1342وهشتم خرداد   بیست:تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  چهارم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1361 یازدهم آبان :تاریخ شهادت
 خوش  عین:ادتمحل شه

  اصابت ترکش:نحوة شهادت
  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمدرضا رنجی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
ادخلـی  و  مرضـیه فـادخلی فـی عبـادي     راضـیۀ  ارجعی الی ربک    ۀالمطمئنیا ایتها النفس    «

 1»جنتی
ش حقبـر  2و با درود بـر نایـب  ) عج(با درود بر یگانه رهبر و فرمانده کل قوا حضرت مهدي 
اینجانب محمدرضـا رنجـی فرزنـد       . امام خمینی و با درود بر شهیدان از صدر اسالم تاکنون          

نویـسم   احمد در حالی که تندرست صحیح و سالم هستم وصیت خود را به شرح ذیـل مـی       
تر از آنـم کـه        هرچند کوچک  .امیدوارم که این پیامی باشد براي ملت عزیز و خانواده خودم          

 .برایشان پیامی دهم
. گویم از این که نعمت شرکت در این جهاد مقدس را بـه مـن داد                 خداوند را سپاس می    

ماه محرم  «هایی جنوب در این    گویم از این که دوباره توانستم در جبهه         خداوند را سپاس می   
 کـه  4هـایی   حضور داشته باشم و در جبهـه   )7( حضرت حسین بن علی    3»ماه خون و قیام   

یزمان پر کرده است و عطر و آهنگ خاصی بـه آن منطقـه              همه جاي آن را خون شهیدان عز      
 که هر گوشه و کنـار آن را بنگـري صـداي نوحـه و مـصیبت                  5هایی  بخشیده است در جبهه   

 که فریاد یا حسین و یا مهدي رزمندگان قلب مزدوران شرق            6هایی  در جبهه . رسد  بگوش می 
اي کمیل و دعـاي توسـل آنـرا    آن دع] هرگز[ که 7هایی اندازد در جبهه و غرب را به لرزه می   

 .هاي رزمندگان را در دل شب به فراموشی سپرد شود فراموش کرد و ناله نمی
اینک که پاي به این جاي مقدس و پاك گذاشتم جز رضاي خداونـد متعـال را در نظـر                     

اما چند سخنی دارم با شما امت بیدار و ملت عزیـز و         . ام و راضی هستم به رضاي او        نگرفته
                                           

 .28 / فجر-1
 .»نائب« در اصل وصیت -2
طاغوت از سوي امام اعالم شد در واقع نوع نگاه امـام          خصوص در دوران مبارزه با        به» محرم ماه خون و قیام    «تعبیر   -3

 .به محرم و عزا داري برآیند تعریف و تلقی ایشان از اسالم انقالبی و اسالم ناب محمدي بود
 .»هائی جبهه« در اصل وصیت -4
 .»هائی جبهه« در اصل وصیت -5
 .»هائی جبهه« در اصل وصیت -6
 .»هائی جبهه« در اصل وصیت -7
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امیـد همـه   . خواهم امام امـت ایـن نـور فـروزان در دل شـب تاریـک               از شما می   شهیدپرور
هاي آن عزیز دهید که همـواره باعـث پیـشرفت و     جهانیان را یاري کنید و گوش به صحبت    

سعادت شماست و آن قائد اعظم را یاري کنید که یاري کردن آن رهبر یاري کردن حضرت                 
 . دین است):(امامان و ائمه و )6(اهللا محمد بن عبداهللا رسول

همیشه به صالح شما بوده و هست که پشتیبان و گوش به فرمان روحانیت باشـید و در                   
دانید که با بودن این نعمت خداداد اسـت کـه              از وجود آنها استفاده کنید و می       1اي  هر مسئله 

 که  جمهوري اسالمی در خط اسالم و قوانین قرآنی قرار دارد پس قدر این عزیزان را بدانید               
. ترسند و همیشه دشمن آنان بودند       ها و عمال آنها از نفوذ کالم و بیان آنها می           همه ابرقدرت 

هایتـان را آرامـش      اید از هیچ ابرقدرتی نهراسید بـا یـاد خـدا دل             در راه خدا که گام برداشته     
 ءاهللا نصرت و پیروزي خداوند نزدیک است         و انشا  2»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب    «بخشید که   

 .آن نصرتی که در قرآن کریم امر فرموده است
 امام و ملت مسلمان     3سخنی هم دارم با شما دوستان و آشنایان عزیزم آن کسانی که امید             

خواهم که هر یک از شما به نوبه خود امام امت را بـه مـردم بـشناساند و                     هستید از شما می   
ادي خواهید برد که انـشاءاهللا  خط اصلی انقالب را در همه جا مطرح کند که اجر و ثواب زی            

 در  4همیشه تشکیالتی عمل کنید و نگذارید بار دیگر منافقین        . شهدا هم از شما راضی باشند     
سازي کنند که بعدها ضربه آن را با به شهادت رساندن عزیزانمـان               مدارس و محافل ما مهره    

 .بخوریم
 کـار تـشکیالتی مـا       5تیگفتۀ شهید مظلوم بهش    هتشکیالت را در همه جا عملی کنید که ب         

 جمهـوري    توانیـد در تـشکیالت حـزب         پس بکوشید تـا آنجـا کـه مـی          .حالت عبادت دارد  
 عزیـز   7اي   که کامالً در خط امام و مورد تأیید امام و روحانیت مبارز همچون خامنه              6اسالمی

                                           
 .»مسائلی«وصیت  در اصل -1
 .28 / رعد-2
 .»امیدان« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 .تعلیقات. ك. ر-6
 .تعلیقات. ك. ر-7
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 و شـهید بهـشتی در       2 تـن شـهید حـزب      72 که خون    ، است کار کنید   1و هاشمی رفسنجانی  
ب ما ملت است و حزب جمهوري اسالمی را به مردم بشناسانید کـه مـردم آگـاه          انتظار جوا 

 . و عمالشان قرار نگیرند4 منافقین3گویی ها و یاوه باشند و زود تحت تأثیر حرف
خواهم که مزاحم وقت عزیزتان شدم و اگر در این مـدتی کـه                خیلی از شما معذرت می     

 ببخشید و در حقم     6اید   من دیده و یا شنیده      و یا حرف تند و خشنی از       5با هم بودیم خطایی   
 امیــدوارم کــه بتــوانیم از 7 از خداونــد در حــق طلــب عفــو و بخــشش بنماییــد.دعــا کنیــد

هـاي ایـن      دهندگان راه شهدا و صالحان دین باشیم و بتوانیم چنان خدمتی بـه خـانواده                ادامه
 .عزیزان کنیم که در خور شأن واال و مقام آنها باشد

خنی دارم با شما پدر و مادر و برادران عزیزم آن کسانی که همه وجود خـود                 در پایان س   
را وقف من کردید که بتوانم شاید روزي به درد این ملت بخورم و باري را از دوش جامعه                   

مـادر عزیـزم هرگـز      . بردارم و با خدمت خودم شما و ملت را از خود راضی و خشنود کنم              
هـاي   هاي تو را حتی یک شب از آن بیدار خـوابی  و محبتها  توانم آن خوبی نتوانسته و نمی  

 چـون خیلـی مقـام واال و       ،د به شما اجر و مزد دهد      نشما را جواب بدهم امیدوارم که خداو      
 .قرب و منزلت در نزد خدا دارید

ام خداوند مرا الیق دانست و خواستار معامله با مـن شـد و بـه      اگر در این راهی که رفته      
هراس به خود راه مده و شیون و زاري نکن که شاید این یک امتحان               شهادت رسیدم هرگز    

دانـم    مـی 10. با سربلندي و افتخار بیرون بیایی    9 باشد و بکوش از این امتحان خدایی       8خدایی
هرچند مشکل است از دست دادن عزیزان چنان باش که دیگر مادران شهدا بودنـد و دیگـر               

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 . ذیل حزب جمهوري اسالمیتعلیقات. ك. ر-2
 .»یاوگویی« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .»خطائی« در اصل وصیت -5
 .»شنیده و یا دید«ت  در اصل وصی-6
 .»بنمائید« در اصل وصیت -7
 .»خدائی« در اصل وصیت -8
 .»خدائی« در اصل وصیت -9

 .»بیائی« در اصل وصیت -10



 )دفتر ششم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)10(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 178

باعث تقویت روحیه آنان شود کـه       ] تکانی که [زنان از حالت تو به خود حسرت بخورند و          
باز و خوشحال عزیزان خود     1اگر باز براي جبهه احتیاج به نیرو بود پدران و مادران با رویی            

 2ما  امیدوارم که مرا ببخشی از اینکه، ایـن مـدت کوتـاه زنـدگی             . را بفرستند به میدان کارزار    
 . شدمشما را خیلی زجر دادم و همیشه باعث رنجش خاطر شما

دانـم کـه مقـاوم و         پدر عزیزم من کوچکتر از آنم که به شما حرف و یا پیامی دهـم مـی                 
برادرانی که در نزد شـما  . صبور هستید و این یک نعمتی است که خداوند به شما داده است    

 این  3خواندند را چنان تربیت و سواد قرآنی یاد بده که فردا بتوانند هر یک به درد                 قرائت می 
خواهم و امیدوارم که مرا ببخـشید         خیلی از شما معذرت می    . ملت مسلمان بخورند  جامعه و   

 قضا دارم کـه بـرایم   4نمازهایی. ام شما را اذیت و آزار کردم از این که در طول مدت زندگی      
 . بخوانید چند روزي را در ماه مبارك رمضان جبهه بودم که برایم روزه بگیرید

 ملـت  امام و    6 که آنها امیدهاي   5تربیت کن ] به خوبی [ا  فرزندانت ر ] چنان[برادرم محمد    
 هستند، سعی کن نماز و دیگر احکام را از همان کوچکی به آنها یاد بدهی چون ذهـن      7[...]

آنها آماده است، برادرم محمود را سالم مخصوص برسانید و این پیـام ناقابـل را هـم بـه او                     
خواهـد در راه خـدا قـدم          مان و امام می   بتوانی آن طور که ملت مسل     ] که[برسانید سعی کن    

 اسـالم و  8برداري و باعث فخر ملت شوي و از علمت در راه مکتب استفاده کـن و بـه درد         
در پایـان چنـد خـط شـعري اسـت کـه برایتـان             . بخـشید   مسلمین برس امیدوارم که مرا می     

 :ام نوشته
 

ــدار دارد   ــشم دل بیــ ــو چــ ــر آن کــ  هــ
 

 نظـــــر پیوســـــته بـــــا دلـــــدار دارد    
 

ــ  ــه ه ـــن   ب ــدا بیـ ــشم خ ــرد چ ــا بنگ  ر ج
 

ــار دارد  ــال یـــــ ــاي جمـــــ  9»تماشـــــ
 

                                           
 .»روئی« در اصل وصیت -1
 .»زندگیم« در اصل وصیت -2
 .»بدرد« در اصل وصیت -3
 .»نمازهائی« در اصل وصیت -4
 .»فرزندانت را تربیت کن« در اصل وصیت -5
 .»امیدان« در اصل وصیت -6
 .خوانا نیست -7
 .»بدرد« در اصل وصیت -8
 .240 غزل ، فیض کاشانی-9
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 خوشـــا آن کـــو عنایـــت بـــا خـــدا کـــرد
 

ــوا کــرد       ــت و تــرك ماس ــه حــق پیوس  ب
  

اهللا   درود بر امید امام و امـت آیـت        ،  درود بر امام امت امید مستضعفان جهان امام خمینی         
 .درود بر رزمندگان پرتوان اسالم 1،منتظري

 .دار  مهدي خمینی را نگهخدایا خدایا تا انقالب
 محمدرضا رنجی

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 3» بل احیاء ولکن التشعروناهللا اموات  لمن یقتل فی سبیل2والتقولوا«
ش امـام خمینـی بـا    بـرحق  4و نایب) عج(حضرت مهدي(کران به فرمانده کل قوا    با درود بی  

 . تا کربالي غرب و جنوب ایران)7(درود بر تمام شهدا از کربالي حسین
 و ملت مسلمان نکردم و همیـشه در  6 هیچ خدمتی به اسالم5ام دانم که در اول زندگی      می 

خواهم که به من      گناه و معصیت بودم اکنون که خود را شناختم و به هوش آمدم از خدا می               
از  .سوي او برگردم   هلطفی کند و منت بر من بگذارد تا بتوانم از گناهان گذشته توبه کنم و ب               

 از  .خواهم که مرا ببخشند و براي من دعا کنند تا خدا مـرا ببخـشد                همه اقوام و خویشان می    
کـنم    ها خواهش مـی      نحو آنها را رنجانده و اذیت نمودم از آن         7دوستان و برادرانی که به هر     

  .که مرا مورد مرحمت و بخشش خود قرار دهند
تر و الهی تر و در راه حـق خـود             خواهم که منسجم    ا می و اما شما برادران همفکر از شم       

 جهـاد   10. و در هر حال پشتیبان محرومـان و مستـضعفان باشـید            9 نحو پافشاري کنید   8به هر 
                                           

 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»تقولو« در اصل وصیت -2
 .154 / بقره-3
 .»نائب« در اصل وصیت -4
 .»زندگیم« در اصل وصیت -5
 .»با سالم« در اصل وصیت -6
 .»بهر« در اصل وصیت -7
 .»بهر« در اصل وصیت -8
 .»کنند« در اصل وصیت -9

 .»باشند« در اصل وصیت -10
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اند را یاري کنیـد و         که از متن این انقالب جوشیده      1نهادهایی] و[ سپاه پاسداران    -سازندگی
امـام ایـن قلـب    .  و همراه آنـان باشـید     2پشتیبان روحانیت اصیل در خط امام بوده و طرفدار        

 . یاري کردن خدا و اولیاء اوست،که یاري کردن این مرد بزرگ.  امت را یاري کنید3تپنده
 فرزند خوبی براي شما نبودم و شما را   4ام  دانم که در این دوران زندگی       پدرم و مادرم می    

 را ادا کنم و امیدوارم که       خیلی زجر دادم و نتوانستم آن طور که شما لیاقت داشتید حق شما            
مادرم چنان باش که زنان دیگر از حالت تـو حـسرت            . (مرا ببخشید و استوار و مقاوم باشید      

وار تمام مسائل و مشکالت را پـشت سـر    بخورند و احساس حقارت و کوچکی کنند زینب     
ام را بـه همـه اقـوام و        سـالم گـرم و صـمیمانه      ) بگذار که خداوند بزرگ با صـابرین اسـت        

 .ویشان برسانیدخ
 اما خدا خواست که اینطـور بـشود         ،برادرم محمود دوست داشتم یکبار دیگر تو را ببینم         

هاي فراوانـی کنـی و در ایـن      ملت محروم و مسلمان ایران کمک     5امیدوارم که بتوانی به این    
 6برادرم محمد فرزندت را چنان تربیت کـن کـه بتوانـد بـه اسـالم                .راه مقاوم و پایدار باشی    

از شما برادران و اقـوام التمـاس دعـا      . دمت کند و فردي موثر براي این آب و خاك باشد          خ
 .که مرا ببخشند دارم و امیدوارم

درود بـر    7،اهللا منتظـري    درود بر امید و امت آیت     ،  درود بر رهبر جهان شیعه امام خمینی       
 رزمندگان پرتوان اسالم 

 »اهللا و برکاته  رحمۀوالسالم علیکم و «
 ضا رنجیمحمدر

                                           
 .»نهادهائی« در اصل وصیت -1
 .»در خط امام طرفداري« در اصل وصیت -2
 .»طپنده« در اصل وصیت -3
 .»زندگیم« در اصل وصیت -4
 .»باین« در اصل وصیت -5
 .»باسالم« در اصل وصیت -6
 .تعلیقات. ك. ر-7
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 هاي کلیدي عبارت
I    گونه پیام خون شهدا را به کـوش کـر اسـتکبار جهـانی و                 کنم که زینب    به خواهرانم سفارش می

 .ندنافروزان دنیا برسا جنگ
I     من از شما تقاضا دارم که همچون گذشته پشت سرامام عزیز و خط سرخ شهادت گـام برداشـته 

  .ز پاي ننشینید و آرام نگیریدتا رفع فتنه در عالم او 
I    فهمـان     پیـام خـون شـهدا را بـه کـج           ،کنم که مانند زنان کربالي حـسینی        به همسرم سفارش می

 .برسانید

 عباسعلی :نام
 رنگریز :خانوادگی  نام

  جمشید:پدر نام 
  زبیده:نام مادر

 1338 نهم شهریور :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1365  چهارم دي:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

 گلزار شـهداي فـردوس رضـاي      :مزار
 زادگاهش
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 عباسعلی رنگریز
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1» الموتۀذائقکل نفس «

با حمد و سپاس بر خداوند متعـال و بـا درود و سـالم بـر پیـامبر بـزرگ اسـالم حـضرت                         
 دوازدهمـین امـام معـصوم، حـضرت     برحـق  و نایب )7( و امامان معصوم   )6(دمحم
هـاي کردسـتان و بـا       خمینی و با سالم به ارواح پاك شهداي دشتهاي خوزسـتان و کـوه               امام

درود و سالم به جانبازان و مجروحین و مصدومین جنگ با آرزوي شفاي عاجل براي آنهـا                 
اینک کـه   . هایشان  ثرها به آغوش پرمهر خانواده    و با آرزوي آزادي اسرا و بازگشت مفقود اال        

هـاي نـور       خودم و احساس وظیفه شرعی و عرفی توفیق حضور در جبهـه            2با میل و رغبت   
آورم و امیدوارم که بـه   نامه به روي کاغذ می  علیه باطل را یافتم چند سطري من باب وصیت        

مرا ببخشید و حاللـم کنیـد       پدر ارجمندم از محضر شما تقاضا دارم که         . آن دقیقاً عمل شود   
فرسـاي شـما را       اي از زحمـات طاقـت       کنم در طول زندگی نتوانستم لحظه       زیرا احساس می  

 کـه تنهـا     3خواهم صبر و شکیبایی را پیشه خود سازید و افتخـار نمـایی              و می . جبران نمایم 
 و بـه  5اي  را و تنها امانت الهی را خوب نگهـداري کـرده و بـه صـاحبش پـس داده                4پسرت
گونه پیام خون شهدا را به کوش کـر اسـتکبار جهـانی و              کنم که زینب    اهرانم سفارش می  خو
 و بگویند که ما از کشته شدن در راه اسـالم بـاکی نـداریم بلکـه                6افروزان دنیا برسانند    جنگ

و شـما اي مـردم      .  هـم افتخـار کـرد      )7(کنیم زیرا سرور شهیدان امـام حـسین         افتخار می 
ر آفرین بر شما بحق که شما دین خود را توانستید به دینتـان ادا               قهرمان و شهیدپرور جهادگ   

 بـا   7بر خود ببالید و افتخار کنید زیرا عاقبت دنیا فنا شدن اسـت و چـه خـوب اسـت                   . کنید

                                           
 .185 / آل عمران-1
 .»رقبت«وصیت  در اصل -2
 .»نماید« در اصل وصیت -3
 .»پسرش« در اصل وصیت -4
 .»داده است« در اصل وصیت -5
 .»برساند« در اصل وصیت -6
 .»که« در اصل وصیت -7
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من از شما تقاضـا دارم کـه همچـون    . عشق به کربالي حسینی به سوي معشوق خودشتافتن 
تا رفع فتنه در عـالم از پـاي    «داشته و   گذشته پشت سرامام عزیز و خط سرخ شهادت گام بر         

و بـه همـسرم سـفارش    . زیرا شرافت و عظمت انسان در این است  .  و آرام نگیرید   1»ننشینید
فهمـان برسـانید و آنـان را از           کنم که مانند زنان کربالي حسینی پیام خون شهدا را به کج             می

ان بفهمانید و در تربیـت   و حقانیت جمهوري اسالمی را به جهانی2خواب غفلت بیدار نمایید 
. الـصالحات باشـند     فرزندانم کوشا باشی و آنها را طوري به بـار بیـاور کـه از زمـره باقیـات                  

 ءاهللا انشا
 کریم  ي گرفته و حق خدا    3 امید است اجیر   .سال نماز و یک ماه روزه بدهکارم       مدت یک  

 4.را ادا نمایید
 »والسالم«

7/7/655 
 چنانچـه امـوالی نـسبت بـه اینجانـب      6]باشد می [در ضمن وکیل و وصی اینجانب پدرم     

گیرد تعلق به همسر و فرزندانم دارد چنانچه مایل بود همسرم در کنار                می 7[...]تعلق دارد و    
ها جدا شود همان سـهمی کـه          فرزندانم بماند شریک و در غیر این صورت خواست از بچه          
اند بگیرد و بقیه مالم تعلق بـه        تو  خداوند نسبت به یک همسر حقی داده همان را از مالم می           

 . فرزندانم دارد
 »والسالم«

 8عباسعلی رنگریز

                                           
جنـگ جنـگ تـا    «تعبیر جنگ و مبارزه تا رفع فتنه در عالم تعبیري قرآنی است، امـام خمینـی هـم در تأییـد شـعار                 -1

 ).113، ص19صحیفه امام، ج. (ورزند  جنگ تا رفع فتنه در عالم تأکید میبر جنگ» پیروزي رزمندگان
 .»نمائید« در اصل وصیت -2
 .الزحمه فردي نسبت به اداي روزه و نماز قضاي شهید اقدام نماید اجیر گرفتن یعنی با پرداخت حق -3
 .»نمائید« در اصل وصیت -4
 .ر فخرالدین آمده استدر زیر امضاي شهید امضاي شاهد وکالت به نام اصغ -5
 .»پدرم چنانچه« در اصل وصیت -6
 . خوانا نیست-7
 .در زیر امضاي شهید امضاي حاج رضا گیدان آمده است -8
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 هاي کلیدي عبارت
I قدر امام خمینی را بدانید و براي او دعا کنید. 
I شهادت یکی از افتخارهاي بزرگ است. 
I هاي خداوند کریم به ملت ایران است امام خمینی عنایتی از عنایت. 
I دامه بدهیدراه شهیدان را ا. 
I به فرزندانتان قرآن بیاموزید. 
I بخش جهان است هاي آزادي انقالب اسالمی سرمنشاء نهضت. 
I خواهران بنا بر نص صریح قرآن حجاب را حفظ نمایند. 
I همیشه خدا را شکر کنید. 
I از خواندن قرآن و دعا دست بر ندارید. 
I هاست  آن خواندنهاي ما از همین دعاها و قر همۀ پیروزي. 

 فرهاد :نام
 روشنایی :خانوادگی  نام

  مصطفی:پدر نام 
  ربابه:نام مادر

 1337 یکم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1365 چهارم دي :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت گلوله و ترکش:نحوة شهادت

 گلزار شهداي روستاي کالته رودبار      :مزار
 زادگاهش



 )دفتر ششم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)10(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 194

 اد روشناییفره
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
ـ          « ـ   و الثّ و االنفـسِ    االمـوالِ  نَو لنبلونکم بشی من الخوف و الجوع و نقص م مـرات و بر ش

 1»الصابرین
ها چون تـرس، گرسـنگی و نقـصان در امـوال و در جـان و آفـت               و البته شما را به سختی     «

 .»کنند  صبر پیشه می و بشارت و مژده باد بر آنانکه2زراعت و منافع بیازماییم
باشـم و   اینک که به توفیقات و تأییدات خداوند آماده دفاع از حدود و ثغور اسالمی مـی       

دهم به وحدانیت خداوند متعال براساس اولین شعار          باشم شهادت می    آمادة رفتن به خط می    
 ارسـلنا   انا«ختمی مرتبت براساس آیۀ     ) 6(و به رسالت پیامبر اکرم    » ال اله اال اهللا   «اسالم  

و یـازده فرزنـد   ) 7(ت علـی مـ  و به اما3.»... الکتاب و المیزان معهمرسلنا بالبینات و انزلنا   
 4»طهرکم تطهیراً یس اهل البیت و     ج لیذهب عنکم الر   اهللا  یرید ماان«پاکش براساس آیۀ تطهیر     

ر  کـه د 5» امنا الرسلالفقهاء«براساس حدیث ) عج(و به والیت فقیه در عصر غیبت امام زمان        
عصر حاضر در حضرت امام خمینی متبلور اسـت و اعتقـاد راسـخ دارم بـه اینکـه انقـالب                     

 است و همانند انفجار نوري در ظلمـت و          6بخش جهان   هاي آزادي   اسالمی سرمنشاء نهضت  
 .جهل و تباهی و فساد و راه هدایت را براي مردم جهان هموار نمود و خواهد نمود

روان خـط اصـیل اسـالم و انقـالب و خـدمتگزاران      شائبه ره و ضمن تشکر از تالش بی   
خواهم که در حفظ دستاوردهاي انقالب که نتیجه خـون            پرور ایران می    صدیق از مردم شهید   

باشد نهایت تالش و کوشش را مبـذول نماینـد و     معدوم و مفقود و اسیر می     هزاران شهید و    
نی که قابل هـدایت نیـستند        و کوردال  7در ضمن انزجار و تنفر خود را از ملحدین و منافقین          

                                           
 .155/ بقره -1
 .»بیازمائیم« در اصل وصیت -2
 .افتاده است» معهم«در اصل وصیت . 25/ حدید -3
 .33/ احزاب -4
 العلم و فـضل   صفۀ باب   33، ص 1کافی، ج (» وا فی الدنیا   الرسل مالم یدخل   الفقهاء امنا «: بحشی از حدیث نبوي است     -5

 .)العلماء
 .کنند هایی است که در سرتاسر جهان براي رهایی از زیر یوغ استعمار و استکبار قیام می ها و نهضت غرض حرکت -6
 .تعلیقات. ك. ر-7
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هـا را در      تونـد انـسان     شناسم که می     می 1چون سفینۀ نوح    نمایم و رهبري امام را هم       اعالم می 
هاي به سرمنزل مقصود با اتکال به خدا برساند و از مردم تقاضا دارم                 توطئه 2امواج پر تالطم  

 .یند حساس از تاریخ سرنوشتمان حفظ نما الفت و مانوسیت را در این برهۀ
 در جماعـات و  3امکان حتیو خواهران بنا بر نص صریح قرآن حجاب را حفظ نمایند و        

 .جمعه حضور پیدا کنند
و در خاتمه صبري جمیل و اجري جزیل بـراي خـانواده شـهدا و مفقـودین و اسـرا از                      

نوعی حقـی برگـردن اینجانـب دارنـد و یـا        درگاه خداوند خواهانم و امیدوارم کسانی که به       
گـذرم و اگـر چنانچـه      مـی ، مرا ببخشند و بنده هم اگر حق شـرعی دارم          ،هایی داشتم   ش لغز

 . در گلزار شهداي کالته دفن کنید،افتخار شهادت پیدا نمودم
و در ضمن از پدر و مادر بزرگوارم که در تربیت من همت گماشـتند، نهایـت تـشکر را            

 و از همـسر عزیـزم و فرزنـدان          .دارم و امیدوارم که مرا ببخشند و مـورد عفـو قـرار دهنـد              
پـدر خـوبی بـراي فرزنـدانم نبـودم مـرا            و  محبوبم اگر چنانچه بنده همسر خوبی بـراي او          

 .ببخشند
 

 التوفیق... ا ومن
 االحقر فرهاد روشنایی

  قمري1407الحرام سال  وچهارم محرم به تاریخ بیست
  شمسی7/7/1365مورخ 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 یماهللا الرحمن الرح بسم

و مپنداریـد    «5» بـل احیـاء و لکـن ال تـشعرون           لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات      4او ال تقولو  «
 .»دانید  شما نمی6اند ولکن شوند از مردگانند بلکه آنان زنده که کشته می کسانی

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .»تالتم« در اصل وصیت -2
 .»حد« در اصل وصیت -3
 .»ال تقولو« در اصل وصیت -4
 .154/ بقره -5
 .»الکن« در اصل وصیت -6
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هـل مـن ناصـر    «و اینک اینجانب فرهاد روشنایی که در جبهه حق علیه باطل بـه نـداي              
ام و با دشمنان اسالم در سـتیز هـستم     شکن، لبیک گفته    مینی بت  حسین زمان، خ   1»ینصرونی

بـر آن  . اهـدا نمـایم  ) السالم علیه(که اگر بتوانم به یاري اهللا دینم را به پرچمدار اسالم حسین  
با سالم بر پیغمبر اسالم، خاتم      . اسالم وصیتی را بنویسم   ) 6(شدم که طبق سنت پیغمبر    

و دختـر   ) الـسالم   علیـه ( بر جانشین او علی    2و درود و سالم   ) 6(اهللا  النبین، محمد رسول  
عـصر   و با سالم و درود به امـام زمـان ولـی     . و یازده فرزند آنها   ) س(گرانقدر او فاطمه زهرا   

و سالم بـه سـاالر شـهیدان        . شکن  و نایب برحقش، خمینی بت    ) السالم  علیه(حضرت مهدي 
یـران، وصـیتم را شـروع       و شهیدان صدر اسـالم و امـت شـهید پـرور ا            ) السالم  علیه(حسین
 .کنم می

 کـه یکـی از      ، شـد  4ام اگـر شـهادت نـصیبم         به پدر و مـادر و خـانواده        3با سالم و درود    
 من گریه نکنید و افتخار کنید و بـه       5برايهاي بزرگ است و در راه خدا کشته شدم            سعادت

 بگردانـد   و دعا کنید به من که خداوند مرا با شهیدان کربال مـشهور   6همدیگر تبریک بگویید  
گونه ناراحتی نکنید و گریه براي من نکنید و درست است کـه نـاراحتی دارد و ایـن                     و هیچ 
بکنید و در مرگ من شـکیبا      ) السالم  علیه(حسین) 3(زهرا  یتان را براي فرزند فاطمه      ها  گریه

باشید و صبر داشته باشید و قدر امام خمینی را بدانید و براي او دعاي خیر بکنید که وجـود          
 .و عنایتی از عنایت خداوند کریم است به ملت ایران و ملت مستضعف جهانا
و سفارشم به شما این است که راه شهیدان را ادامه بدهید و همیشه خدا را شکر کنید و                    

فرزندانتان را تربیت اسالمی کنید و به آنها قرآن بیاموزید که باعث روسـفیدي شـما در نـزد        
تـر از     و حجاب خود را حفظ کنید کـه حجـاب شـما برنـده              شوند   7محشرپیغمبر اسالم در    

 .8شمشیر رزمندگان است بر پیکرکافران و منافقان
                                           

  .تعلیقات. ك. ر-1
  .»دورد« در اصل وصیت -2
  .»دور« در اصل وصیت -3
  .»نسیبم« در اصل وصیت -4
 .»به« در اصل وصیت -5
 .»بگوئید« در اصل وصیت -6
 .»مشهر« در اصل وصیت -7
  .تعلیقات. ك. ر-8
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تان را براي خدا انجام دهید و از این اکتفا نکنیـد کـه         خواهم که همه کارهای     و از شما می    
 . دیگر مسئولیت از شما سـلب شـده اسـت          ، در راه خدا شهید شده است      ]را[یک فرزندتان   

تر    بلکه مسئولیت شما سنگین    ،واسته دیگر به جنگ نروید و دین خدا را یاري نکنید          خدا نخ 
بـه   براي نبرد با دشـمنان خـدا آمـاده شـوید و              ،شود که تفنگ بر زمین افتاده مرا بگیرید         می

 و 3این را هم به شما بگویم که هدف فقط سـرنگونی صـدام      . گوش فرا دهید   2 رهبر 1دستور
 بلکـه هـدف یـاري کـردن دیـن           ،ا سرنگونی آمریکا  ی نیست   4قدسالم  فتح عراق و فتح بیت    

که خدا ظهـورش را  ) عج(عصر خداست و استمرار حکومت اهللا بر روي زمین به امامت ولی       
 . نزدیک بگرداند

مـزدوران و   ] که[کند و تا روزي       پس تکلیف ما زیاد است تا روزي که کفر حکومت می           
 کـه  ، مبارزه ادامه دارد  ،گري مشغول هستند    چپاولمنافقان به سرکردگی آمریکا و شوروي به        

شـود و از تمـام جوانـان و     حکومت اهللا بر روي زمین پیاده می     ) عج(انشاءاهللا با ظهور مهدي   
خواهم کـه امـام    باشند می که به دین اسالم معتقد می) 6( پیغمبر5مسلمانان و پیروان راه 

 .را یاري کنند و راه آنها را ادامه دهند
خواهم که اگرچه فرزند خوبی براي آنها نبـودم مـرا عفـو کننـد و مـرا                 و مادرم می  و از پدر    
خواهم که مرا ببخشد و اگر بدي از من دیده است مرا عفـو نمایـد       و از همسرم می   . ببخشند

خـواهم   خواهم که مرا عفو کنند و ببخشند و از کلیه مردمان کالته مـی            و از کلیه فامیالنم می    
 من دعاي خیر کنند و انشاءاهللا خدا به همه شـما جـزاي خیـر بدهـد و     مرا عفو کنند و براي 

بگردانــد و در آخـر از پـدر و مـادر و همــسرم    ) 6(شـما را از پیـروان پیغمبـر گرامـی    
 .خواهم که فرزندان مرا تربیت اسالمی بکند و قرآن به آنها بیاموزند می

 7»ي الهدا6والسالم علی من اتبع«
 فرهاد روشنایی

                                           
 .»دستور « در اصل وصیت-1
 .»رهبریت را« در اصل وصیت -2
  .تعلیقات. ك. ر-3
  .تعلیقات. ك. ر-4
  .»را« در اصل وصیت -5
 .»التبع«در اصل وصیت  -6
 .»الهدا« در اصل وصیت -7



 )دفتر ششم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)10(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 198

امام را فراموش نکنید و براي امام زمان دعا کنید کـه ظهـورش را خـدا نزدیـک         دعا به جان    
 .بگرداند

 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 1اهللا الرحمن الرحیم بسم
 اهللا المنتقم الجبار بسم

تلون فی سبیل اهللا فیقتلون ا یقالجنـۀ  بان لهم 4من المومنین انفسهم و اموالهم  3 اشتري 2ان اهللا «
 و االنجیل و القرآن و من اوفی بعهده من اهللا فاستبشروا  التوریـۀ  فی حقا   علیه عداًو یقتلون و  

 5»ببیعکم الذي بایعتم به ذالک هو الفوز العظیم
هاي ایشان را که براي ایشان است بهشت،          ها و مال    همانا خدا خرید از مومنان جان     «: ترجمه

حـق در تـورات و      اي اسـت بـر او         جنگ کنند در راه خدا پس بکشند و کشته شوند وعـده           
تر بعهد خود از خدا پس شاد باشید به سـوداگري کـه سـودا                 انجیل و قرآن و کیست وفادار     

 .»اید و این است آن رستگاري بزرگ نموده
نـام او کـه     و مهرش غفران ذنوب و باز هـم بـه  6»اهللا که ذکرش سکینه قلوب است      نام  به« 
ه خداوند او را اسوه حـسنه بـر خالئـق       ک  او هم) ص(به نام محمد  . کند  میراند و زنده می     می

کـشان و     حیدر کرار که با ذوالفقار خود گردن      ) 7(نام علی   خاتم و به    قرار بدادي و هم نبی    
نـام     به عدالت و ایمـان دعـوت نمـوده و بـه            ]از دو جامعه  [ را   7ظالمان و مشرکین و مارقین    

 نمود و خلق را در نـاز        8ابرار که با شمشیر مرصع خود مزین به ثاراهللا گیتی         ) ع(منجی  مهدي
 .و نعمت به سفره عدالت خواهی دعوت نمود

                                           
 و محـل    4/10/65: نامه پاسدار شهید فرهاد روشـنایی، تـاریخ شـهادت           وصیت«: نامه قید شده است     در باالي وصیت   -1

 .»شلمچه: شهادت
 .از اصل وصیت افتاده است» اهللا« واژة -2
 .»الشتري« در اصل وصیت -3
  .ازاصل وصیت افتاده است» اموالهم« واژة -4
 .111/ توبه -5
 .»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب« ترجمه -6
  .تعلیقات. ك. ر-7
 .هایی از اصل وصیت افتاده است  واژه-8
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 1337 و متولـد سـال    4اینجانب فرهاد روشنایی فرزند مصطفی دارنده شمارة شناسـنامه           
 . نویسم که یادداشتی از این جانب بماند اي می نامه وصیت

جـز کـالم حـق      جـویم کـه       ام از تو استعانت مـی       پروردگارا، االن که قلم بر دست گرفته       
 مـن  1ائقهذدرکالبد وجودي من و در قلب من خطور نکند و جز توحید و یگانه بودن تو در      

خداوندا، علم دارم بر اینکـه تـو خداونـد واحـد، قهـار و سـتار                 . حالوت و شیرینی نبخشد   
مـن  «: فرمایـد    مـی  2)ص(اهللا  رسـول چنـان     ام که هم    هستی و شناخت تو را خود مجسم کرده       

 را   االعـال  علـی یعنـی هـرکس خـود را شـناخت خداونـد             «3»عـرف ربـه   عرف نفسه فقـد     
 .»شناسد می

توسـط او     ]به[اي که     را پیامبرم قرار داده   ) ص(و سپاسگزارم و شکرگزارم تو را که محمد        
حـضرت  ) ص(و علم دارم به اینکه در غدیر خـم پیـامبر اکـرم            . اي  از ظلمت مرا نجات داده    

 فهذا علـی    همن کنت موال  «: ارتقا داده و چنان فرموده    را به مقام امامت و رهبري       ) 7(علی
) ص(پـس پیغمبـر   » هرکس که تا حاال من موالي او بودم حاال علی موالي اوسـت             «4»مواله
عنوان رهبر جامعه و امام و راهنماي بعد از خود دستور خدا قرار داده اسـت و     را به ) ع(علی

 تمام را قبول کـرده  ،باشد می) عج(هديحال آنکه علی و یازده فرزند بر حق او که آخر آن م           
 . آن حضرت و تعجیل فرج آن حضرت را از خداوند منان خواهانیم و در آستانه فرج

بـه راویـان احادیـث بنگریـد در         « :فرماید  اهللا اعظم که می     بقیۀحال طبق حدیث حضرت      
 و پـس مـا طبـق آن         5»و من حجت خـدا بـر آنهـا هـستم          غیبت من آنها حجت من بر شما        

 نایب او را از جان و دل قبول کرده و در راه استمرار حکومـت و برقـراري پـرچم                     ،یثحد
و معـصومین دارم رو بـه   ) 7(اطهـار   که در مورد ائمـه     6یتوحید در سراسر گیتی با شناخت     

ایها الذین آمنوا اطعیـوا اهللا  یا «و آیه   . جبهه نهاده و دینم را نسبت به امام و انقالب ادا نمایم           

                                           
 .»زائقه« در اصل وصیت -1
 .نسبت داده است) 7(شهید حدیث را به علی در اصل وصیت -2
 ).32، ص2بحاراالنوار، ج( حدیث نبوي است -3
 .)باب االخبار الغدیر (137، ص37 بحار االنوار، ج-4
»  اهللا الخیـر حجـۀ  حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انـا  ةواما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی روا    «): عج(قال امام عصر   -5

 ).90 ص،2بحاراالنوار، ج(
 .»شناخت« در اصل وصیت -6
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 را نـصب العـین خـود قـرار داده و بـه فـرامین و                 1»المـر مـنکم   ا  لـی رسول و او  و اطعیوا ال  
 همچـون بلبـل   ،شـود   همچون گل شـکفته مـی  ، امام خمینیرهایی که در لبان د   دستورالعمل

دهد، جان و دل سخنان آن فقیه و مرجع را خریدارم و در اطاعـت از او                   نواي آزادي سر می   
 فتنـۀ و قاتلوهم حتی التکون « ادامه داده و مصداق آیه تا آخرین نفس و قطره خون به پیکار     

 را در ادامه جنگ و نابودي فتنـه در شـعارهاي خـود قلمـداد نمـوده و                   2»دین اهللا الکون  و ی 
 4ازیرا هدف مقدس و معرف اسـت و خداونـد         .  نیستم که اماممان تنها بماند     3همانند کوفیان 

 .گویم ا تو بزرگتر از آنی که من میاوالً گناهان مرا از راه رحمت و مغفرت ببخش زیر
 چنانچـه روزنـه ودریچـه    ،پروردگارا، اگر قرار است که در پیکار با کافران روبـرو شـوم     

 .رحمت واسعه سرازیر شده به شهدا و صلحا مرا پیوند ده
تـر از آن هـستم کـه بـا شـما       پرور، هرچند که این بنده کوچک      چند سخن به امت شهید     

باب   امت واحده در جهان و یگانه امت زنده و هوشیار هستید و من              زیرا شما  ،سخن بگویم 
 . که ذکر باعث منفعت مومن است5» تنفع المومنینيان الذکر «تذکر

 بها و   .اوالً از امام خمینی دست برندارید و این را فراموش نکنید و ازخود مغرور نشوید               
ثانیـاً تـا    . باشد  ی مد ظله العالی می    اید به رهبري امام خمین      ارزشی که در این جهان پیدا کرده      

 از نبـرد و پیکـار بـا کفـار           6اواخر پیروزي انقالب و زیارت کربالي حسینی و آزادي قدس         
ثالثاً از خواندن قرآن و دعا دست برندارید که دعا و مغفرت عبادت اسـت               . دست بر ندارید  
 .هاست هاي ما هم از همین دعاها و قرآن خواندن و همه پیروزي

خـواهم کـه فرزنـدانم     از شما بازماندگان مـی : سخن با پدر و مادر و خانواده خودم     چند   
هـاي پروردگـار      و قرآن را به آنها بیاموزید و همیشه در برابر نعمت          . راتربیت اسالمی نمایید  

چون شهادت، مرگ   . شکرگزار باشید و در شهادت و مرگ من شکیبا و صابر و شاکر باشید             

                                           
 .»اوالمر«در اصل وصیت . 59/ نساء -1
 .»کون الدین اهللا«در اصل وصیت . 193/  بقره-2
 .تعلیقات ذیل مردم کوفه. ك. ر-3
 .»خداوند« در اصل وصیت -4
 .نوشته شده است» الذکر«اشتباهی » الذکري«در اصل وصیت واژة . 55/  ذاریات-5
 .تعلیقات. ك. ر-6
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 بـراي مـن     .باشد و حال که نصیب این حقیر شده اسـت           نمی  هرکس 1مادي نیست و نصیب   
ام ولـی از شـما    گریه کنید و اگر فرزند خوبی براي شما نبوده       ) ع(گریه نکنید و براي حسین    

خواهم که اگر همسر خوبی بـراي او نبـودم         خواهم که مرا عفو کنید و از همسر خود می           می
و به آنها بفهماند که این حقیر     . م کوشا باشد  و مرا عفو نماید و به تربیت فرزندان       . مرا ببخشد 

ام و تا آنهـا هـم ادامـه دهنـده راه مـن باشـند و باعـث               جز براي اسالم و قرآن جنگ نکرده      
و جـدش   ) س(فاطمـه زهـرا   ) ع(بـن علـی     روسفیدي من پیش مادر ساالر شـهیدان حـسین        

 .باشید) ص(اکرم پیغمبر
گان و کلیه کـسانی کـه در پیـشگاه آنهـا        و در خاتمه از کلیه فامیالن، همشهریان، همسای        
و بـرایم  . ام و حقی به گردن من دارند مرا عفو نماینـد  ام و یا آزاري به آنها داده       ادبی کرده   بی

و کلیـه   ) ع(و از زائرین کربالي حسینی و قبر علی       . تقاضاي عفو در پیشگاه خداوند بنمایند     
 ایـن   2م مرا به آنهـا برسـانید و بگوییـد          التماس دعا دارم و سال     ،باشند  ها که در عراق می      امام

 .حقیر را هم مورد شفاعت خود قرار بدهند
 »والسالم«

 فرهاد روشنایی
  هجري شمسی10/9/65مورخ 

                                           
  .»نسیب« در اصل وصیت -1
 .»بگوئید« در اصل وصیت -2
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 هاي کلیدي عبارت
I ام دانی که من تنها براي رضا تو اي پروردگار عالم آمده پروردگارا خود می. 
I دهرگز پشت به امام نکنی.  
I چون ما هر چه داریم از اسالم و امام داریم امام عزیز خود را تنها نگذارید. 
I ها را خالی نکنید خواهش دارم که جبهه. 
I از خواهران عزیزم تقاضا دارم که حجاب خود را حفظ نمایند. 

 اهللا رحمت :نام
 نهاد روشن :خانوادگی  نام

  رجبعلی:پدر نام 
  نرگس:نام مادر

 1345 پنجم آبان :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
 وم متوسطه س:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1363وچهارم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  جزیرة مجنون:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــاي :مــزار ــامزاده یحی  گلــزار شــهداي ام
 زادگاهش
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 نهاد اهللا روشن رحمت
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 2» فی موتکم قاهرینالحیاةرین و الموت فی حیاتکم مقهو 1:البالغه  نهج51خطبه «

 .مرگ در زندگی ننگین و زندگی در مرگ شرافتمندانه است
 4» است3هاي انسانی منطق شهید منطق دمیدن روح به اندام مرده ارزش«
و نایـب   ) عـج (نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و با درود و سـالم بـر امـام زمـان                  به 

بر امت شهیدپرورو قهرمان ایران و بـا درود و سـالم   برحقش امام خمینی و با درود و سالم    
 .هاي غرب و جنوب کشور اسالمی بر رزمندگان جبهه

ام و خـودت   دانی که من تنها براي رضا تو اي پروردگـار عـالم آمـده    پروردگارا خود می  
ام پـس اي خداونـد بـزرگ از     ها آمده  آگاهی که براي تداوم سنت تو و پیامبر اسالم به جبهه         

طلبم که نتوانستم شکرت را بجا بیاورم پس اي خداونـد بـزرگ از تـو تمنـا و         پوزش می تو  
خواهش دارم که گناهم را ببخشی و مرا در روز قیامت در پیش امامان رسوا نکنی و مـرا بـا        

 .شیاطین محشور و هم ردیف نگردانی
 پرور ایران سخن اول با امت شهید

چون مـا هـر چـه داریـم از          . ود را تنها نگذارید   هرگز پشت به امام نکنید و امام عزیز خ         
ها را خـالی نکنیـد و بهانـه بـه             اسالم و امام داریم و از شما تقاضا و خواهش دارم که جبهه            

هـاي عزیـزم تقاضـا دارم کـه نگذارنـد             دست مزدوران شرق و غرب ندهید و از همکالسی        
 نمایم  ها خالی بماند و از شما طلب حاللیت می جبهه

هـا و    از تمـام فامیـل    . ان عزیزم تقاضا دارم که حجـاب خـود را حفـظ نماینـد             از خواهر  
 طلبم  دوستان حاللیت می

                                           
 .آمده اما عبارت از امام علی است» قال الحسین« در اصل وصیت -1
 .51 خطبه ،البالغه  نهج-2
 .»انسانیت« در اصل وصیت -3
ي بـه  قیـام و انقـالب مهـد   « کتـاب  103 ص ، عبارتی که شهید به نام امام امت آورده از امام نیست از شهید مطهري         -4

 .»ضمیمه شهید
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 را متحمـل    1هـایی  دانم که در بـزرگ کـردن مـن چـه درد و رنـج                پدر و مادر عزیزم می     
تـر    اسالم خیلی مهـم 2قرار دهید ولی خب) عج(اید تا بتوانید پسرتان را سرباز امام زمان  شده

 .زهاستاز این چی
 .سال نماز قرض دارم آنها را ادا کنید  ماه روزه و یک1در حدود 
 .ام را در امامزاده یحیی گلزار شهیدان دفن کنید جنازه

ــد     ــزارم ببریـ ــه در مـ ــرا کـ ــد مـ  خواهیـ
 

ـــد   ـــارم ببریــ ــن شعـ ــواي ایـ ــر لـ  در زیـ
 

 ام بـــا یـــاد علـــی بـــه ایـــن دیـــار آمـــده 
 

 3بــا عـــشق علـــی از ایــن دیـــارم ببریـــد   
  

  دعا به امید شهادت انشاءاهللالتماس
 

                                           
 .»رنجهاي« در اصل وصیت -1
 .»خوب« در اصل وصیت -2
 .مقدس هاي دفاع نوشته  از مجموعه اشعار و سنگ-3
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 هاي کلیدي عبارت
I ها را خالی نکنید جبهه. 
I براي نابودي کفر و فتنه به پا خیزید. 
I خواهد ببیند مردان عمل چه کسانی هستند این جنگ یک آزمایش از طرف خداوند است که می. 
I             ف بودند و براي همین    صدامیان همان کسانی هستند که در صدر اسالم با اسالم و مسلمین مخال

 .جنگیدند می
I توانید ارتباط خودتان را با خداوند بیشتر کنید و خود را بسازید تا می. 
I سازي است جبهه بهترین مکتب انسان. 
I ها را خالی نکنید که مسجد مطلب دیگري که حائز اهمیت است این. 
I تر اجرا کنید ها و دعاها را هر چه باشکوه نماز جماعت و جمعه. 
I ط خودتان را با روحانیت بیشتر کنیدارتبا. 
I دعا براي امام و رزمندگان و معلولین و مجروحین و اسرا یادتان نرود. 

 جالل :نام
 ریحانی :خانوادگی  نام

  محمدابراهیم:پدر نام 
  زهرا:نام مادر

 1347 یکم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  پایان دورة متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1366ونهم تیر   بیست:تاریخ شهادت
  جزیرة مجنون:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

ــزار ــاي  :م ــردوس رض ــهداي ف ــزار ش  گل
 زادگاهش
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 جالل ریحانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1.»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
 مزیت عقل از    2یان را به فضیلت نطق و     نام خداوندي که آدم    هنام خداوند بخشنده مهربان ب     به

 و از براي هدایت و ارشاد رسوالن فرستاده تا خلق را از ظلمـت        3دیگر حیوانات متمایز کرد   
و بـار دیگـر   . صحن گیتی را به نور علم و معرفت آذیـن بـستند           . جهل و ضاللت برهانیدند   

و . زانـی داشـت   براي هدایت ما مردم که در خواب غفلت فرورفته بودیم رهبري خـالص ار             
با درود و سالم به رهبر کبیر امـام امـت و بـا درود و                . کتابی عظیم به مردم جهان هدیه کرد      

سالم بر شهیدان که با خونشان این انقالب را آبیاري کردند و با درود و سالم بر رزمنـدگان                 
درانی اسالم که با رزمشان پشت دشمن را به خاك نشاندند و با درود و سالم بر پدران و مـا     

اي قـوي در راه خـودش          با عقیده  ،باشند   که فرزندانشان می   4که امانت از طرف حق تعالی را      
 .دهند پس می

. کـنم    حقیرانه دارم که خدمت مردم شهیدپرور همیشه در صحنه عرض مـی             چند وصیت  
 امامی کـه حیثیـت و شـرف از دسـت رفتـه مـردم را بـه             ،که قدر امام عزیز را بدانید      اول آن 
 . برگرداند و اسالم را بار دگر زنده کردخودشان

ها را خالی نکنید و براي نابودي کفر و فتنه به پا خیزید همانطور کـه قـرآن کـریم                      جبهه 
 این جنگ یک آزمایش از طرف خداوند است که          5»و قاتلو هم حتی التکون فتنه     «فرماید    می
 این اسـالم بـه سـادگی بـه     اي عزیزان بدانید. خواهد ببیند مردان عمل چه کسانی هستند    می

وارد کردنـد  ) سالم اهللا علیـه و آلـه  ( چه ضرباتی بر پیامبران و امامان    .دست ما نرسیده است   
 را در محـراب شـهید کردنـد و          )7( امـام علـی    .قطعه کردند    ما را قطعه   )7(امام حسین 

ی شما امـام  . را با چه وضعی به شهادت رساندند و چه کارها که نکردند           ) 3(فاطمه زهرا   

                                           
 .169 / آل عمران-1
 .»نطق مزیت« در اصل وصیت -2
 .»ممیز گردانید« در اصل وصیت -3
 .»تعالی که« در اصل وصیت -4
 .193 / بقره-5
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 ولی آنها   .کنید که به مرگ طبیعی مرده باشد همه را با بدترین وضع شهید کردند               را پیدا نمی  
شـما بایـد از آنهـا درس        .  و صبر و استقامت کردنـد      1همه این رنجها را به جان دل خریدند       

خداوند در سوره والعصر به مـومنین و صـابرین وعـده            «بگیرید و صبر و استقامت کنید که        
ایـن  .  کافر به شما مسلمین ضربه وارد کننـد 3هاي بعثی پس اجازه ندهید 2.»ست ا  خوبی داده 

صدامیان همان کسانی هستند که در صدر اسالم با اسالم و مسلمین مخالف بودنـد و بـراي                  
توانید ارتباط خودتان را با خداوند بیشتر کنید و خـود را بـسازید،                 تا می  .جنگیدند  همین می 

 . سازي است کتب انسانبدانید که جبهه بهترین م
هـا را خـالی نکنیـد نمـاز جماعـت و              مطلب دیگري که حائز اهمیت است اینکه مسجد        

تر اجرا کـردن اینگونـه مراسـم          که با شکوه   ،تر اجرا کنید   ها و دعاها را هر چه باشکوه        جمعه
ارتباط خودتان را بـا روحانیـت بیـشتر کنیـد           . کند   وارد می  4مشت محکمی بر دهان منافقین    

ولی با نبودن . اي به شما وارد نخواهد شد        در صحنه هیچ ضربه    ،یرا با بودن روحانیت عزیز    ز
ها بیشتر به روحانیـت      اگر متوجه شده باشید ابرقدرت    .  این انقالب پابرجا نخواهد ماند     ،آنها

دهنـد کـه     دادند و می    حساس هستند و تبلیغات پوچ خودشان را روي این قشر گسترش می           
تان باید دشمن      جدا کردن مردم از روحانیت است و شما با همبستگی          ،شانهدف از این کار   
 چـرا کـه اینهـا    ،خواهم به سـخنان روحانیـت گـوش دهیـد        من از شما می   . را ناراحت کنید  

 . پشتیبان شما هستند
اي عزیزان راه مرا ادامه دهید و اگر از طرف این حقیر اشتباهی سرزده بود حالل کنید و                   

 بـه امیـد روزي کـه        .و رزمندگان و معلولین و مجروحین و اسرا یادتان نـرود          دعا براي امام    
 .انشاءاهللا. تمام مؤمنین با اتحاد و ایمان برابر قدرتها پیروز شوند

بنام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان سالم بر مـادر عزیـز و             : سخنی چند با پدر و مادرم      
خـواهم صـبر و اسـتقامت     د من از شما می امیدوارم که حالتان خوب بوده باش   5ام  پدر گرامی 

توانید مرا راضی کنید به خداونـد بگوییـد کـه از مـن راضـی             کنید که فقط با این کارتان می      

                                           
 .»خریده« در اصل وصیت -1
  .دهد اند به حق و صبر توصیه و نوید می اند و عمل صالح انجام داده ر این سوره خداوند کسانی را که ایمان آورده د-2
 .تعلیقات ذیل صدام حسین. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .»گرامیم« در اصل وصیت -5
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دهـم کـه      که در مقابل این کارتان اگر خداوند توفیق داد قـول مـی            . هستید و مرا حالل کنید    
 .ر جهانیبه امید پیروزي رزمندگان اسالم بر کف. شما را شفاعت خواهم کرد

 

 »اهللا رحمۀ والسالم علیکم و «
 جالل ریحانی

15/12/63 
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 هاي کلیدي عبارت
I درود بر امامان شیعه که چگونه شهید شدن و رسالت را بما آموختند. 
I این را حس کردم که مردن در رختخواب بسی ننگ برایم خواهد بود. 
I    ان ذکـر خـدا و خاموشـیمان را اندیـشه و     از خدا بخواهید که توفیق به ما و شما دهد کـه ذکرمـ

 .درفتارمان را عبرت دیگران قرار ده
I برادران جهت بهبود نوزاد نارس انقالب کوشا باشید. 
I                 اي ثاراهللا مرا دعوت به خون کردي و مرا به سرزمین خود دعـوت کـردي و بـه خـون مـن بهـا

 .دادي

 اکبر علی :نام
 رئیسی :خانوادگی  نام

 اهللا ذبیح :پدر نام 
  کبرا:نام مادر

 1329 سیزدهم بهمن :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دورة متوسطه:تحصیالت
  جهاد:کننده ارگان اعزام
 1360ونهم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
 عباس  دشت:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 اکبر رئیسی علی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1»نا و الیک انبنا و الیک المصیرربنا علیک توکل«

بارالها اي پروردگار ما در عالم بر تو توکل کـردیم و از همـه رو بـه درگـاه تـو آوردیـم و                          
 2. توستسوي بهدانیم تمام بازگشت خلق  می

 کـه  4تـویی . پروردگارا این خدمت از ما قبول فرمـا « 3» منا انک انت السمیع العلیم    تقبلربنا  «
 .»کنی و به اسرار همه آگاهی یدعاي خلق را اجابت م

سالم علیکم پس از حمد و ستایش خداوندي که اندکی از اعمال زشـت مـرا مبـدل بـه                     
ام را پوشاند و درود بر پیامبران که گرد و غبار بر سر آنها               گردانید و کارهاي ناستوده    5زیبایی

عه کـه چگونـه شـهید    ریخته شد تا گرد و غبار از فکر من و تو بزدایند و درود بر امامان شی              
 . شدن و رسالت را بما آموختند

دانـم کـه مـن شایـسته       مـی  ،نویـسم    وصیت مـی   عنوان  بهکه این نوشته را      خدایا هنگامی  
کرانت    اما به لطف و عظمت بی      ،شهادت یعنی راه سرخ مردان پاك و مجاهدان جانباز نیستم         

ردن در رختخواب بسی ننـگ       ولی این را حس کردم که م       .ات امیدوارم   اندازه  و بخشایش بی  
  .برایم خواهد بود

 امـا بـاز   ،شـود   این درد دلم با تـو مـی      6[...]ام    دانم که غبار سیاه گناهان گذشته       خدایا می  
 بـر مـا بریـزد، بـرادران و خـواهران از خـدا              ]ت [  اي از دریاي بیکـران الطـاف        امیدوارم قطره 

خـدا و خاموشـیمان را اندیـشه و         بخواهید که توفیق به ما و شـما دهـد کـه ذکرمـان ذکـر                 
 . رفتارمان را عبرت دیگران قرار دهد

                                           
 .4 /ممتحنۀ -1
 .»تست« در اصل وصیت -2
 .127 / بقره-3
 .»توئی«ت  در اصل وصی-4
 .»زیبائی«ر اصل وصیت  د-5
 . در اصل وصیت چند واژه افتاده است-6
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 این کودك احتیـاج بـه معالجـه و          . کوشا باشید  ،برادران جهت بهبود نوزاد نارس انقالب      
مبــادا جوابگــوي شــهیدانمان نباشــیم و . همیــشه بــه فکــر تقویــت آن باشــید. درمــان دارد

ـ    « ، مبـادا در  1»گذرنـد نباشـیم     وي مـین مـی    کـشی از ر     طـور قرعـه    هپاسخگوي برادرانی که ب
یک بچه کوچک که چیزي ندارد بفرسـتد  ] از[ و 3 عواطف مردم را نادیده بگیري  2ات  زندگی

فرسـتد و     گذارد و مـی     کند و داخل یک پاکت می        خالی کمپوت را تمیز می      جبهه یک قوطی  
وي چنـین   میل کن مـن و تـو چگونـه جوابگـ    4گوید برادرم داخل این قوطی تمیز چایی       می

 جبران چنـین محبتـی را کـردم و آن هدیـه کـردن               6 من یک فکر براي    5.الطافی خواهیم بود  
 . خونم است

 چگونه مرا دعوت به خون کردي و مرا به سرزمین خود دعوت کـردي و بـه                  7اي ثاراهللا  
 بوده که من به فکر این معما بودم و دریافتم که تو در نمـاز                ها شب چه   . دادي 8خون من بها  

 دست نکـشیدي  9بارید و خون خود را هدیه کردي و از نمازت        بر تو می    تیر  بودي که  عشق
 به من و تو آموخت که چگونه ره را باید در آغاز از نماز شروع کرد و سرمنـشأ       10]خداوند[

شـود و مـسیرش و       راه تزکیه نفـس آغـاز مـی        11اصالح جامعه انسان است و انسان شدن از       
 است و محتواي معنوي ما بایـد تـشکیل شـود از ذکـر     حرکتش هم جهت شدن با خط ائمه     

 . عبرت دیگران] را[خدا و خاموشیمان اندیشه و رفتارمان 

                                           
هاي مختلفی کـه    اشاره دارد به رزمندگانی که براي گشودن راه رزمندگان و پاك کردن مسیر حرکت نیروها، از زمین       -1

ر دانستند احتماالً بازگشت به سالمت بـسیار ضـعیف اسـت بـر یکـدیگ           دشمن به کار گذاشته بود، در حالی که می        
  .گرفتند سبقت می

 .»زندگیت« در اصل وصیت -2
 .»بنگري« در اصل وصیت -3
 .»چائی« در اصل وصیت -4
 .»خواهیم شد« در اصل وصیت -5
 .»فکر و جبران« در اصل وصیت -6
سـوي کـربال بـود و آرزو داشـتند قبـل از       زیرا جهت حرکت رزمنـدگان اسـالم بـه       ) 7(اشاره دارد به امام حسین     -7

 .نایل آیند) 7(یارت امام حسینشهادت به ز
 .»بهاء« در اصل وصیت -8
  .»نمازش« در اصل وصیت -9

 .»و به من و تو آموخت« در اصل وصیت -10
 .»در راه تزکیه« در اصل وصیت -11
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 که نتیجه مطلوب و استمرار رسالت       1السالم  مدر خاتمه آزمایشگاهی که بعد از ائمه علیه        
 آن  عزیز بود و خط امـام و جـواب تـو           مپیغمبران را بدوش گرفت و نتیجه را اعالم کرد اما         

 . ست که پیرو خط امام عزیز باشیا
 »والسالم«
 اکبر رئیسی علی

                                           
 .»السالم علیه« در ا صل وصیت -1
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 یديهاي کل عبارت
I اللهی دیگر به فعالیت بپردازي همسرم تو بایست همچون زینبیان تاریخ و زنان حزب. 
I شجاعانه امام امت را پشتبانی کنید. 
I ه است را تنها نگذاریدخون غلتید هحزب جمهوري اسالمی که نتیجه خون هزاران شهید ب. 
I اوالً امام و روحانیت را تنها نگذارید. 
I هاي سرسبد روحانیت هستند باشید خمینی و اینها که یاران امام و گل گوش به فرمان امام.  
I در نماز جمعه شرکت کنید. 

 ابوالفضل :نام
 زادخیررحمت :خانوادگی  نام

 رضا :پدر نام 
  سکینه:نام مادر

 1342 هفدهم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان بابل:محل تولد
  پایان دورة متوسطه:تحصیالت
  جهاد:کننده ارگان اعزام
 1361 اردیبهشت نوزدهم :تاریخ شهادت
  خرمشهر:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

 گلــزار شــهداي امــامزاده یحیــاي :مــزار
 نشهرستان سمنا
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 ابوالفضل زادخیر رحمت
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 بسم رب الشهدا

 )امام خمینی (1»داردمکتبی که شهادت دارد اسارت ن«
 )2اهللا دکتر بهشتی شهید مظلوم آیت(» خواهد اسالم حاال حاالها خون می«
اهللا    مستـضعفان جهـان و رهبـر حـزب         3با درود بر رهبر کبیر انقالب اسالمی، قلب تپنده         

 4امام خمینی و با درود به روحانیت مبارز و متعهد در خط امام همچون آیات عظام منتظري                
 ...  و7 و رفسنجانی6اي و خامنه 5و مشکینی

 که ساالر تمامی آنهـا شـهید مظلـوم بهـشتی عزیـز              8و با درود به شهیدان به خون غلتان        
 9هی علی الخصوص برادران حـزب جمهـوري اسـالمی         لال  و با درود به امت حزب     . باشد  می

رم و  نگا  نامه هرچند که لیاقت وصیت کردن را ندارم می          اي را تحت عنوان وصیت      چند کلمه 
 :آن چند کلمه عبارتند از

اهللا   دهم ك اگر افتخار پیوسـتن بـه لقـاء            پدر و مادرم، شما را به خداي واحد قسمتان می          -1
 را شاد نکنید زیاد به فکر دنیا مباشید که اگر           10نصیبم گشت در فراغم گریه نکنید و منافقین       

 .دیگر بنده سخنی با شما ندارم. اید باشید ضرر دیده

                                           
 17بت سالگرد فاجعـۀ خـونین   در آثار امام خمینی چنین عبارتی یافت نشد اما مشابه عبارت شهید در پیامی به مناس        -1

 ).187، ص13صحیفۀ امام، ج(» ملتی که شهادت براي او سعادت است پیروز است«: فرماید شهریور می
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»طپنده« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 .تعلیقات. ك. ر-6
 .تعلیقات. ك. ر-7
 .»غلطان« در اصل وصیت -8
 .یقاتتعل. ك. ر-9

 .تعلیقات. ك. ر-10
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لیاقـت اگـر لطـف خـدا شـاملم       بنده بی. گویم خوب گوش کن که چه دارم می    همسرم،   -2
رسـم ولـیکن تـو بایـست همچـون       ها به شهادت می ها و بهشتی    شود، همچون مرام حسینی   
نکند خداي نکرده آن روزي فـرا       . هی دیگر به فعالیت بپردازي    لال  زینبیان تاریخ و زنان حزب    

 بنده بناي آن را نـدارم کـه زیـاد بنویـسم     1.اي شدهتفاوت  رسد که ببینم نسبت به انقالب بی    
 .ام ارزش، خود اسراف در خودکار و کاغذ کرده دانم با این مطالب بی چون می

به امید خدا اگر فرزندي از ما متولد شد اگـر پـسر             . خالصه این که تو نباید نگران باشی       
 بـوده اسـت و   2 بهمـن 22وز گذاري چونکه برنامه ازدواج مـا در ر   اهللا می   بود نام آن را روح    

باشد و اگر فرزنـدمان دختـر بـود نـامش را              اهللا کبیر می     نیز امام امت روح    3 بهمن 12قهرمان  
چونکه یکی از چهار زن واالمقام است و البته هر کـدام کـه شـدند آنـان را از        . فاطمه بگذار 

 او را بـه  همان کودکی به مسائل اسالمی آشنا گردان و اگر پـسر باشـد، اگـر عالقـه داشـت          
حوزه علمیه بفرست، تا این که درس روحانیت بخواند و یک روحانی متعهد درآید و مردم                

 .را بیدار کند و با شما نیز دیگر حرفی ندارم
اهللا بـشمار      امت حـزب   4 و اما در مرحله سوم روي سخنم با شماست اي کسانی که جزء             -3
حـزب جمهـوري اسـالمی کـه نتیجـه      . د شجاعانه امام امت را پشتبانی کنی ، نترسید 5.آیید  می

هایتان را در حزب       است را تنها نگذارید و تمامی فعالیت       6خون غلتیده  هخون هزاران شهید ب   
 تنها حزبی است که هم خودش مظلـوم اسـت و هـم افـرادش و در                  ]که [چرا. متمرکز کنید 

شما خالصه  رأس آنها دبیران کلش همچون بهشتی عزیز، بنابراین سخن را در چند جمله با               
 .کنم می

                                           
 .»گشتی« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»جزو« در اصل وصیت -4
 .»آئید می« در اصل وصیت -5
 .»غلطیده« در اصل وصیت -6
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ثانیاً حزب جمهوري اسـالمی را بـه دیـده احتـرام          . اوالً امام و روحانیت را تنها نگذارید       
 حـزب جمهـوري اسـالم       1اش  بنگرید و هر فعالیت تبلیغاتی و اسالمی که دارید مرکز اصلی          

 .باشد ]می[
الهی دیگـر     باي، رفسنجانی و روحانیت حز      مشکینی، خامنه منتظري،  ثالثاً از آیات عظام      

حمایت کنید و گوش به فرمان امام خمینی و اینها که یاران امام و گلهاي سرسبد روحانیـت          
 .هستند باشید

 علتی از شاگرد بودن شخص امـام  2رابعاً در نماز جمعه شرکت کنید و هر کس که به هر  
عـه بـدون    جمعه و استاد بودن و یا بیشتر دانستن خود گرفته یا هر بهانه دیگر در نمـاز جم                 

 . یدآ حساب می ه است و از عمال امریکا ب3 منافق،عذر موجه شرکت نکند
خامساً قدر روحانیت انقالبی سمنان و از جمله حجج اسـالم شـاهچراغی و عبـدوس و        

االسـالم حـاج شـیخ عباسـعلی اختـري            اختري را بدانید و همینطور دکتر روحانی و حجت        
 .نماینده محترم مشهد

نویسم شب سالگرد شـهادت اسـتاد    شما بگویم امشبی که دارم این را می  در آخر باید به      
 است و براي همین یک جمله از جمالت استاد مطهري را خـواهم آورد و                4اهللا مطهري   آیت

 .سخن را به اتمام خواهم رساند
 زیرك، بـا جـذب جوانـان    5و آنگاه زاهدان احمق؛ خواه و ناخواه در پشتیبانی از منافقان          

برنـد و     وشن ضمیر آنان را تشکیالت انجمنی داده و نیروهایـشان را بـه هـرز مـی                فعال و ر  
 )کتاب ختم نبوت(گوید این همه جنجال چرا؟  شهید عزیز مطهري می

اهللا و بـا کمـک        اهللا به رهبري روح     به امید روزي که بیرق پرافتخار اسالم به دست حزب          
 در  7اهللا بـساط کفـر و نفـاق         بقیـۀ  بـا آمـدن      برافراشته گردد و  ) 6المقدس  بیت(اهللا    اهللا در بیت  

                                           
 .»اصلیش« در اصل وصیت -1
 .»بهر« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 .تعلیقات. ك. ر-6
 .تعلیقات ذیل منافقین. ك.ر -7



 )دفتر ششم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)10(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 230

 1که مستضعفین جهان از قید مستکبران جهان آزاد گردنـد           تا این  .سراسر جهان برچیده شود   
 .و حکومت عدل اسالمی در اقصی نقاط دنیا برقرار گردد

 

 »والسالم علی عباداهللا الصالحین«
 2طرفدار ساده حزب جمهوري اسالمی

  ابوالفضل زادخیر رحمتو سرباز کوچک امام خمینی
11/2/61 

 دو روز مانده به رفتن به جبهه

                                           
 .»گردد« در اصل -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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 هاي کلیدي عبارت
I کنم شما را به اطاعت از امام و اتحاد و یکپارچگی سفارش می. 
I اطاعت از امام اطاعت خداي کریم است. 
I امام را امام را تنها نگذارید. 
I ها نهراسید، اگر خدا را یاري کنید خدا شما را یاري خواهد کرد از سختی. 
I کنم  استقامت سفارش میبرادرانم را به تقوي و جهاد در راه خدا و صبر و. 
I با دشمنان خدا بجنگید و از اسالم عزیز دفاع کنید. 
I شب و روزتان به یاد خدا باشید. 
I کنم خواهر عزیزم را به عفت و پاکی و رعایت حجاب و قهرمان پروري سفارش می. 
I کنم آشنایان را به پیروي از خط والیت فقیه و اطاعت از امام سفارش می. 
I یاري کنید و دین خدا را پاسداري کنید امام را ،امام را. 
I شهادت افتخار ماست. 

 رضا :نام
 زاهدي :خانوادگی  نام

  حسین:پدر نام 
 صغرا :نام مادر

 1344 چهارم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

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

 ي زادگاهش گلزار شهدا:مزار
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 رضا زاهدي
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمـداً رسـول اهللا و اشـهد ان علیـاً ولـی اهللا و اشـهد ان                           «

 1.»برحق حق و ان القتالمو
 2.» الریب فیهاۀآتی الساعۀ  و النار حق و انالجنۀو ان الصراط و المیزان حق و ان «
اینجانب رضا زاهدي فرزند حسین پس از اقرار به یگـانگی خـداي بـزرگ و خاتمیـت                   

 و امامت و والیت علی مرتضی و یازده فرزنـد پـاکش بـه               )6(حضرت محمد مصطفی  
نویـسم کـه     وصیت خویش در این آخرین روزهـا مـی  عنوان بهاي   و نام خدا چند جمله 3یاد

ل شد و به فوز عظیم شهادت افتخارمان دادند و خداي تبارك و تعالی این               اگر توفیقی حاص  
که ایـن کـالم بـه گوشـشان           به یادگار براي آنان    ،بنده حقیر را به جوار قرب خویش خواند       

تر از آنم که بخواهم به امت همیـشه حاضـر در صـحنه،       هرچند کوچک  .رسد باقی بماند    می
 4 جـایی   چنـد   هـر  .اند  ان با خون پاکشان فرموده    ها را شهید    هرچند سخن  .سخنی عرض کنم  

 خالصه کنـیم  5امام جمارانهرچند که همه گفتارها را باید در کالم  . براي گفتار نمانده است   
 شاید با این چند جملـه کـسی   ،اما باز باشد. و چشم و گوشمان به آن پیشواي عاشقان باشد  

 شـاید بـا ایـن    . آگاه گـردد ،خبري  هدایت شود، و بی،به راه دوست گامی بردارد و گمراهی     
 .چند جمله تکلیفمان را تا حدي نسبت به این انقالب عظیم الهی ادا کرده باشم

 اي امت اسالم -1
اطاعـت از امـام اطاعـت       . کـنم    سفارش مـی   6پارچگیشما را به اطاعت از امام و اتحاد و یک         

اگـر  . رمـوده اسـت  اطاعت از امام را خداي بزرگ بر یکایک ما واجـب ف . خداي کریم است  
خداي نکرده در این مرحله پایمان بلغزد خیر دنیا و آخرت نخواهیم دیـد، رنـگ و بویمـان                  

                                           
 . اعمال میت استادعیه وفرازي از  -1
 . مفاتیح الجنان و نیز بخشی از تلقین میت است، دعاي عدیله-2
 .»بیاد« در اصل وصیت -3
 .»جائی« در اصل وصیت -4
 .منظور امام خمینی است -5
 .»گی یکپارچه« در اصل وصیت -6
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خواهد رفت، دشمنان کوردل دوباره بر ما مسلط خواهند شد، و باز به زمـان جاهلیـت بـاز                   
 . خواهیم گشت

 با فرمایـشاتش  امام را تنها نگذارید در رابطه ،  اي پدرها و مادرها   ،  اي برادرها و خواهرها    
  : زیرا. ما را کاري نیست،دهند هاي شوم سر می که جغدوار نغمه تفاوت نباشید و با آنان بی

 شـــب پـــره گـــر نـــور آفتـــاب نخواهـــد 
 

ــد    ــاب نکاهـــ ــازار آفتـــ ــق بـــ  1رونـــ
 

کنم که بـیش       باز سفارش می   ،توانند این انقالب را ببینند      آن قلیل افراد کوردل را که نمی       
 بخـود   . نماننـد  ،هـا   ها و آلت دست این و آن بودن         وسها و خودخواهی  از این در منجالب ه    

بـیش از ایـن آبـروي خـویش نبرنـد و زحمـت مـا روا        «آیند راه را از چاه تشخیص دهنـد   
 2.»ندارند

 با عنایت خواسـتن از  ، با حوصله و تدبیر.اهللا جوشان و خروشان باشید   اي جوانان حزب   
ید و اوضاع مردم مظلوم را به سامان آرید و قلب           خداي بزرگ مشکالت را به آسانی حل کن       

 .را شادمان کنید) عج(امام زمان
اي سلحشوران، به خون پاك شهیدان خیانت نشود، استوار در راه پروردگار گام بردارید               

  ،3 خدا شما را یاري خواهد کـرد ،ها نهراسید، اگر خدا را یاري کنید      از سختی . به پیش بتازید  
 .از هیچ چیز ترس و باکی نداشته باشیدتا با خدا هستید 

 انقـالب چـه کـرده       ؟ این انقالب چـه کـرده اسـت        :گفتند  شد که می    بعضی را شنیده می    
انقـالب چـه کـرده    . ملتی مرده را حیات بخشیده است و جهانی را لرزه افکنده است       است؟
 است؟

 پـوزه  . اسـت  قرآن را بـه جهانیـان معرفـی کـرده       .اسالم را در جهان سرافراز کرده است       
 ما مردم بـدبخت     .ها را به عزت رساننده است       ما ذلیل  .ابرجنایتکاران را به خاك مالیده است     

کوتـاه کـرده   ) عـج ( دست جباران را از مملکت امـام زمـان   .را به اوج عظمت رسانیده است     
 ست احکومت طاغوتی را به حکومت شرعی مبدل کرده . است

                                           
 . باب پنجم، گلستان سعدي-1
 :عبارت شهید گویا بیانی دیگر از این شعر معروف حافظ است -2

 نگـه توســت الاي مگـس عرصـه ســیمرغ نـه جو   
 

ــ  يدار ی مــامــبــري و زحمــت  ض خــود مــیرِع 
 

 

 .»ان تنصروا اهللا ینصر کم یثبت اقدامکم «: از سورة محمد7 آیه  ترجمه-3



 )دفتر ششم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)10(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 236

 حـــد شـــود گـــر بگـــویم شـــرح آن بـــی
 

 1فتــــاد مــــن کاغــــذ شــــودمثنــــوي ه 
  

 . ما براي انقالب چه کردیم2باید بگوییم این حرف درستی نیست
 :اما سخنی با والدین عزیزم دارم

 3!ام مادر گرامی !پدر عزیزم
 راضـی باشـید و اگـر        ،امیدوارم از فرزندتان که نتوانسته است تا به حال به شما خدمتی کند            

 کنیـد، بـه سـر و سـینه         5تـابی   ریه و زاري کنید، بی     مبادا گ  ، یافتم 4در راه خدا توفیق شهادت    
 6. یا خداي نکرده کالمی که مورد رضاي خدا نیست بگویید،بزنید

 نامه دنباله وصیت
و ) 3( فاطمـه  )7( اگر خواسـتید گریـه کنیـد بـراي حـسین           7!ام  پدر عزیزم، مادرگرامی  

 بـه شـما داد   8 چنینشکر خدا را کنید که فرزندي. فرزندانش، براي شهیدان کربال گریه کنید 
 .و در راه خدا فدا کردید

خبر ضد انقالب، دلتان برنجد،       هاي یکی دو تا از خدا بی       پدرم مادر عزیزم مبادا از حرف      
 .رنجد  از این چیزها نمی9،»دلی که به یاد خدا باشد همیشه آرام است«
 امیـدوارم کـه   کنم برادرانم را به تقوي و جهاد در راه خدا و صبر و استقامت سفارش می  

سالح برادرتان را به دوش گیرد و در راه خدا مردانه و عاشقانه کارزار کنید، با دشمنان خدا                  
دل آرام گیرد به یاد     «.  خدا باشید  10شب و روزتان به یاد    . بجنگید و از اسالم عزیز دفاع کنید      

 11.»خداي

                                           
 .الدین رومی بلخی  موالنا جالل-1
 .»بگوئیم« در اصل وصیت -2
 .»گرامیم« در اصل وصیت -3
 .»شهادتی« در اصل وصیت -4
 .»بیتابی« در اصل وصیت -5
 .»بگوئید« در اصل وصیت -6
 .»گرامیم« در اصل وصیت -7
 .»چنینی« در اصل وصیت -8
 .»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب«:  سورة رعد28ترجمه آیه  -9

 .»بیاد« در اصل وصیت -10
 . همین صفحه9پانویس . ك.ر -11
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کـنم    مـی خواهر عزیزم را به عفت و پاکی و رعایت حجاب و قهرمان پـروري سـفارش              
 . سربلندي سپري شود1سرافرازيزگارتان به ووار ر امیدوارم زینب
 . سالم می رسانم3هایشان ام با خانواده  و خاله2هایم ام، دایی عموهایم، عمه

 .هــایم را ببخــشند امیــدوارم افتخــار همــه شــهیدان باشــند و از مــن راضــی، و رنجــش 
 .کنم ه و اطاعت از امام سفارش میشنایان را به پیروي از خط والیت فقیآهمسایگان و 

 کنیـد و دیـن       امام را یاري   ،امام را . مبادا امام را تنها بگذارید     !عزیزانم! برادرانم! دوستانم 
و شـر اشـرار و کیـد کفـار بـه            . خدایا به رضاي خودت موفقمان دار     . خدا را پاسداري کنید   

 عزیزمـان را تـا انقـالب        و امـام   هامان بـه نـور ایمـان منـور گـردان           خودشان برگردان و دل   
 .دار نگهبراي امت اسالم ) عج(مهدي

 .دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
7/7/1362 

 رضا زاهدي
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
خودپـسندي و غـرور   :  جواب4»سنۀان العجب لیحبط عمل سبعین      «): 6(قال رسول اهللا  

 .کند بود میعبادت هفتاد ساله را نا
من رضـی بـاهللا ربـاً و باالسـالم دینـاً و         : الجنۀ قالهن دخل     من ثالثۀ«): 6(اهللا   رسول  قال

اهللا   لها من الفضل کما بین السماء و االرض و هی الجهـاد فـی سـبیل           الرابعۀبمحمد رسوالً و    
شود هرکـه خـدا        چیز است که هر که بگوید داخل بهشت می         7سه «6الفصاحه   نهج 5»عزوجل

                                           
 .در اصل وصیت بخشی از واژه افتاده است -1
 .»هایم دائی« در اصل وصیت -2
 .»هاشان خانواده« در اصل وصیت -3
 .657 حدیث ،96 ص ، غرویان- ترجمه ابوالقاسم پاینده،الفصاحه  نهج-4
 .»لعزوجل« در اصل وصیت -5
 .)عج( انتشارات الضاد المهدي ،1388 چاپ ،رویانغمحسن  -م پاینده ترجمه ابوالقاس،1235 حدیث ،الفصاحه  نهج-6
 .باشد» سه چیز«ست اما به سیاق ترجمه حدیث باید »ناخوانا« در اصل وصیت -7
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 را پیغمبر خود داند و چهارمی فضیلتی بـزرگ          )6( پروردگار و اسالم را دین، محمد      را
  .»مانند زمین و آسمان دارد و آن جهاد در راه خداوند است

 
 رب شهداء و الصدیقین بسم

  مادر، خواهر و برادر، همرزمان و دوستان-پدر
ا خواهنـد  هـا عقـد مـر     عروس من شهادت است و صـفیر گلولـه  .حجله من سنگر است    

 را بـر تفنـگ خـواهم گذاشـت و           3[...] 2کارم  هاي خشم را می     واژه   گل 1[...]خواند و من بر     
آور، قهرمان، خون مـن        آري من شهیدم، شهید نام     ،]را [روم قلب چرکین ستمگران     نشانه می 

 !بیدار کننده نسل به خواب رفته است
 از تبـار  .ام ر خمینـی  مـن از تبـا  .خون من عامل تحرك و جنبش جامعـه اسـالمی اسـت       

من از دیار عاشقان مکتبم که       .ام   و رهرو خط خمینی    )7( خون حسین  4حسینم، من وارث  
آري من شهید، شهیدي از پهن دشت ایران زمین، مهـد         . کردم 5[...]با لغات و معنویات دین      

 !دالوران و ایثارگران
رزندانتان برونـد سـتمگران را      پدران و مادران عزیز بگذارید ف      6»هللا و انا الیه راجعون     انا« 

 شـوید،   7 اگر که خداي نخواسته مزاحم فرزنـدانتان       . مزاحم فرزندانتان نشوید   .کن کنند   ریشه
 .شود آید؟ آتش سوزان جهنم براي شما آماده می  می8دانید که بالیی به سرتان می

 .کنم  سالم عرض می9[...]
 .خوانید سالم وصیتی دارم که می] و[ تقدیم عرض 10]ضمن[

                                           
 .خوانا نیست -1
 .»میکارم« در اصل وصیت -2
 . خوانا نیست-3
 .»وارس« در اصل وصیت -4
 . خوانا نیست-5
 .156 / بقره-6
 .باشد» فرزندانتان«باید به سیاق عبارت » تانان« در اصل وصیت -7
 ..باشد به سیاق کالم» باید به سرتان «-8
 .اي افتاده است  در اصل وصیت واژه-9

 .خوانی داشته باشد باشد که با سیاق عبارت هم» ضمن«باید واژه » ناخوانا« در اصل وصیت -10
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هاي من     حسین طلب کارم و قرض     1ریال از علی دایی کربالیی    35000 مبلغ   ]به[من اول    
 .اینها است

 ]را[ عجمـی  ام و کرایه عیدي      نداده 3 محمدم که به مشهد رفتیم و آمدیم       2اي به دایی     کرایه -1
  غالمرضا محمدي بـدهکارم    4 ریال به  500ام و به مبلغ        نداده ،ام  که از شاهرود به دهات آمده     

 . حسن رحمتی بدهکارم5 ریال به5000و مبلغ 
ام بـراي مـن        روز روزه براي من بگیرید و من حاال که شهید شده           15 ماه نماز و     1 6[...] 

براي ناکامی من کسی گریه نکنـد و مـن آرزو           . ام   من به آرزویم رسیده    .هیچ ناراحت نباشید  
داده اسـت، دیگـر شـما هـم         دارم که شهید بشوم و حاال هم که خدا توفیق شهادت بـه مـا                

 را بـر سـر   7ام ناراحت نباشید و پدرجان من که حاال شهید شدم دوست دارم که دختر دایـی         
 .خاکم بیاورید و آنها را هم دلداري بدهید، که ناراحت نباشند

نامه من     دوست دارم که مزارم در بغل مزار برادرم علیرضا قاسمیون باشد و وصیت             8[...] 
 اگر نشد،   . سخنرانی بفرماید  9االسالم قرائتی اگر شد برایم      و حجت  . بخواند را نادر اسماعیلی  

کنم کسانی که     شهر و در ضمن، خواهش می        روحانیت یا فرمانده سپاه امام     10اعضايیکی از   
 مثـل قاسـم   13. مـن نیاینـد  12 زیـر تـابوت  11،معتقد به رهبري امام امت و والیت فقیه نیستند    

 .هارحیمی، غالم صابري و امثال این

                                           
 .»دائی کربالئی« در اصل وصیت -1
 .»از دائی« در اصل وصیت -2
 .»ایم آمده« در اصل وصیت -3
 .»از« در اصل وصیت -4
 .»از« در اصل وصیت -5
 . خوانا نیست-6
 .»دائیم« در اصل وصیت -7
 . خوانا نیست-8
 .»براي« در اصل وصیت -9

 .»عضو«در اصل وصیت  -10
 .»نیست« در اصل وصیت -11
 .»تابود« در اصل وصیت -12
 .»نیاید« دراصل وصیت -13
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
  الرحیم1اهللا الرحمن بسم

استغفراهللا الذي الاله اله هو الحی القیوم الـرحمن الـرحیم ذوالجـالل و االکـرام و اسـئله أن           «
 و  لک لنفسه نفعـاً  جیر الیم تیتوب علی توبۀ عبد ذلیل خاضع فقیر بآئس مسکین مستکین مس          

 2.»تاً و ال حیوة و ال نشوراًالضراً و المو
 یکتـا نیـست و زنـده و پاینـده و            5 که جـز او خـدایی      4طلبم از خدایی     آمرزش می  3[...] 

خواهم که توبه مرا بپـذیرد       و از او می    6بخشاینده و مهربان و داراي جالل و ارجمندي است        
اي کـه از خـود       درمانـد پناهنـده    7[...]چون توبه بنده خوار فروتن بینواي پریـشان روزگـار           

 براي خویش نیست و نه زیانی و نه مرگی و نه زندگی و نه زنده شـدن                   هیچ سودي  8داراي
 .بعد از مرگ

 : من این است وصیت
 صـادره از فیروزآبـاد سـفلی فرزنـد حـسین زاهـدي سـاکن                1181داراي شناسنامه شـماره     

-1. 10 من که در این اوراق بشرح رفته است عمـل نماییـد            9هاي  فیروزآباد سفلی، به وصیت   
زآباد سفلی در کنار قبر برادرم علیرضا قاسمیون، نماز وحشت برایم بجـا             محل دفن من فیرو   

و وصـیت   .  روز 30 به انـدازه     12روزه قضا .  ماه بجا آورید   2 به اندازه    11نمازهاي قضا . آورید
برادرانم را تربیت اسالمی و انقالبی بکنند، تا آنهـا هـم بـه    : من به پدر و مادرم این است که     

                                           
 .»الرلجان« در اصل وصیت -1
 . از تعقیبات نماز عصر است-2
 . خوانا نیست-3
 .»خدائی« در اصل وصیت -4
 .»خدائی« در اصل وصیت -5
 .»ارجمندیست«دراصل وصیت -6
 . خوانا نیست-7
 .»خود داري« در اصل وصیت -8
 .»بوصیتهاي« در اصل وصیت -9

 .»نمائید« در اصل وصیت -10
 .»غذا« در اصل وصیت -11
 .»غذا«ت  در اصل وصی-12
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اگر چنانچه من شهید شدم، کسی حق گریه را         . کرده باشند ] هم[انقالب اسالمی یک کمکی     
 به  1از کسانی که معتقد   . براي من ندارد که شهادت افتخار ماست و جشن عروسی من است           

خمینی کبیر و والیت فقیه نیستند، خواهشمند است کـه دسـت بـه                جمهوري اسالمی و امام   
 3[...]مت اگر چنانچه دست زدند در روز قیا.  من نزنند2تابوت

 4 [...]جنازةاگر .  االسالم آقاي قرائتی در کنار قبر من سخنرانی نماید ضمناً حجت 

                                           
 .»معتغد« در اصل وصیت -1
 .»تابود« در اصل وصیت -2
 .. خوانا نیست-3
 . عبارت پایانی وصیت ناخواناست ضمناً افتادگی هم دارد-4
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 هاي کلیدي عبارت
I   بینم که وارسته از تمامی هواها و وابسته به اهللا بـر    امامی را می   ،ها و رهبران کفر     میان این تاریکی

 . است  بر توکل به خدا تکیه زدهپهنه گیتی
I امروز روز عمل است. 
I بیایید در جبهه تا خود را بسازید،خواهید استکبار را از بین ببرید آنانکه ادعا دارید می . 
I     تـر شـرکت    به صورت فعـال  ) اهللا   نمازهاي جماعت و ایام    ، نماز جمعه  ،بسیج(در کارهاي جمعی

 .نمایید
I  دن داري به تکلیف خود عمل نماییتا در جهان هستی و روح در بباید. 

 سیدعلی :نام
 زرگر :خانوادگی  نام

 سیدجعفر :پدر نام 
  فاطمه:نام مادر

 1337 بیستم دي :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
 ایان دورة متوسطه پ:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366 هفتم بهمن :تاریخ شهادت
  گوجار عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــزار ــرف   :م ــامزاده اش ــهداي ام ــزار ش  گل
 زادگاهش
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 سیدعلی زرگر
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 » خداوند بخشنده مهرباننام به«

 » صل علی محمد و آل محمد1اللهم«
 و مـا    منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر       فمن المومنین رجال صدقوا ماعاهدوا اهللا علیه        «

 2.»بدلو تبدیال
 و شـیاطین  3ها  و تاریکی آن را فرا گرفته است ابرقدرتکنم که ظلمت جهانی را نگاه می    

ها و رهبـران       در میان این تاریکی    . تا اسالم و سپاه اسالم را نابود کنند        ،اند  خود را آماده کرده   
بینم که وارسته از تمامی هواها و وابسته به اهللا بر پهنه گیتـی بـر توکـل بـه                      کفر امامی را می   

 از زمـانی کـه   4»اگر براي خدا کار کنید پیروزید انـشاءاهللا  «دهد    است و ندا می     خدا تکیه زده  
مـن  ) به معناي واقعی( سال از سن 10خود را پیدا نمودم و به تعبیر واضح اکنون که حدوداً      

گذرد تا آنجا که توانستم و قدرت فهم داشتم تحقیق نمودم تا به اصول دیـن در مـذهب                     می
بـه  . ن را با نظم و داراي هدایتی حـساب شـده یـافتم   جها. تشیع پی بردم به اندازه فهم خود 

تمام پیامبران ایمان آوردم و تا آنجا که توانستم به اندازه خودم از سرگذشت آنها آشنا شـدم                  
 ایمان آوردم و از فروع در حد توان پیروي نمودم تا اینکه انقالب اسالمی بـه                 )7(به ائمه 

 .رهبري امام آگاه به پیروزي رسید
رو چـه کـسی باشـم         عه نظر کردم که خدایا من باید در خطوط سیاسی دنباله          در کل جام   

 مقـدس خـود قادرنـد جهـان را متحـول              که انشاءاهللا با تـشکل     ،امام را یافتم و روحانیت را     
و در جوامع و کشورها هـر تـشکلی         . فراهم آید ) عج( تا انشاءاهللا زمینه ظهور مهدي       ،نمایند

                                           
 .»الهم« در اصل وصیت -1
 .23 /  احزاب-2
 .»ابرقدرتان« در اصل وصیت -3
از جمله سخنانی کـه مـشابه عبـارت نقـل شـده از          کرد    امام در تمامی موارد ما را به انجام کار خالصانه سفارش می            -4

قیامتان براي خدا باشـد،   . مواظب باشید که اعمالتان صالح باشد     «: توان اشاره کرد    سوي شهید است به موارد زیر می      
خواهید که حکومت خدا را در ایران ایجـاد کنیـد، چـه             می«) 106، ص 6صحیفه امام، ج  . (»اعمالتان براي خدا باشد   

 )همان. (»رویم انشاءاهللا ما اگر کشته بشویم به بهشت می. و چه شکست بدهید، پیروز هستیدشکست بخورید 
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 ایـن را در    .تواند خدمتگزار خوبی براي مردم باشـد        آید نمی وجود   هکه خدا در آن نباشد و ب      
 . ایم خوبی لمس کرده ایم و در جامعه ما بعد از انقالب اسالمی به تاریخ بارها دیده

خواهید   که ادعا دارید می    آنان] است[  امروز روز عمل است و راه عمل و امکانات آماده          
 خود را بسازید و اندیشه خود را بـا سـالح خـود     در جبهه تا1استکبار را از بین ببرید بیایید  

مستـضعفان  « را جامه عمل بپوشانیم تا  )7( که انشاءاهللا سخنان حضرت علی     2حمل نمایید 
 و اما برادران دینی و بسیجیان عاشق در خانـه نمانیـد در جامعـه بـه                  3.»وارثین زمین گردند  

) اهللا  ماعـت و ایـام    نمازهـاي ج  ،   نمـاز جمعـه    ،بـسیج (صورت فعال و در کارهـاي جمعـی         
 و در جبهه که باید سرمشق باشید بـا یـک بـار و دوبـار و                  4تر شرکت نمایید   صورت فعال  به

بلکه باید تا در جهـان هـستی و روح در بـدن             . گردد  بارها به جبهه آمدن تکلیف ساقط نمی      
 تابع والیت فقیه بودن یعنی همین، چه در جامعه و چـه             5.داري به تکلیف خود عمل نمایید     

آموزان عزیزي که در مناطق کویر معلـم آنهـا          دانش] از! [گویم، در همه جا     در جنگ، چه می   
 از کلیه برادران که     .مرا شاد گردانند  ] خود[ امیدوارم که مرا ببخشند و با خواندن حمد          ،بودم

پدر و مادرم امیـدوارم کـه بـا روح بلنـد و             . اند طلب عفو و بخشش دارم       از من رنجی دیده   
ها و مشقات بـه یـاد خـدا باشـید و اگـر                 در تمام سختی   ، خود ۀگون  خود و حسین  وار    زینب
و همسرم، راهم را    . گریه کنید ) 3( و مادرم فاطمه   )7(کنید براي حسین    اي هم می    گریه

اهللا پرچم مـن را بـردارد و           تا بتواند انشاء   ، هم پدر باش و هم مادر      ،ادامه بده و براي فرزندم    
 .ردمفرزندم شما را به خدا سپ

 .هاي مرا بوسیله چک که در خانه است بپردازید کلیه بدهی
 .خمس مال من را امسال بعد از ماه رمضان بدهید

 » صل علی محمد و آل محمد6اللهم«
16/3/65 

                                           
 .»بیاید« در اصل وصیت -1
 .»نمائید« در اصل وصیت -2
 .» و نجعلهم الوارثینائمۀنجعلهم و االرض  الذین استضعفوا فی و نرید ان نمن علی«:  سورة قصص5ترجمه آیه  -3
 .»نمائید« در اصل وصیت -4
 .»نمائید «  در اصل وصیت-5
 .»الهم« در اصل وصیت -6
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 هاي کلیدي عبارت
I کند را انتخاب می) اهللا حزب() 6(این شهادت است که خوبان امت محمد. 
I باشد اهللا می حزب) عج(رت مهديدر عصر انتظار منتظران حض. 
I اهللا در این زمان و در هر زمان و مکان جنداهللا اسـت و جنـداهللا هـم سـربازان امـام زمـان                     حزب

 .هستند
I نکنیددر محضر خدا، خدا را معصیت. در هر صورت عالم محضر خدا است . 
I          شـرکت فعـال   برادران جهادگرم بیشتر قرآن و دعا بخوانید و در جماعات مسلمین و نماز جمعه

 .داشته باشید
I باشد ام که تداوم والیت اهللا می من والیت خمینی را پذیرفته. 
I اهللا اهللا هستم و مقلد روح تنها افتخارم این است که حزب. 
I    بدان که زیباترین دوران زندگی انسان، دوران جنگ و جهـاد بـر علیـه                !اهللا  برادر و خواهر حزب 

 .کفر جهانی است
I  خون خود کشتی را آبیاري کنم تا محصول آن مورد رضایت تو باشدخدایا کمکم کن تا با. 
I                      برادر و خواهرم با نگه داشتن سنگر مدرسه و حمایت و اطاعت از امـام خمینـی سـرباز اسـالم

 .باشید

 سیدمحمود :نام
 زرگر :خانوادگی  نام

 سیدعلی :پدر نام 
  خیرالنسا:نام مادر

 1338 یکم آذر :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  پایان دورة متوسطه:تحصیالت
  جهاد:کننده ارگان اعزام

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

ــزار ــرف   :م ــامزاده اش ــهداي ام ــزار ش  گل
 زادگاهش
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 سیدمحمود زرگر
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
) جعـ (اهللا و عزیـزانم در عـصر انتظـار منتطـران حـضرت مهـدي       برادران و خواهران حـزب    

را ) اهللا حـزب  ()6(منتظران شهادت هستند و این شهادت است که خوبان امـت محمـد           
 .کند انتخاب می

منتظران عدالت منتظـران شـهادتند      ) عدالتی  اعتراض به ظلم و ستم و بی      (در عصر انتظار     
هـاي    سربازان امام زماننـد کـه در جبهـه        ) عج(در عصر انتظار منتظران ظهور حضرت مهدي      

 .سازند رزمند و زمینه ظهور موالي خویش را آماده می استعمار جهانی میجنگ بر علیه 
اند یا در انتظار شهادت       یا به شهادت رسیده   ) عج(در عصر انتظار منتظران حضرت مهدي      

هاي جنـگ تحمیلـی بـر علیـه کفـر صـدامی حـضور           و منتظران شهادت در جبهه     .باشند  می
) عـج (کنند، در عصر انتظار منتشران آقا مهدي  مییابند و نه در شعار بلکه در عمل مبارزه        می

 .اند شعار جنگ جنگ تا پیروزي را به شعور تبدیل کرده
باشد که منتظر شهادت است و        اهللا می   حزب) عج(در عصر انتظار منتظران حضرت مهدي      

هـاي جنـگ تحمیلـی      جبهـه سـوي  بـه کسی منتظر شهادت است که بعد از آوردن هر شهید        
 .باشد که در پی آن فقط شعار دهد ه آنکه منتظر آوردن شهید میبرد و ن هجوم می

هاي مختلف    دانند اما به بهانه     اهللا و در خط امام خمینی می        که خود را حزب    عزیزانم آنان  
 مـشکوك باشـید و      2کننـد نـسبت بـه او         می 1هاي جنگ تحمیلی خودداري     از آمدن به جبهه   
 .باشد اهللا نمی بدانید او حزب

ر این زمان و در هر زمان و مکان جنداهللا است و جنـداهللا هـم سـربازان امـام     اهللا د   حزب 
هـاي جنـگ تحمیلـی شـرکت کـرده باشـند، بـرادران و                 زمان هستند که تا به حال در جبهه       

هـا   خواهرانم بدانید که بسیارند افرادي که به بهانه مـسئولیتی کـه دارنـد از آمـدن بـه جبهـه       
رسید آیا در این زمـان مـسئولیتی بـاالتر از پیـشبرد جنـگ و      کنند از آنها باید پ خودداري می 
 آن وجود دارد آیا مسئولیت شـما از مـسئولیت ائمـه جمعـه و جماعـات و                   3پیروزي نهایی 

                                           
 .»خودرداري« در اصل وصیت -1
 .»باو« در اصل وصیت -2
 .»نهائی« در اصل وصیت -3



 263 زرگر، سیدمحمود     ¹استان سمنان 

عزیـزانم  .  باالتر است  )7(روحانیون گرانقدر باالتر است، آیا مسئولیت شما از امام حسین         
اهللا ایـن جنـگ    اید بدانید که انـشاء  دههاي جنگ شرکت نکر اي برادرانی که تا بحال در جبهه    

کمـی فکـر کنیـد آیـا تمـام آن مـسائلی کـه        . پایان خواهد یافت و شما پشیمان خواهید شد 
 1ایـد بـا پیـروزي نهـایی     هـاي جنـگ خـودداري کـرده         آن تا بحال از آمدن به جبهه       خاطر  به

 . رزمندگان و اتمام جنگ به نفع اسالم و امت اسالمی حل نخواهد شد
 ،کنم که از این نوشتار قصد کوبیـدن فـرد و یـا افـرادي را نـدارم            انم سوگند یاد می   عزیز 

ام براي اسـالم و مـسلمین    ام و زندگی کرده خواهم تذکر داده باشم، تا بحال که بوده  بلکه می 
 ،ام اسـت    نامـه   ی از وصیت  ی امیدوارم که با این نوشتار که جز       !ام  و این جنگ، مثمر ثمر نبوده     

 .ی انجام دهمبتوانم خدمت
اما شما برادران جهادگرم بدانید که شما در دو جبهه مـشغول نبـرد بـا اسـتکبار جهـانی                     

 :باشید می
 ).ارثی از رژیم منحوس پهلوي( جبهه نبرد بر علیه استضعاف روستاها -1
 . جبهه نبرد حق علیه باطل و کفر صدامی-2
دمات ارزنـده شـما دوختـه        سراسر ایران به شـما و خـ        2عزیزانم چشم هزاران روستایی    

اینهـا ولـی    «: که امام عزیزمـان فرمودنـد     (است، ناامید کردن آنها ناامید کردن امام امت است          
و در نهایت ناامیدي    ) عج(و نومید کردن امام امت نومید کردن امام زمان        ) 3»نعمت ما هستند  

ن شـود و در     نباید آن روزي که خداونـد متعـال از شـماها روگـردا             .باشد  خداوند متعال می  
کارها توکل به خدا داشته باشید، خداوند سبحان را ناظر بر اعمال خود بدانید و در محـضر                  

 . خداوند معصیت نکنید
براي کنترل اعمال خود بدانید که در صورت داشـتن تقـوي و ایمـان کامـل خداونـد را                     

 در هر صورت    و. باشد  بینید و در صورت ضعف ایمان بدانید خدا ناظر بر اعمال شما می              می
 4.در محضر خدا، خدا را معصیت نکنید. عالم محضر خدا است

                                           
 .»نهائی« در اصل وصیت -1
 .»روستائی« در اصل وصیت -2
 .24 ص ،16 ج ، صحیفه امام-3
 معصیت مخالفـت  ، تمام عالم محضر اوست،ر اوستعالم محضر خداست، عالم محض«:  عبارت از امام خمینی است    -4

 .)383 ص ،11ج ، صحیفه امام(» با اوست
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هاي جنگ بـر علیـه     جبهه،با همه این احوال بدانید، جبهه اصلی جنگ شما در این زمان         
کفر صدامی است، برادران جهادگرم بیشتر قرآن و دعا بخوانیـد و در جماعـات مـسلمین و                  

 .نماز جمعه شرکت فعال داشته باشید
 ادامه دهیـد    ،شد   که به طور نوبتی در خانه برادران جهاد گر تشکیل می           ]را [اي توسل دع 
تقاضا داریم یکبار هم در منزل ما تشکیل دهید و براي شهدا کربال عزاداري کنید، چون هر                 (

عزاداري براي سرور شـهیدان حـسین ابـن         ) چه از اسالم داریم از خون شهداي کربال است        
 1جـات   ید و به سبک تاسوعا و عاشوراي حـسینی گذشـته دسـته             را فراموش نکن   )7(علی

 بـا   ،ایـد   ، برادران جهادگري که تازه در این نهـاد مقـدس وارد شـده             2زنجیرزنی راه بیندازید  
اهللا    دین خود را به انقالب ادا کنیـد، انـشا          ،مکتبی بودن و اخالق اسالمی و کار جهادي خود        

 .که آبروي مرا حفظ خواهید کرد
 »والسالم«
 محمود زرگربرادر شما سید

3/12/62 
 ]دیگراي  نامه وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 3»ربنا افرع علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین«

و از ) 6(درود بر امام امت خمینی کبیر و سالم بر تمامی شهدا از حضرت آدم تا خـاتم           
حـسین تـا تمـامی کربالهـاي ایـران از            و از کربالي     )7(تا کربالي حسین  ) 6(خاتم

 4. تیر7جمله کربالي 
اهللا بــا  اهللا کــه تحــت رهنمودهــاي روح اهللا بــازوان پرتــوان روح بــرادر و خــواهر حــزب 

تازیـد و انقـالب     اهللا بر دشمن خود مـی   نصرت]و [، با یاري و کمک   )عج(اهللا  بقیۀفرماندهی  

                                           
 .»دستجات« در اصل وصیت -1
 .»بیاندازید« در اصل وصیت -2
 .250 / بقره-3
 . تیر7 ذیل تعلیقات. ك. ر-4
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یابـد کـه      اهللا وعـده خـدا تحقـق مـی        بخـشید و انـشاء      اسالمی را در سراسر جهان تحقق می      
 »باشند مستضعفان وارثان به حق زمین می

بـرادر و   . بگذار خودم را معرفـی کـنم      . خواهید نام و شهرتم را بدانی       قبل از هر چیز می     
 بگـو راه تـو   .ام ام و راه را انتخاب کـرده   من از نان و نام بریده     ،  خواهر با نام من چکار داري     

 سـرور و    )7( و علـی   )6( راه محمـد   1، راه اسـالم فقاهـت      تا بگویم راه من    ،چیست
 ایـن   ،شـکن    است بگذار بگویم راه من راه خمینی بت        )7(ساالر شهیدان حسین ابن علی    

فرزند پاك اسالم است که راه او راه اهللا ، صراط مستقیم هدایت است راه من شعار مقـدس                   
می، اسـت راه مـن راه       و همیشگی تمامی مسلمانان یعنی نه شرقی نه غربی جمهوري اسـال           

 .خونین اسالم است فقاهت و تشیع است
 و والیـت  )6( والیـت محمـد  ،ام که تداوم والیـت اهللا     من والیت خمینی را پذیرفته     

 2.»اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمرمنکم«. باشد  می):(ائمه
ـ        . با شهرت و فامیلی من چکار داري      : شهرت  عنـوان یـک     هتنها افتخارم این اسـت کـه ب

عنوان یـک    ه تنها افتخارم این است که ب      ،جنگم   نبرد حق علیه باطل می      سرباز اسالم در جبهه   
اهللا، بـا   اهللا بـا یـاري و نـصرت    بقیـۀ  تحت فرمانـدهی    ،اهللا است   مرگ روح  اهللا که پیش    حزب

 . جنگم  اهللا با حزب الشیطان می حمایت و پشتیبانی حزب
 تنهـا افتخـارم ایـن اسـت کـه         ،اهللا  اهللا هستم و مقلد روح      تنها افتخارم این است که حزب      

 برادر و خواهر بدان 3»ان حزب اهللا هم المفلحون   «اهللا هستم و بر حزب الشیطان پیروز          حزب
بـدان  . الشیطان راه سومی وجـود نـدارد     حزب -2اهللا     حزب -1که دو راه بیشتر وجود ندارد       

بنـابراین راه خـود را   .  الـشیطان هـستی   اهللا نیستی، خواهی نخواهی جـزو حـزب      اگر حزب 
الـشیطان   بطور یقین بدان تا شیطان وجود دارد حزب الشیطان هست و تا حزب            . انتخاب کن 
اهللا این اصل را از رهبرش        حزب. پذیرد  میرد، سازش نمی    جنگد، می   اهللا می    حزب ،وجود دارد 

 .اهللا آموخته است  و روح):(، سایر ائمه)7(، علی)6(محمد

                                           
 .تعلیقات ذیل اسالم فقاهتی. ك.ر -1
 .59 / نساء-2
 .22 / مجادله-3
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اهللا بدان که زیباترین دوران زندگی انسان، دوران جنگ و جهاد بـر              و خواهر حزب  برادر   
خصوص در زمان حاضـر کـه تمـام اسـالم در برابـر تمـامی کفـر             هب. علیه کفر جهانی است   

زیباتر از این هم وجود دارد و آن زمانی است کـه بـا بـدن خـونین روي                   . جهانی قرار دارد  
چـه زیباسـت انـسان بـا حـالتی و           . اهللا را صدا میزنـی       بقیۀ ات  گیري و فرمانده    زمین قرار می  

 .اي بطرف معشوق برود که معشوق آنرا دوست داشته باشد چهره
اي خونین و چه عطـري بهتـر از عطـر خـون چـه زیباسـت        اي زیباتر از چهره     چه چهره  

 .مرگی که آبستن زندگی جاوید باشد
از دنیاي کوچک بـه دنیـاي بـزرگ،         انتقال  ( حال که وقوع مرگ حتمی است        ،پروردگارا 

انتقال از دنیاي فانی و گذرا به دنیـاي بـاقی و پایـدار ـ انتقـال از دنیـاي کـشت بـه دنیـاي          
پروردگـارا بگـذار    . مرگی به من عطا کن که آغاز زندگی جاوید باشـد          ) برداشت و محصول  

 1]برسم [مرگم را خود انتخاب کنم اما آنگونه که تو دوست داري به شهادت
 . مرا در انتخاب مرگ وامگذار،وردگاراپر
 کمکم کن تا با خون خود کشتی را آبیاري کنم تا محصول آن مورد رضـایت تـو                 ،خدایا 

 .کمکم کن تا با خون خود درخت انقالب اسالمی را آبیاري کنم. باشد
دهم چـرا     اهللا در هنگام مرگ با بدن سوراخ شده به راحتی جان می             برادر و خواهر حزب    

اکبـر، خمینـی رهبـر، پـدرم بـا تولیـدش         پدرم با فریاد اهللا   . دهید  دانم راهم را ادامه می      که می 
جویی خـود    اش و با صرفه     مادرم با مشتهاي گره کرده    .  جنگ تا پیروزي    مادرم با شعار جنگ   

 .مادرم با تربیت فرزندان خود
جـابش کـه لبـاس    خواهرم بـا ح ، ام، با سالح معنوي و ایمانی خود برادرم با سالح افتاده    

 و راهـم را کـه       ، سنگرم را پر   ،همه اینها با عملی کردن رهنمودهاي امام خمینی       . رزم اوست 
چرا که من فرزند امـت اسـالم هـستم و همـه        .همانا اطاعت از امام است، ادامه خواهند داد       

 .مردها، پدرم، مادران، مادرم، برادران، برادرم و خوهران خواهرم هستند
سـاز خـود ادامـه دهیـد کـه چـشم           ران جهاد سازندگی به جهاد زنـدگی      برادران و خواه   

بـا یکـدیگر و دیگـر ارگانهـاي         .  عزیز این مستضعفان جامعه، بدسـت شماسـت        2روستاییان

                                           
 .شود وصیت افتاده است به سیاق جمله و عبارت پیشنهاد میدر اصل » برسم«واژة  -1
 .»روستائیان« در اصل وصیت -2
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پیروزي شـما در گـرو ایمـان و    : انقالبی اتحاد و هماهنگی ایجاد کنید که امام خمینی فرمود        
 ،ایمـان ( کلمه توحید    -2) اتحاد(لمه   توحید ک  -1 پیروزي دو عامل دارد      1»وحدت شماست 

 .)اسالم
پدر و مادرم در مرگ من گریه نکنید و اندوهگین نباشید و افتخار کنید که فرزنـد شـما                    

 .در راه برقراري حکومت اسالم عزیز فدا شده است
برادر و خواهرم با نگه داشتن سنگر مدرسه و حمایت و اطاعت از امـام خمینـی سـرباز             

گفتـی بـراي     زیرا همیشه به مـن مـی     ،دانم که نیستی    مسرم ناراحت مباش می    ه .اسالم باشید 
از اینکـه فرزنـدم     . برقراري اسالم عزیز افرادي باید فدا شوند و اینک من یکی از آنها هستم             

. اهللا اسـت  اهللا و فرزنـد روح     فرزنـدم، فرزنـد اسـالم، امـت حـزب          ،پدر ندارد ناراحت نباش   
 .ي پرورش بده تا یاور اسالم عزیز باشدفرزندم را خوب تربیت کن و طور

برادران و خواهران حزب اهللا سنگر مقدس و وحدت آفرین، دشمن شکن نماز جمعه و                
 . شما باشددار نگهخدا یار و . دعاهاي کمیل را فراموش نکنید

 :ام شعار و دعاي زیر را فراموش نکنید در تشییع جنازه
 .دار نگه ]او را[ 2تا خدا، خدایا رهبر ما را تا انقالب مهدي

 .اسالم زنده است
و رهبـر عزیـزم خمینـی کبیـر     ) 3( 3نامه را روز تولد مادر عزیزم فاطمه زهـرا        این وصیت 

 .ام نوشته
 »والسالم«

                                           
 .394 ص ،13 ج ، صحیفه امام-1
 .»مهدیت« در اصل وصیت -2
) 3(این روز مقارن با روز تولد حضرت زهـرا     . است) ق.  ه(1320الثانی     جمادي 20روز تولد حضرت امام خمینی       -3

 .است
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 هاي کلیدي عبارت
I جنگ ما براي اعتالي دین خدا و برقراري حکومت اسالمی است. 
I       رضاي خداوند باریتعالی و به دستور والیت فقیـه بـراي انجـام              براي نیل به این هدف مقدس و 

 .ایم  لباس رزم پوشیده،تکلیف
I عزیزانم قدر رهبري و مسئولین مملکتی را بدانید. 
I گوش به فرمان والیت فقیه باشید.  
I از تفرقه بپرهیزید. 

 سیدعسگر :نام
 زرگري :خانوادگی  نام

 اکبر  سیدعلی:پدر نام 
  فاطمه:نام مادر

 1343 ششم تیر :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  پایان دورة متوسطه:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1367 پنجم مرداد :تاریخ شهادت
  تنگه چهارزبر کرمانشاه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــزار ــرف   :م ــامزاده اش ــهداي ام ــزار ش  گل
 زادگاهش
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 سیدعسگر زرگري
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1»وقاتلو هم حتی التکون فتنه«

را بـه ایـن   ) عج(پاس خداوند یکتا را که لیاقت حضور در جمع سربازان امام زمانحمد و س  
خاتم پیغمبـران و درود     ) 6( بر حضرت محمد   اتصلوسالم و   . بندة گنهکار عطا فرمود   

شـکن و   ش امام امت خمینی بـت برحقو نایب ) عج(و سالم به محضر مقدس آقا امام زمان       
هـاي معظـم    امت شـهیدپرور ایـران خـصوصاً خـانواده     و  2اهللا منتظري   قائم مقام رهبري آیت   

 4 لشکریان حـق و برپـایی      3شهدا، مفقودین، اسرا و رزمندگان اسالم و به امید پیروزي نهایی          
و سـالم خـدمت شـما    ) عـج (هر چه زودتر حکومت عدل الهی به دسـت حـضرت مهـدي         

  .اهللا حزببرادران و خواهران 
دانـم و بـه        لطـف خـدا را بـس عظـیم مـی            ولـی  ،بینم  هرچند خود را الیق شهادت نمی      

 وصیت خدمت شما    عنوان  بهاي را     و بنا به وظیفه، چند جمله     . رحمانیت حق تعالی امیدوارم   
 :کنم عزیزان عرض می

برادر و خواهر مسلمان، جنگ ما براي اعتالي دین خـدا و برقـراري حکومـت اسـالمی        
ریتعالی و به دستور والیت فقیه  است و ما براي نیل به این هدف مقدس و رضاي خداوند با            

ایم و امیدواریم که شما عزیـزان هـم از ایـن آزمـایش                براي انجام تکلیف لباس رزم پوشیده     
 . صبر و استقامت داشته باشید     ، و در مقابل مشکالت ناشی از جنگ       5الهی سربلند بیرون آیید   

ان «بنا به گفته قرآن که      ها نیز      و بعد از این مشکالت و ناراحتی       6»ان اهللا یحب الصابرین   «که  
 بـزودي بـا پیـروزي رزمنـدگان اسـالم و      .)بعد از هر سختی راحتی است (7»مع العسر یسرا 

                                           
 .193 / بقره-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»نهائی« در اصل وصیت -3
 .»برپائی« در اصل وصیت -4
 .»آیید«در اصل وصیت  -5
 .146 / آل عمران-6
 .5 /انشراح -7
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نابودي فتنه با خوشی و راحتی زندگی پرثمـري داشـته باشـید و افتخـاري بـراي اسـالم و                     
مسلمین و مستضعفین جهان باشید و خداوند از ما راضی باشـد و رهـروان صـدیقی بـراي                   

  .اطهار باشیم  و ائمه)7(و ساالر آزادگان امام حسینسرور 
 .عزیزانم قدر رهبري و مسئولین مملکتی را بدانید و گوش به فرمان والیت فقیـه باشـید                 

از تفرقه بپرهیزید و در مراسم مذهبی خصوصاً نماز جماعت و جمعه و دعاها شرکت فعال                
هاي جنـگ را بنـا بـه فرمـوده       جبهه. داشته باشید که هرچه داریم از این شعائر مقدس است         

  1.»مسئله اصلی امروز ما جنگ است«رهبر گرم نگه دارید که 
  و همچـون   » عـشق را پرنگـه داریـد       2سنگرهاي بـسیج، ایـن مـدارس      « ،برادران بسیجی  

 براي آزادگان جهان باشید و برادران نوجوان نیز در کنار درس سنگر بـسیج               3گذشته الگویی 
 4.اي درخشان براي ایران اسالمی ترسیم نمایند ندهرا از یاد مبرید و آی

 از شـما     دریـغ شـما باشـم،       پدر و مادر بزرگوارم هرگز نتوانـستم قـدردان زحمـات بـی             
طلبم و از خداوند براي شما طلب اجر دارم و امیدوارم که در روز قیامت مـورد              حاللیت می 

 . شفاعت جد بزرگوارم قرار گیریم
سـپارم   ها و مسائل را به شما می  دنیا چیزي ندارم و تمام برنامه پدر جان از خودم در این      

و شـما   .باشد که امیدوارم ادا کنیـد   نیز به گردن من می     5 ماه روزه و نماز قضا     2ضمناً حدود   
برادران عزیزم سعی کنید که فرد صالح و مفیدي براي جامعه اسـالمی و رهـرو راه شـهیدان     

ادري را نسبت به شما آنطور که باید اداکنم امیدوارم که مرا        باشید و از اینکه نتوانستم حق بر      
 . ببخشید

آور خـون شـهیدان       گونه با صبر و اسـتقامت پیـام         و شما خواهران مهربان شما نیز زینب       
اي بـراي اسـالم و    کنم و امیدوارم کـه فرزنـدان شایـسته          از شما نیز طلب آمرزش می     . باشید

 . گویان بزنید  و یاوه6کمی بر دهان منافقانانقالب اسالمی تربیت کنید و مشت مح

                                           
  .148، ص19 صحیفه امام، ج-1
 .»مداراس« در اصل وصیت -2
 .»الگوئی« در اصل وصیت -3
 .»نمایند«در اصل وصیت  -4
 .»غذا« در اصل وصیت -5
 .تعلیقات. ك. ر-6
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بـه امیـد پیـروزي       .کـنم   اهللا طلب مغفرت مـی      در پایان از تمام برادران و خواهران حزب        
 . رزمندگان اسالم1نهایی

 »والسالم«
 19/10/65، لتماس دعاا

 .نژاد بدهکارم  ریال به پسرعمو سید علی مرتضی900مبلغ 
 

ــدن زیباســـت  ــون تپیـ ــسین بخـ  در راه حـ
 

ــن   ــج و مح ــشیدن زیباســت  2رن   و بــال ک
 

ــفاي او  ــا صــــ ــه بــــ  در راه حرمخانــــ
 

ــت   ــدن زیباســ ــراي او بریــ ــه بــ  از همــ
 

19/10/65 
 سیدعسگر زرگري

 
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 روزها فکر من این است و همه شب سـخنم   

 

ــوال دل     ــل از اح ــرا غاف ــه چ ــک  تنمیخوش
 

 م بهـر چـه بـود      ام آمـدن    از کجا آمـده   ] آخر[
 

ــی    ــا م ــه کج ــنم   ب ــایی وط ــر ننم  3روم آخ
 

*** 
ــیم گــر پیکــر خــویش تــک  ــاج ده  تــک آم

 

ــیم      ــاراج ده ــه ت ــویش را ب ــستی خ ــا ه  ی
 

ــا    ــه م ــت ک ــر از آن اس ــا بهت ــب م  در مکت
 

 تـــسلیم شـــده بـــه دشـــمنان بـــاج دهـــیم 
  

بمـان  ها دست در دست داده و کمر به نابودي انقال  در این مقطع زمانی که تمام ابرقدرت       
شکن اسلحه به دوش      ، به فرمان رهبرم امام امت خمینی بت       4اند  از طریق جنگ تحمیلی بسته    

خـواهم بـه      شوم و می    گیرم و براي مبارزه با جور و ظلم و تجاوز راهی شهر شهادت می               می
بقـره   (5»ین هللا د و یکون ال   فتنۀ حتی التکون    و قاتلوهم «این آیه از قرآن عمل کرده باشم که         

                                           
 .»نهائی« در اصل وصیت -1
 .»محنت« در اصل وصیت -2
 . شعر از موالنا-3
 .»اند گذارده« در اصل وصیت -4
 .193 / بقره-5
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در راه خدا بجنگید تا فتنه و فساد در زمین باقی نماند و همه جا دین خـدا متجلـی                    «. )193
  .»گردد

ایـستم، تـا دیـن        بله من هم تا آخرین قطره خون خود در برابر دشمنان خدا و اسالم می               
 اشـرف «خدا در همه جاي جهان حاکم شود و در این راه همان طور که رسول خدا فرمـود                

 .شوم  من هم شهادت را پذیرا می.ها شهادت است شرافتمندترین مرگ 1»الشهادة قتل الموت

                                           
 .8 ص ،67 ج ،بحاراالنوار) 6( حضرت محمد-1
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 یديهاي کل عبارت
I سپاس و ستایش آن خدایی را که نعمت عظماي رهبریت پیامبرگونه را بر ما ارزانی داشت. 
I           لیه و اهللا صلی اهللا ع  همانا تداوم سنت رسول  ،جهاد در راه اسالم و قرآن به اذن حکم والیت فقیه

 .باشد آله می
I              چـون و چـرا از اوامـر و     سعادت و خوشبختی دنیایی و اخروي شما در گرو همین اطاعـت بـی

 .باشد دستورات والیت فقیه می
I         ایـن حقیـر بـه عـشق تـو و بـه عـشق زیـارت کربالیـت                  )7(یا موال یا ابـا عبـداهللا الحـسین 

 .نمایم شماري می لحظه
I  به حول و قوه الهی نزدیک استفتح. 
I ظفر در شفق خونین دمیدن خواهد گرفتصبح . 
I    آمـاده  ) عـج ( زمینه بـراي ظهـور مهـدي موعـود         ،زدایی در سطح جهان     انشاءاهللا تعالی با طاغوت

 .خواهد شد
I عنوان تنها رهبر و مرجع بدون چون و چرا اطاعت کنید هاز امام عزیز ب. 

 ویشعلیدر :نام
 زمانی :خانوادگی  نام

  قنبر:پدر نام 
 جان  صاحب:نام مادر

 1323 هفتم فروردین :تاریخ تولد
نـو از توابـع        روسـتاي قلعـه    :محل تولد 

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

 1364ویکم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  فاو عراق:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 درویشعلی زمانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم  بسم
 2» التشعرون1 بل احیاء و لکناهللا اموات ی سبیلوال تقولوا لمن یقتل ف«

 بر بشر منت نهاده و نعمـات بـیش از حـدي را بـر او ارزانـی                 3سپاس و حمد خدایی را که     
خلقـی    سوي کمال مطلـوب یعنـی سـعادت و خوشـبختی و نیـک              هداشته است و انسان را ب     

ه خـود در زمـین   رهنمون کرده است و به لحاظ اهمیت در وجود و هستی او ایشان را خلیف 
 علـی الـذین   و نریـد ان نمـنّ  «و او را وارث زمـین و محـیط بـر آن قـرارش داد      . قرار داد 
 6 سپاس و ستایش خدایی را کـه       5» و نجعلهم الوارثین   ۀائمجعلهم  ن فی االرض و     4استضعفوا

اال «یابـد   ها اطمینان مـی  ذکر و یاد او آرامبخش روح و قلب و دل انسان است و با یاد او دل 
 رهبریـت  9 کـه نعمـت عظمـاي   8 سپاس و سـتایش آن خـدایی را     7»ذکر اهللا تطمئن القلوب   ب

 ظلمت و جهل، فـساد  ]ي[پیامبرگونه را بر ما ارزانی داشت و ما را که سالیان سال در قهقهرا   
و اآلن کـه بـه برکـت       .  و کمـال هـدایت کـرد       10 نور و روشنایی   سوي  به ]را[و تباهی بودیم    

موفق به شرکت در جهاد در راه اسالم         ،ن و طاغوت براندازش   شک   با عظمت و دشمن    وجود 
اهللا صـلی اهللا علیـه و آلـه      که همانـا تـداوم سـنت رسـول         -و قرآن به اذن حکم والیت فقیه      

 . ام  شده-باشد می

                                           
 .»الکن« در اصل وصیت -1
 .154 / بقره-2
 .»خدائیراکه« در اصل وصیت -3
 .»استضعفو« در اصل وصیت -4
 .5 / قصص-5
 .»خدائیراکه« اصل وصیت  در-6
 .28 / رعد-7
 .»خدائیر را« در اصل وصیت -8
 .»عظمی« در اصل وصیت -9

 .»روشنائی« در اصل وصیت -10
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امیـدوارم شـما عزیـزان      . نمایم  خدا را در این موهبت الهی شکر و سپاس مخصوص می           
 صـحنه ظهـور   2]در[هاي این پیـر خروشـان     پیام1رامیشما برادران و خواهران و سروران گ    

یافته اسالم را، به گوش دل بـا بـصیرت عمیـق شـنوا باشـید و عمـل کنیـد کـه سـعادت و             
 چـرا از اوامـر و   3]و[چـون    خوشبختی دنیایی و اخروي شـما در گـرو همـین اطاعـت بـی              

 .باشد دستورات والیت فقیه می
 4 مزاحمت بـیش از حـد بـراي شـما مـستمعین         سخن را بیش از این به درازا نکشانیم و         

 وصایاي حقیرانه این بنده گنهکـار و        عنوان  به در اینجا چند کالمی را       . نیافرینم ،بسیار محترم 
رو سیاه بشنوید و برایم براي آمرزش گناهـانم اشـک بریزیـد و از درگـاه باریتعـالی طلـب                     

که این وصیت بسیار نـاچیز مـرا    اهللا امیدوارم تمامی کسانی    انشاء 5.مغفرت و آمرزش بنمایید   
 اولـین قـدمی   ،ام احترامی نمـوده  ادبی و بی دانم که به آنها حتماً حتماً بدي بی   شنوند و می    می

 این است که مرا حتماً حالل کنند، من خیلی دلم مـضطرب          ،خواهند براي من بردارند     که می 
یم که او از حق خـودش        از آنکه خداي ناکرده به کسی بدي کرده باش         ،و خاطرم ناآرام است   

 .براي آمرزش گناهانم نگذرد
 این حقیر به عشق تـو و بـه عـشق زیـارت کربالیـت                )7(یا موال یا اباعبداهللا الحسین     

 از وجـود کثیـف و      6ات بـه دور     گوشـه   نمایم و آرزو دارم در کنار قبر شش         شماري می   لحظه
زنـی و روضـه        و سـینه   خـوانی   آشامان شب پره به عشق والي تو نوحه         پلید خفاشان و خون   

 و این وعده بسیار بعید نیست و فتح به حول و قـوه الهـی نزدیـک اسـت و                     7خوانی نماییم 
صبح ظفر در شفق خونین دمیدن خواهد گرفت و ظلمت و جور و ستم ظالمـان طاغیـان و                   

زدایی در سطح جهان زمینـه        سرکشان در هم پیچیده خواهد شد، و انشاءاهللا تعالی با طاغوت          
 کـه   8نمـاییم   و مـا از خـدا مـسئلت مـی         . آماده خواهـد شـد    ) عج(هور مهدي موعود  براي ظ 

                                           
 .»کرامی« در اصل وصیت -1
 .»ظهور یافته« در اصل وصیت -2
 .»چون چرا« در اصل وصیت -3
 .»مستعمین« در اصل وصیت -4
 .»بنمائید« در اصل وصیت -5
 .»بدور«ت  در اصل وصی-6
 .»نمائیم« در اصل وصیت -7
 .»مینمائیم« در اصل وصیت -8
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بـه دسـت پرتـوان    ) عـج (الزمـان  سازي جهان براي ظهور آقا و موالیمان مهدي صاحب          آماده
هـاي خـون و       هـاي نـور علیـه ظلمـت و جبهـه            سربازان از خود گذشته آن آقا که در جبهه        

 .گذرند قرار دهد یشهادت از تمام هستی خویش براي رضاي خدا م
 اگر چه نتوانستم حق شما را بجا آورم و آنچه را کـه  ،آري اي عزیزان اي خانواده عزیزم     

 را به نحو احـسن انجـام        1]باشد[بایست    شایسته یک خانواده بسیار عزیز و در شأن شما می         
بجـا  را عمـالً    ) بخشش (2بخشید و براي آنکه این موضوع       بدهم موفق نشدم انشاءاهللا مرا می     

هاي شریفتان آن اوقاتی که خداوند سبحان به شما توجه دارد مخـصوصاً در         در وقت . آورید
 طلب غفران ذنوب مـا      ،طوالنی بودن نمازهاي یومیه و دعاهاي کمیل و توسل به ائمه اطهار           

 3.را بنمایید
اي عزیزان بکوشید براي اسالم عزیز نیروهایی مفید بوده و کابین زندگی حیـات دنیـاي                 
تعالی فرزندانی برومند پیرو مکتب سـرخ و خـونین            انی را عطرآگین کرده و با عنایات حق       ف

 عاشق و دلباخته خدا موثر بـراي جامعـه مـسلمین و مستـضعفین تربیـت            )7(امام حسین 
هاي به زمین افتاده شهداي جانبازمان را بر دوش کـشیده و بـا           کنید، تا انشاءاهللا تعالی اسلحه    

 روح اهللا الموسوي  ، و پیروي از رهبریت پیامبرگونه امام امت       )7( علی اقتدا، به حسین ابن   
دان تـاریخ   الخمینی راه سرخ و خونین عاشورا را تداوم بخشند و یزیدیان تاریخ را بـه زبالـه   

 .رهسپار بنمایند
فرساي خود به     هاي طاقت  و اما کالمی با شما عزیزان امت غیور و شهیدپرور که با کمک             

هاي عارفانه جبهه کنار دیگـر    شرمنده و شرمگین ساختید، لحظاتی که در خیمه    ها ما را    جبهه
هایتان بودیم که هر وقـت سـیل خروشـان اسـتعانت      عزیزان و رزمندگان بودیم شاهد کمک   

هاي شما    دیدیم، به این فکر بودیم که آیا زمانی خواهد رسید که ما به پاس کمک                شما را می  
 فضیلت شما را، بجا آوریم یـا نـه ولـی هرچـه فکـر کـردیم                  قدردانی الزم و ستوده مقام با     

 و قـسمت اعظـم اجـر و         4.شود حقوق ظاهري را ادا نماییم       دیدیم، جز ایثار و فداکاري نمی     

                                           
 .»بایست را می« در اصل وصیت -1
 .»اینموضوع« در اصل وصیت -2
 .»بنمائید« در اصل وصیت -3
 .»نمائیم« در اصل وصیت -4
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 پیامبر گرامـی اسـالم در       1 تعالی محفوظ خواهد بود و انشاءاهللا       ثواب شما عزیزان نزد خداي    
 .قیامت به شما عوض خواهد داد

این است که اوالً سعی بکنید با نیات خالص و پاك و مطهر و خـدایی                توصیه این حقیر     
 تنهـا رهبـر و   عنـوان  بـه دریغ خود ادامه دهید و ثانیاً از امـام عزیـز    هاي بی  همچنان به کمک  

مرجع بدون چون و چرا اطاعت کنید که مایـۀ سـعادت و خوشـبختی دنیـا و آخـرت شـما         
 )7( همچون یاران با وفاي حسین بن علـی        خواهد بود سعی کنید از امام روگردان نشوید       

که تا آخرین قطرات خون گرمشان بر دشت گرم و سوزان کربال به خون غلتیدند، ولی یک                 
لحظه از امام بزرگوارشان جدا نـشده و حتـی فرزنـدان برومندشـان نیـز طفـالن معـصوم و              

 تحـت    به خون خـویش غلتیـده و       )7( شیرخوار امام حسین   2اصغر  گناه آنها چون علی     بی
فرماندهی آقا عبداهللا نثار جان و هستی خویش کردند و به عهد و پیمان خود ثابت و استوار                  

مانیـد و نگذاریـد    که می. ماندند، شما هم به امام عزیز تا آخرین دقایق عمرتان وفادار بمانید           
هـا و همـشیره    و در ضمن از محضر همه اخـوي    . گذارید  امام تنها بماند که نگذاشتید و نمی      

 برگردن من حق دارند و من نتوانستم حقـوق آنهـا را ادا کـنم                3رامم که هر کدام به نحوي     گ
 .نمایند انشاءاهللا مرا ببخشند و مرا حالل می

احترامی  ادبی و بی    در پایان براي بار چندم از همه کسانی که به شکلی بر آنها تندي و بی                
ا ببخـشند و بـراي آمـرزش        خـواهم کـه مـر       نمودم و حضوري نتوانستم حاللیت بطلبم مـی       

 .گناهانم از خداي تبارك و تعالی طلب مغفرت بنمایند
 »اهللا الصالحین والسالم علی عباد«

 دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
 بنده روسیاه گنهکار درگاه ایزدمنان

 علی زمانی درویش
 26/12/62تاریخ  هب

                                           
 .»...انشا« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»بنحوي« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I ا کنیدامام را دع. 
I رزمندگان را دعا کنید. 
I بروید به نماز جماعت. 
I بروید مردم را به مسجد دعوت کنید. 
I با خون این شهدا باید درخت اسالم را آبیاري کنیم. 

 سعید :نام
 زمانی :خانوادگی  نام

 حسین :پدر نام 
  محترم:نام مادر

 1346ویکم مرداد   بیست:تاریخ تولد
  شهرستان گرمسار:محل تولد
  دوم راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362 یازدهم خرداد :تاریخ شهادت
  بانه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 293 زمانی، سعید     ¹استان سمنان 

 سعید زمانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
  اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان  نام به

م خمینی و همچنین سالم به روح پـاك  با درود فراوان به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران اما 
 .شهیدان از کربالي حسین تاکربالي ایران

پدر و مادر عزیزم براي من گریه نکنید امام را دعا کنید رزمندگان را دعا کنید بروید به نماز                   
. جماعت، بروید تشییع جنازه شهدا، بروید تظاهرات، بروید مردم را به مسجد دعـوت کنیـد     

ا خون این شهدا باید درخت اسالم را آبیاري کنیم و نگـذاریم ایـن ضـد                 اي مردم ایران ما ب    
 .اي به اسالم بزند انقالب خونخوار ضربه

 نامه من این بود وصیت
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 هاي کلیدي عبارت
I اینجانب بنابر وظیفه شرعی و جهت لبیک گفتن به نداي حسین زمان عازم جبهه شدم. 
I مان در راه خدا باشدمیریم چه بهتر از این که مرگ روزي می. 
I تازه شهدا هم نزد خدا درجاتی دارند. 
I همیشه در راه حق قدم بردارید.  
I دست از یاري امام برندارید. 
I      توانید از راه تشویق و دعا براي آنهـا تقویتـشان     نبود می  ]بد [ مالی وضعبه رزمندگان کمک کنید

 .کنید

 محمدرضا :نام
 نیزما :خانوادگی  نام

 حسین :پدر نام 
  صدیقه:نام مادر

 1342 یکم دي :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1363ویکم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  جزیرة مجنون:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمدرضا زمانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1.»انفروا جمیعاًاو لذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات ا یا ایها«

ش امام امت خمینی عزیز و با سالم بر تمامی          برحقبا سالم و درود بر مهدي موعود و نایب          
شهداي اسالم از صدر اسالم تا کنون و با آرزوي پیروزي رزمندگان کفـر سـتیز سـنگرهاي                   

امیدوارم هرکس این مطالـب  . نویسم  صیت می  و عنوان  بهاي را     نبرد حق علیه باطل چند کلمه     
 .را خواند برایش مفید فایده باشد

اینجانب بنابر وظیفه شرعی و جهت لبیک گفتن به نداي حسین زمان عازم جبهـه شـدم                  
خـواهم کـه اگـر در ایـن راه خـدا       از خانواده عزیزم می.  عمل کرده باشم 2تا بلکه به تکلیفم   

اراحت نباشند و افتخار کنند چون مـا کـه همـه یـک     خواست و شهادت نصیبم شد، هرگز ن  
میریم چه بهتر از این که مرگمان در راه خدا باشـد ایـن را هـم بدانیـد هـر کـس                   روزي می 

شود، تازه شهدا هم نزد خدا درجاتی دارند و انشاءاهللا کـه خـدا                افتخار شهادت نصیبش نمی   
همیشه در راه حق قدم برداریـد و        خواهم    می] هم[اهللا     از امت حزب   3به درجات آنها بیفزاید   

 .دست از یاري امام برندارید
برادرها و خواهر و شوهر خواهر عزیـزم و همچنـین دوسـتان آشـنایان و فامیـل دور و                     

و امـا وصـیتم ایـن    . طلـبم   ببخشید و از همه شما حاللیت مـی ،نزدیک اگر از ما بدي دیدید   
هـایی را کـه نخوانـدم و           روزه باشـد و خـودش مقـدار نمـاز و           است که پدرم وصی من می     

انـداز    همچنین بدهکاري را خبر دارد اگر در وسعش بود برایم بجا آورد مقـداري هـم پـس                 
 راهی کـه صـالح      4 اندازه شد بعد از اینکه خمسش را دادند به هر          ]چند[دارم که آن هم هر      

حمتهـاي   آخـرین بـار از شـما کـه ز            پدر و مادر عزیزم بار دیگر بـراي        6. خرج کند  5داند  می

                                           
 .71 / نساء-1
 .»بتکلیفم«اصل وصیت  در -2
 .»بیافزاید« در اصل وصیت -3
 .»بهر« در اصل وصیت -4
 .»دانی می« در اصل وصیت -5
 .»کن« در اصل وصیت -6
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 مرا ببخشید و برایم دعـا       1]خواهم  می[اید    اید و احتماالً از من اذیتی دیده        زیادي برایم کشیده  
 ، هم در نظر داشته باشید هر چقدر شما استوارتر و صابرتر باشید مطمئن باشید              2 این را  .کنید

 از توانیـد  نبـود مـی    مالیحال، رزمندگان کمک کنید 3 سعی کنید به   ،تر است   روح من راحت  
 . با امید پیروزي اسالم بر کفر جهانی.راه تشویق و دعا براي آنها تقویتشان کنید

 »والسالم«
 محمدرضا زمانی

13/12/63 
 

                                           
 .»اید مرا دیده« در اصل وصیت -1
 .»راه« در اصل وصیت -2
 .»براي« در اصل وصیت -3
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 هاي کلیدي عبارت
I مردم باید بدانند که من این راه را خودم انتخاب کردم. 
I براي رضاي خداام، فقط   چیزي به جبهه رفتهخاطر بهکس مرا مجبور نکرده است و نه  هیچ. 
I   هاي او گوش کنید و قدر او        د و به حرف   یخواهم که امام امت را تنها نگذار        اهللا می   از مردم حزب

 .را بدانید
I  را دارنداماماآلن تمام دنیا آرزوي داشتن رهبري چون . 
I سعی کنید دعا زیاد بخوانید.  
I براي سالمتی امام از ته دل دعا کنید. 

 غالمحسین :نام
 پور زمانی :خانوادگی  نام

 اکبر علی :پدر نام 
 خانم  نرجس:نام مادر

 1345 پنجم بهمن :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  اول متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362 هفتم فروردین :تاریخ شهادت
  عراق پاسگاه زید:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 پور غالمحسین زمانی
 

 هللا الرحمن الرحیما بسم
 1»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون«
انـد و در نـزد خدایـشان     انـد بلکـه زنـده    اند مرده مپندارید کسانی که در راه خدا کشته شده    «

 .»خورند روزي می
به رهبر کبیر   و با درود    ) عج( امام زمان  2 اهللا االعظم  بقیۀباسالم به محضر مقدس حضرت       

انقالب اسالمی ایران امام خمینی، و با سالم به تمامی شهیدان همیـشه شـاهد و بـا درود و                     
 .کنم نامه خود را آغاز می سالم به تمامی رزمندگان پرتوان اسالم، وصیت

جهـاد، دري اسـت از درهـاي بهـشت کـه        «: اند   فرموده )7(همانطور که حضرت علی    
 اآلن کـه ایـن توفیـق دوبـاره      3».کنـد   خاص خویش بـاز مـی     فقط بر روي بندگان     ] خداوند[

 من شده است، امیدوارم که به آرزویم برسم، اما اگر خدا لیاقت شـهادت را بـه مـن          4نصیب
داد و شهید شدم مردم باید بدانند که من این راه را خـودم انتخـاب کـردم و هـیچکس مـرا               

 .مجبور نکرده است
فالن کس او را  : گویند  از شهادت برادران شهید می    گویم که پس      من این را به کسانی می      

 فالن چیز به جبهه رفته و شهید شده اسـت، بایـد بگـویم کـه                 خاطر  بهمجبور کرده بود و یا      
. ام، فقط براي رضاي خدا       چیزي به جبهه رفته    خاطر  بههیچکس مرا مجبور نکرده است و نه        

 و نـه فرزنـدانتان را بـه جبهـه           رویـد    نه خودتـان بـه جبهـه مـی         5شمایی که : باید بگویم که  
هاي خودتان به پدر و مادر کسانی که فرزندانشان در جبهه هـستند            فرستید دیگر با حرف     می

 .خنجر نزنید و دلشان را سرد نکنید

                                           
 .169 / آل عمران-1
 .»العظم« در اصل وصیت -2
 لخاصـۀ  فتحـه اهللا  الجنۀفان الجهاد باب من ابواب «: البالغه است  نهج27لین عبارت از خطبه    عبارت شهید ترجمه او    -3

 .»به اولیاء
 .»نسیب« در اصل وصیت -4
 .»شمائیکه« در اصل وصیت -5



 301پور، غالمحسین       زمانی¹استان سمنان 

هاي او گـوش کنیـد    خواهم که امام امت را تنها نگذارید و به حرف    اهللا می   از مردم حزب   
آید دیگر رهبري چـون       و را ندانید فردایی که انشاءاهللا نمی      اگر اآلن قدر ا   . و قدر او را بدانید    

سعی کنید دعا  . اآلن تمام دنیا آرزوي داشتن رهبري چون او را دارند         . توانید پیدا کنید    او نمی 
پدر  :و اما وصیت به پدر و مادر عزیزم        .زیاد بخوانید و براي سالمتی امام از ته دل دعا کنید          

نیا فرزند خوبی براي شـما نبـودم بایـد خیلـی خیلـی ببخـشید،                و مادر عزیزم از اینکه در د      
امیدوارم که وقتی خبر    . بتوانم بکنم ) آخرت(امیدوارم جبران زحمات شما را در دنیاي باقی         

 و هـیچ نـاراحتی      1شهادت مرا شنیدید بر احساسات پدرانـه و مادرانـه خـود غالـب شـوید               
و خواسـتید  [هر وقت که به یاد من افتادیـد       امیدوارم که    . خداوند بزرگ  2. [...]نداشته باشید 

گریه کنیـد و روح      [...] و اصحاب ایشان گریه کنید نکند        )7( بر امام حسین    کنید 3 ]گریه
مـن  [که روح من شاد باشد هیچگاه گریه براي        . [...] را شاد کنید   4مرا عذاب دهید و منافقان    

 .باشم [...]که در این بایست از شما جدا شوم چه بهتر   باالخره روزي می5]نکنید
. طـوالنی بگردانـد    [...]) عـج (امیدوارم که عمر امام عزیزمان تا ظهور حـضرت مهـدي             

 6]دار نگهرا [خدایا، خدایا، تا انقالب مهدي خمینی 
 »والسالم«
16/12[...]/7 

 »انشاءاهللا«. از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا
 در مـــسلخ عـــشق جـــز نکـــو را نکـــشند

 

ــفتان  ــه صــ ــشندرو بــ ــتخو را نکــ   زشــ
 

ــراس  ــردن مهـ ــادقی زمـ ــق صـ ــر عاشـ  گـ
 

 9]8مــردار بــود هــر آنکــه او را نکــشند    [ 
 

                                           
 .»شود« در اصل وصیت -1
 .مشخص شده خوانا نیست[...]  عباراتی که در متن با .خوانا نیست -2
 .افتاده استهایی   در اصل وصیت واژه-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .خوانا نیست -5
 .»ناخوانا« در اصل وصیت -6
 .خوانا نیست -7
 .»ناخوانا« در اصل وصیت -8
 وصـف   بـا وجـود همـۀ خفقـان در       پهلـوي  ه بـا طـاغوت و رژیـم        رباعی از اشعاري است که در دوران مبـارز          این -9

 بر سـنگ قبـر میـرزاده عـشقی         اراول بار این شعر     . شد  سیاسی بسیار خوانده می    نازانگیز مبار   هاي شگفت   مقاومت
 . هم بر سنگ مزار بسیاري از شهدا،ده برخی از زندانیان سیاسی دیده شاند و بعدها هم در الیحه دفاعی حک کرده
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 هاي کلیدي عبارت
I        گاه مسلمین جهان را از دسـت اجانـب خـارج             رزمندگان ما بتوانند انشاءاهللا قدس این اولین قبله

 .ایندنم
I   ا را با همکـاري دیگـر رزمنـدگان از    دانم که براي نبرد با کفار به جبهه روم و آنه          وظیفه خود می

 .این مرز و بوم خارج نماییم
I دیامام را فراموش نکرده و راه او را با دل و جان ادامه ده. 
I ایدشکن قرن و پیر پیران را افزون نم د که عمر این بتیاز خداوند متعال بخواه. 
I  متصل شود )عج(به انقالب جهانگیر مهدي] را[انشاءاهللا این انقالب . 

 حسن :نام
 )فرد احسانی(زندانیان  :خانوادگی  نام

  اسماعیل:پدر نام 
  ربابه:نام مادر

 1345 پنجم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  سوم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 دهم مهر :تاریخ شهادت
  گیالنغرب:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 )فرد احسانی(سن زندانیانح
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 بسم رب الشهدا

 ).امام خمینی (2» دارد اسارت ندارد1ملتی که شهادت«
آفـرین مـا      باشم که رزمندگان مسلمان و حماسـه        نامه می   در حالی مشغول نوشتن وصیت     

رونـد کـه      باشـند و مـی      ها مشغول ستیز با کفـار مـی         این شیران روز و عابدان شب در جبهه       
المللـی وارد آورنـد و انـشاءاهللا راه           آخرین ضربات کاري را بر پیکر پلید کفر و استکبار بین          

:  کـه ندهایش فرمود    در یکی از سخنرانی    3اهللا منتظري   کربال را آزاد نموده و همانطور که آیت       
 4.»براي رفتن به قدس باید از کربال بگذریم«
گاه مسلمین جهان را از دست اجانـب       این اولین قبله   5رزمندگان ما بتوانند انشاءاهللا قدس     

من .  به امامت رهبر بزرگ انقالب بخوانند      6االقصی  خارج نموده و انشاءاهللا نماز را در مسجد       
تـوانم مـؤثر      بهتـر مـی   ) جبهه(کنم که آنجا       یک عضو کوچک از این جامعه فکر می        عنوان  به

 10.» و انفسهم9اهللا باموالهم  سبیل  فی8و جاهدوا«:  این آیه شریف که7باشم و به مصداق
دانم که براي نبرد بـا کفـار بـه جبهـه روم و آنهـا را بـا همکـاري دیگـر          وظیفه خود می   

 و اگر در این حین به شهادت هم رسـیدم زهـی             11رزمندگان از این مرز و بوم خارج نماییم       

                                           
 .»شعادت« در اصل وصیت -1
ه شـهادت بـراي او   ملتـی کـ  «: در صحیفه امام عین این جمله یافت نشد اما امام سخنی قریب بدین مـضمون دارنـد    -2

 ).187، ص3صحیفه امام، ج(» سعادت است پیروز است
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»گذرد راه قدس از کربال می«: این عبارت در شعارهاي مردم بدین صورت جاي افتاد -4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 .»مسجداقصی«در اصل وصیت . تعلیقات. ك.ر -6
 .»مشتاق« در اصل وصیت -7
 .»هدوجا« در اصل وصیت -8
 .»امواتهم« در اصل وصیت -9

 .20 / توبه-10
 .»نمائیم« در اصل وصیت -11



 305، حسن     )فرد احسانی( زندانیان ¹استان سمنان 

اند و    ربیت من بوده  و من از پدر و مادرم، اینها که در همه حال در فکر پرورش و ت               . سعادت
خـواهم کـه اگـر در حـین زنـدگی بـدي و        اند مـی  با چه رنج و زحمتی مرا به اینجا رسانده 
 .طور و از برادر کوچکم نیز همین. نافرمانی از من سر زده مرا حالل کنند

پـرور و قهرمـان پیـام داشـته باشـم و       تر از آن هستم که براي این ملت شهید      من کوچک  
 3 که آیا من   2روم   واقعاً حیرت کرده و به فکر فرو می        1بینم  ن ملت را ما می    وقتی که روحیه ای   

 یک عضوي   عنوان  بهخیر و البته که نه، و من        . لیاقت آن را دارم که براي این مردم پیام بدهم         
 شهیدپرور و امت بیدار و همیـشه در صـحنه پیـامی دارم     کوچک از این اجتماع به این ملت 

اموش نکرده و راه او را بـا دل و جـان ادامـه دهنـد و از خداونـد متعـال        امام را فر  : اوالً که،
شکن قرن و پیر پیران را افزون نموده و از عمر ما بکاهد و به عمر                  بخواهند که عمر این بت    

: ثانیـاً  . متـصل شـود     )عـج (به انقالب جهانگیر مهدي   ] را[او بیفزاید که انشاءاهللا این انقالب       
 رگانـشان   4[...]اه تا آخرین لحظه و آخـرین قطـره خـونی کـه در               پشتیبان این روحانیت آگ   

 . را خالی ننمایند5جاري است باشند و مسجدها را پرنمایند و سنگرها
خواهم که اگر نظر خداوند بر این بنـده حقیـر و گناهکـار                و در آخر از پدر و مادرم می        

عزاي من گریه نکننـد کـه ایـن         افتاد و به آن مقام رسیدم که بتوانم در راه او کشته شوم، در               
 اگـر   7باشـند و دیگـر اینکـه در صـورت لـزوم              و اجانب منتظر همین لحظات مـی       6منافقین

 ماه روزه بگیرند و در آخـر بـه امیـد پیـروزي رزمنـدگان                3 ماه نماز و     5توانستند براي من    
 .سپارم اسالم و نابودي ظلم و کفر همه شما را به خداوند متعال می

 

 » اهللا و برکاتهرحمۀکم و سالم علیوال«
 حسن زندانیان

                                           
 .»بینیم می«در اصل وصیت  -1
 .»رویم می« در اصل وصیت -2
 .»ما« در اصل وصیت -3
 .خوانا نیست -4
 .»سنگر مهم« در اصل وصیت -5
 .تعلیقات. ك. ر-6
 .»لذوم« در اصل وصیت -7
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 هاي کلیدي عبارت
I شوم  نائل می)7(اگر سعادت یاري کند به زودي به زیارت امام حسین. 
I رسم من حتماً در این لباس مقدس سربازي به شهادت می. 
I پدر جان مطیع اوامر رهبر معظم انقالب باشید. 
I ندهیدبه منافقان و کوردالن ضد انقالب میدان . 

 ضیاءاهللا :نام
 زیاري :خانوادگی  نام

  عطاءاهللا:پدر نام 
  زینب:نام مادر

 1347 دوم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
 ه سپا:کننده ارگان اعزام

 1366ویکم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  ماووت عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلـزار شـهداي روسـتاي افتـر از          :مزار
 توابع زادگاهش
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 ضیاءاهللا زیاري
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 بـه   1گویم که اگر سعادت یـاري کنـد بـه زودي            فقط می . ندارم] را[پدرجان قصد مزاحمت    

مـرا در  . پدرجان اگر فیض شهادت نصیب مـن شـد       . شوم   نائل می  )7(زیارت امام حسین  
 . بسپارید2گلزار شهداي افتر به خاك

باشـید و بـه    ) 3( نکن و همیشه بـه یـاد حـضرت زینـب           تابی مادرجان در شهادتم بی    
بوسم که براي بزرگ نمـودن        هاي مادرم را می     دست . گریه کنید  )7(مظلومیت امام حسین  

 . رو سفید باشید)س(امیدوارم که نزد حضرت زهرا .من زحمات زیادي کشید
ـ    . پدرجان افسوس که نتوانستم عصاي دست شما در ایام پیـري باشـم              زد امیـدوارم در ن

تـر در صـف    پدرجان آرزو دارم که هرچه سریع .حضرت پروردگار سربلند و روسپید باشید   
 .رزمندگان اسالم به دین خدا خدمت نمایم

 ،مادر جان . رسم  پدر و مادر عزیزم من حتماً در این لباس مقدس سربازي به شهادت می              
م در شهادتم گریـه     خواه   و می  »بوسم   در زیر آن است را می      3کف پاي شما که کلید بهشت     «

 مهربانم هرگاه دلتان برایم تنگ شد به مزارم بیایید و در آنجا بـه       4پدر و مادر  . و شیون نکنید  
 5به منافقـان  . پدر جان مطیع اوامر رهبر معظم انقالب باشید        .غریبی شهداي کربال گریه کنید    

حتماً در افتر بـه     پدر و مادر عزیزم اگر شهید شدم مرا         . و کوردالن ضد انقالب میدان ندهید     
 . بسپارید6خاك

 7زیاري افتر... ا یاءض

                                           
 .»بزودي« در اصل وصیت -1
 .»بخاك«اصل وصیت  در -2
بهـشت زیـر   »  تحت االقدام امهـات    الجنۀ«است  ) 6( عبارت شهید برگرفته از این سخن معروف حضرت محمد         -3

 .پاي مادران است
 .»مادرم« در اصل وصیت -4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 .»بخاك« دراصل وصیت -6
 .ت، اما در اعالم پسوند افتـر وجـود نـدارد    را ذیل وصیت آورده اس    » افتر«خانوادگی واژه     د پس از ذکر نام و نام      یه ش -7

 .نام روستایی از توابع شهرستان سمنان است» افتر«
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 هاي کلیدي عبارت
I تقاضاي من از شما این است که در کارهایتان کوشا باشید: پدر و مادر و برادران و خواهران. 
I  دیآید براي یاري رساندن به اسالم کوتاهی نکن  برمیشمادر کارهایی که از دست. 
I  جدایی سخت است ولـی صـبر داشـته باشـید کـه ایـن گفتـه خداسـت کـه                     دانم که     هرچند می

 .»باشند محبوبترین افراد نزد خدا صابرین می«

 اهللا نعمت :نام
 زیاري :خانوادگی  نام

  علی:پدر نام 
 چهره  خوب:نام مادر

 1346 دهم فروردین :تاریخ تولد
ــد ــع  :محــل تول ــر از تواب ــتاي افت  روس

 شهرستان سمنان
  پایان دورة راهنمایی:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1365وپنجم دي  ست بی:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 اهللا زیاري نعمت
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 خداوندي که ما را آفرید و هستی و نیستی ما به اختیار اوست و هر موقع که خـودش                    نام  به

و بـا  ) عـج (و با سالم و درود به امام زمان. کند ده میمیراند و بعد زن  مصلحت بداند ما را می    
 . خمینی و با سالم و درود به کلیه امت شهیدپرورمسالم و درود به رهبر بزرگوار ما اما

. و با سالم و درود به پدر و مادر عزیزم که زحمت کشیدند و مرا به این سـن رسـانیدند        
امـا بایـد   .  برایتان مـشکل اسـت  1جدایی رنج ودانم که شهادت فرزند     پدر و مادر عزیزم می    

 پـدر و مـادر   2.افتخار کنید که توانستید فرزندي بزرگ کنید و به خداوند بزرگ هدیه نمایید          
 ولـی از شـما      ،عزیزم هر چند که نتوانستم زحماتی را که برایم کشیدید جبران کـرده باشـم              

 3.ایید حاللم نم ونمایم هرگونه بدي اگر از من دیدید ببخشید  تقاضا می
مادر جان امیدوارم که برایتـان  . مادرجان همه خطاهاي مرا ببخش و شیرت را حاللم کن        

تقاضاي من از شما ایـن  ، پدر و مادر عزیزم برادران و خواهران عزیزم      . پسر بدي نبوده باشم
اش گردانید تا بتوانم      توانید راضی   است که هر کس از من ناراضی است به هر طریقی که می            

 . مورد خشنودي خداوند قرار بگیرمبیشتر 
 امیدوارم که بعد از مرگ     ،شما اي مادر عزیز و اي پدر مهربانم و اي خواهران و برادرانم             

دانم که جدایی سخت است ولی صبر داشته باشـید   هرچند می. من زیاد شیون و زاري نکنید 
پـدر و مـادر و       4.»باشـند   محبوبترین افراد نزد خـدا صـابرین مـی        «که این گفته خداست که      

 . تقاضاي من از شما این است که در کارهایتان کوشا باشید،برادران و خواهران
از بردارانم تقاضا دارم که همیشه مددکار پدر باشند و کاري نکننـد کـه ایـشان ناراحـت             

همچنین از برادر خودم هوشنگ زیاري تقاضا دارم که بعد از من در خانه بـه سـهمیه                   .شود

                                           
 .»جدائی«وصیت . در اصل -1
 .»نمائید« در اصل وصیت -2
 .»نمائید« در اصل وصیت -3
هرگـز  » ینو اهللا یحـب الـصابر   وانو ما ضعفوا و مـا اسـتکا  ... «اي است از بخشی این آیه قرآن         عبارت شهید ترجمه   -4

ناك و زبون نشدند و سر به زیر بار دشمن نیاوردند و راه صبر و ثبات پـیش گرفتنـد کـه خداونـد صـابرین را                             بیم
 .146 /آل عمران. »دارد دوست می
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آید براي یـاري رسـاندن        واده کمک کند و در کارهایی که از دست ایشان برمی          خودم به خان  
 .به اسالم کوتاهی نکنند

سپارم و خوشبختی شـما را از درگـاه خداونـد متعـال               در خاتمه همه شما را به خدا می        
 اسـتفاده بـرادران دیگـر قـرار     1هایم را به کتابخانه بسپارید تا مـورد   خواهانم در ضمن کتاب   

 .گیرد
 .دار نگهخمینی را ) عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي

 »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
30/9/65 
 اهللا زیاري نعمت

 

                                           
 .»به« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I اي برادر و خواهر این دنیا دنیاي امتحان است. 
I همیشه کارهایتان براي رضاي خدا باشد و براي فرد انجام ندهید. 
I    شکن قرن خمینی کبیر لبیک گفته و بـراي یـاري و بقـاي          اهللا زمان بت    یزمان روح به گفته امام عز

 . شومیهاي نبرد حق علیه باطل اعزام اسالم به جبهه
I همیشه پشتیبان والیت فقیه و در خط امام باشید. 
I          و  )7( آیـا از خـون امـام حـسین         ؟تر است   آیا خون من و شما از خون امامان عزیزمان رنگین 

 .تر است و خون جعفر رنگین قاسم )7(عباس
I همیشه امام عزیز را دعا کنید. 
I در تمام جلسات مذهبی شرکت کنید. 

 حسن :امن
 زینلی :خانوادگی  نام

  محمد:پدر نام 
  شهربانو:نام مادر

 1340 یازدهم فروردین :تاریخ تولد
ــد  ــل تول ــع  :مح ــسطام از تواب ــهر ب  ش

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

 1364ویکم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  اروند رود:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

 گلزار شهداي شهر مجن شهرستان  :مـزار 
 زادگاهش
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 حسن زینلی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 تمامی موجـودات از چـشیدن       2» الموت 1ذائقۀکل نفس   «اهللا الرحمن الرحیم آیه شریف        بسم

 4دس باریتعـالی   اقـ  3حیات ابدي و بقـاي سـرمدي منحـصر بـه ذات           . ندشربت مرگ ناگزیر  
 جهـان   سـوي   بـه  را گـذرگاهی     5باشد و پس بر هر شخص عاقل با ایمان که ایـن جهـان               می

داند، الزم است که پیوسته در فکر عالم پس از مرگ بوده و خود را براي سـفر                    جاویدان می 
 خـود را بـا وصـیت تـدارك و           7خواسـته  و تکـالیف     6پرخوف آخرت آماده و اعمال ناقص     

 لیلـۀ  مسلم ان یبیـت  ءما ینبغی المر «:فرماید اهللا علیه و آله می  اکرم صلی رسول.جبران نماید 
 سزاوار نیست براي مـرد مـسلمان شـبی را سـحر کنـد مگـر اینکـه             8» تحت رأسه  تهوصی الّا

 بـه رهبـر کبیـر انقـالب اسـالمی یـاور             9با سالم و درود فراوان    . وصیت او زیر سرش باشد    
 و سالم بر شهیدان انقالب و خاندان شهدا کـه سـهم             مستضعفان پیر جماران و حسین زمان     

اي برادر و خواهر این دنیـا دنیـاي امتحـان اسـت و یـک                . بزرگی را در این انقالب داشتند     
ایـم و آیـا بـراي آخـرت       آمـده 10لحظه به خود بیا و پیش خود فکر کن، براي چـه بـه دنیـا     

 و خیـر پـر اسـت یـا غیبـت و          ایم یا نه؟ آیا توشه ما از کارهـاي نیـک            اي ذخیره کرده    توشه
کارهاي نامشروع؟ برادران همیشه کارهایتان بـراي رضـاي خـدا باشـد و بـراي فـرد انجـام           

اینجانب برادر حقیر شما حسن زینعلی در یک لحظه تصمیم گـرفتم کـه بایـستی در      . ندهید

                                           
 .»زائقه« در اصل وصیت -1
 .57 / عنکبوت-2
 .»بذات« در اصل وصیت -3
 .»باریتعاي« در اصل وصیت -4
 .»اینجانرا«ل وصیت  در اص-5
 .»ناقصه« در اصل وصیت -6
 .»خاسته« در اصل وصیت -7
اسـت ولـی شـهید آنـرا از آن     ) 7( عبارت از احادیثی است که در منابع مختلف حدیثی از آن حضرت امام صادق         -8

 ).87، ص7الشعیه، ج وسائل. (دانسته است) 6(حضرت رسول اکرم
 .»فرواوان« در اصل وصیت -9

 .»به دنیا«یت  در اصل وص-10
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ک شکن قـرن خمینـی کبیـر لبیـ       اهللا زمان بت     و به گفته امام عزیزمان روح      نمراه خدا جهاد ک   
 نبرد حق علیه باطل اعزام شوم و این بهتـرین   1هاي  گفته و براي یاري و بقاي اسالم به جبهه        

 از خداوند تبارك و تعالی تقاضـا دارم         .و بزرگترین آرزوي من در دوران زندگی بوده است        
 همیشه پـشتیبان والیـت فقیـه و در خـط     . انشاءاهللا،که ما را در صف شیعیان خود قرار دهد    

 و در تمام جلسات مذهبی شرکت کنید و از خداوند بخواهید که امام عزیز را تـا                  امام باشید 
 .ددار نگهاللهی  براي این امت حزب) عج(ظهور حضرت مهدي

منتقـل  ) عج(خواهیم که این انقالب اسالمی را به انقالب حضرت مهدي           خدایا از تو می    
 .بگردان

آشام و مزدور کثیف       خون 3 آمریکاي  اسالمی مورد تهاجم کشور عراق به فرماندهی       2[...] 
 آیا سـزاوار اسـت     6. از شهرهاي ما ویران و بسیاري را به شهادت رساند          5[...] 4صدام عفلقی 

 گوش کنیم که فـالن شـهر مـورد       7که در گوشه خانه بنشینیم و همیشه از رادیو یا تلویزیون          
میم آخـر و نهـایی را       ایم نه، پـس بایـد تـص          شهید داده  8[...]اصابت موشک قرار گرفته و پا       

ها بدست گرفتـه و بـر قلـب دشـمن              سرد شده برادران شهیدمان را در جبهه       9سالح. گرفت
 .نشانه رفت

 بمیران که خود وعده آن را در قران کریم  10اي خدا ما را در بستر مرگ ممیران در جایی          
فقـط  .  بنویـسم  اي  نامـه   من کوچکتر از آنم که بتوانم در برابر برادران عزیزم وصـیت           . اي  داده

تر است آیا از خـون امـام    یک سؤال دارم آیا خون من و شما از خون امامان عزیزمان رنگین           

                                           
 .»ها جبهه« در اصل وصیت -1
 . خوانا نیست-2
 .»آمریکا« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .خوانا نیست -5
 .»رسانیدن« در اصل وصیت -6
 .»تلویزویون« در اصل وصیت -7
 .خوانا نیست -8
 .»سالح« در اصل وصیت -9

 .»جائی« در اصل وصیت -10
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تـر اسـت و همچـون امـام            رنگـین  3 و خـون جعفـر     2 قاسـم  1)7( و عبـاس   )7(حسین
 را بـه میـدان      6اصغر   علی 5اش    ماهه   کربال در روز عاشورا طفل شش      4 در صحنۀ  )7(حسین

 7گناه ان کرد که اي لشگر اگر خدا را در نظر ندارید و خون من بی       آورد و رو به لشکر یزیدی     
ماهه چه گناهی دارد؟ ولی کفار هیچ جوابی ندادند       ولی این طفل شش    ،خواهید بریزید   را می 

خـدایا  .  را شهید نمود)7( از لشکریان کفار تیري رها کرد و طفل امام حسین 8یکی] لی[و
دهیم از همه گناهان ما در گذر و یک لحظه           می متس قَ )7(ترا به خون علی اصغر حسین     

 9.ما را به خودمان وامگذار
اگر این لیاقت نـصیب     . ولی اي مادر و خواهر صبر کنید و همیشه امام عزیز را دعا کنید              

 ولـی ایـن را در نظـر    . هر چنـد نـاراحتی داشـته باشـد        ،شد گریه نکنید  ) یعنی شهادت (من  
چون امامان عزیزمان که فرزند و عیال         هم 10.اید  ه خدا داده  بگیرید که فرزندي داشتید و در را      

مادر و خواهر و همسرم اگر من شهید شدم نبایـد گریـه کنیـد        : اند  خود را در راه اسالم داده     
 کـه دارم   را11هـایی  که من براي خدا و براي اسـالم شـهید شـدم و مقـدار قـرض              براي این 
 .بدهید

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .قاتتعلی. ك. ر-2
 .»جفعر«در اصل وصیت . تعلیقات. ك.ر -3
 .»صنحه« در اصل وصیت -4
 .»اش ششامه« در اصل وصیت -5
 .تعلیقات. ك. ر-6
 .»بیگناه« در اصل وصیت -7
 .»یک« در اصل وصیت -8
 .» عینی ابداًطرفۀالهی ال تکلنی علی نفسی «: ترجمه این حدیث نبوي است -9

 .»اي داده« در اصل وصیت -10
 .» که دارم را بدهیدقرزهاي« اصل وصیت  در-11
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 هاي کلیدي عبارت
I شتابند وار به قربانگاه آزمایش می ن که فرزندان ابراهیم چگونه اسماعیلخدایا ببی. 
I روند تا ایمان نرود سوزند تا با کفر نسازند، می می. 
I اند هاي شهادت چگونه حیات را به بازي گرفته ببین که اسطوره. 
I کنند خدایا جرممان چیست جز حب تو از هابیل تاکنون همواره شهیدمان می. 
I ترسند؟  انسان و ایمان و قرآن میاینان چرا از 
I  مال دنیا ندارم چون که سرباز هستم ولی وطن و ایمان و دین دارم] از[چیزي. 
I راه امام را ادامه دهید که هیچ راهی جز راه امام نیست راه من راه امام است. 

 میرمحمدعلی :نام
 سادات حسینی :خانوادگی  نام

 سیداحمد :پدر نام 
  صبیه:نام مادر

 1347 بیستم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  دوم ابتدایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1369 شانزدهم مهر :تاریخ شهادت
 بیمارسـتان امیرالمـومنین     :محل شهادت 
 زادگاهش

  بر اثر بمباران شیمیایی:نحوة شهادت
  گلزار شهداي شهرستان مهدیشهر:مزار



 )دفتر ششم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)10(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 324

 میرمحمدعلی سادات حسینی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
  رب الشهداء و الصدیقین بسم

له الطاهرین بعـد از تحریـر و   آ و السالم علی سیدنا محمد و   ة رب العالمین الصلو   1 هللا الحمد
 .من االن الی قیام یوم الدین 2لعنۀ اهللا علی اعدائهم اجمعین

 محمـدعلی  5اکـراه و بالاجبـار آقـاي   4این کلمات حاضرم در حین صحت نفس بال    3]...[ 
 به وحدانیت خداوند تبـارك و تعـالی   دهد سادات حسینی فرزند سید احمد اوالً شهادت می       

 و به امامت حضرت علـی بـن ابیطالـب مـع            6)7(و به رسالت حضرت محمد ابن عبداهللا      
بهـشت  ]. و[ قبر و حشر و نشر صراط        7به حقانیت موت و سئوال    . )7(اوالده المعصومین 

ام پدر گرامی خود سید احمد سادات حـسینی فرزنـد مرحـوم               وکیل نموده . و دوزخ و غیره   
وار به قربانگاه     خدایا ببین که فرزندان ابراهیم چگونه اسماعیل      . ید رضی سادات حسینی را    س

رونـد تـا    سوزند تا با کفر نسازند، مـی  گذارند و می شتابند و پیروزمندانه جان می      آزمایش می 
هاي شهادت چگونـه حیـات را         ببین که اسطوره  . میرند تا چراغ توحید نمیرد      می. ایمان نرود 

 خـدایا  8؟مرگ به اسارتشان درآمده است، سرمست عشقند، عشق خـدایی . اند  گرفتهبه بازي 
 تاکنون همـواره شـهیدمان      9جرممان چیست جز حب تو از هابیل      . ریزند  چرا خونمان را می   

ترسند؟ وصیت به مادر عزیز و همسر گرامی          اینان چرا از انسان و ایمان و قرآن می        . کنند  می
 من گریه نکنید که دشـمنان اسـالم و دیـن،    10بعد از شهید شدنو خواهر مهربان این است،     

                                           
 .»الحمداهللا« در اصل وصیت -1
 .»اجمین« در اصل وصیت -2
 .اي از آغاز جمله افتاده است  کلمه-3
 .»بدا« در اصل وصیت -4
 .نویسند الخط جاري نیز چنین می در رسم» هاي« در اصل وصیت بجاي آقاي نوشته -5
 .»عبداله« در اصل وصیت -6
 .»سئول«وصیت  در اصل -7
 .»خدائی« در اصل وصیت -8
 .تعلیقات. ك. ر-9

 .»شدند« در اصل وصیت -10



 325ی، میرمحمدعلی      سادات حسین¹استان سمنان 

 من به پدر و برادران عزیزم این است، اگر جنازه من به دسـت شـما                 1وصیت. شوند  شاد می 
رسید، مرا در مزار زیارت پیش پدربزرگ دفن نمایند و اگر جنازه مرا بـه دسـت نیاوردیـد،                   

ل من پدر و مادر و برادر و خواهر و بچه و            ، چرا که هزاران نفر مث     2براي من ناراحت نباشید   
مال دنیا نـدارم چـون کـه        ] از[ولی هیچ چیزي    .  در دست ندارند   4اي   که جنازه  3همسر دارند 

هـاي عزیـز خـود     از برادران و عموهـا و رفیـق  . سرباز هستم ولی وطن و ایمان و دین دارم      
 یست راه من راه امام است خواهیم راه امام را ادامه دهید که هیچ راهی جز راه امام ن می

 

 »والسالم«
 سید رضاد سادات حسینی. گواهی امضاء

 »...محمدعلی  «14/5/66تاریخ 

                                           
 .»وصت« در اصل وصیت -1
 .»نباشد« در اصل وصیت -2
 .»دادند« در اصل وصیت -3
 .»جنازة« در اصل وصیت -4
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 هاي کلیدي عبارت
I  گرایی دست بردارید از گروهو سعی کنید که در هر جا. 
I در قرآن بر یک حزب تکیه شده است و آن حزب اهللا. 
I میاول اطاعت از قرآن دوم کلیه دستورات اسال. 

 اکبر سیدعلی :نام
 ساداتی :خانوادگی  نام

 سیدحسین :پدر نام 
  زهرا:نام مادر

 1336 شانزدهم بهمن :تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1363 چهارم خرداد :تاریخ شهادت
  بیمارستان لقمان تهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 اکبر ساداتی سیدعلی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 رب الشهداء و الصدیقین بسم 

 در صـحت و  46اینجانب سید علی اکبر سـاداتی فرزنـد سیدحـسین بـه شـماره شناسـنامه               
 .نویسم نامه خودم را می سالمت وصیت

 1»هللا و انا الیه راجعون انا«
 .یمشهریان عزیزم باید عرض نما چند کالمی به شما هم

 رهبـر انقـالب اسـالمی       2]...[برادران و خواهران مادران و پدران در هر زمان که هستید             
 رونـق دادن اسـالم فقاهـت    3]...[هـاي   اهللا العظمی امام خمینی گوش کنید و گول گروه      آیت

گرایـی دسـت برداریـد چـون شـما اگـر               و از گـروه    4]...[باشید و سعی کنید که در هر جا         
داشته باشید و براي اسالم قیام کنید در قرآن بـر یـک حـزب تکیـه شـده                   خواهید اسالم     می

گرایی باعث اختالف و خـارج شـدن از           و بقیه گروه و سازمان    ] است[است و آن حزب اهللا      
 را اسـالمی کنیـد و بـراي         5]...[خواهیـد     باز هم وصیتم در این زمان که مـی        . باشد  اسالم می 

 6]...[دیگـر مـردم را      . دوم کلیه دسـتورات اسـالمی      اول اطاعت از قرآن      .اسالم بزرگ شوند  
 .7]...[نامه من باعث غرور  کنم که این وصیت می

 سیدعلی اکبر ساداتی
 

                                           
 .156 / بقره-1
 .خوانا نیست -2
 . خوانا نیست-3
 . خوانا نیست-4
 .خوانا نیست -5
 .ست خوانا نی-6
 . خوانا نیست-7
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 هاي کلیدي عبارت
I بینم که به جبهه بشتابم و اسالم و قرآن را یاري نمایم وظیفه خود می. 
I گمروم به جبهه تا با آخرین قطره خونم بر علیه ستمگران بجن می. 
I روم به جبهه تا انتقام خون هزاران شهید اسالم را بگیرم می. 
I              خـواهم کـه یـاران        اللهی می   از پدر و مادرم و برادرم و خواهر و تمامی دوستان و برادران حزب

 .واقعی امام باشند
I نیستم)7(اکبر حسین همه بستگانم باید بدانند که من بهتر از علی . 
I یاري کنم، اکنون به یاري اسالم شتافتمرا ) 7(اگر در کربال نبودم حسین. 

 محمدتقی :نام
 ساقیان :خانوادگی  نام

 علی :پدر نام 
 نسا  فاطمه:نام مادر

 1342 بیستم اسفند :تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد

  پایان دورة ابتدایی:حصیالتت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361 یازدهم آبان :تاریخ شهادت
 خوش  عین:محل شهادت
  اصابت گلوله و ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمدتقی ساقیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
  لبیک یا خمینی-1»هل من ناصر حسینی«نداي 

. باشـم  شـهر مـی   بنده محمد تقی ساقیان عضو بسیج سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی مهـدي             
ه آیا کسی اسـت کـه       اکنون که نداي رهبر انقالب امام خمینی این حسین زمان بلند است، ک            

. بینم که بـه جبهـه بـشتابم و اسـالم و قـرآن را یـاري نمـایم         مرا یاري کند؟ وظیفه خود می     
روم به جبهه تـا انتقـام    می. روم به جبهه تا با آخرین قطره خونم بر علیه ستمگران بجنگم  می

 آرزوي   اسالم را بگیرم و با ریختن خون خود راه کربال را بـاز کـرده و                2خون هزاران شهید  
 . هزاران مادر شهید داده را برآورده نمایم

 خودت شاهد هستی که این بنده ضعیف جز براي رضاي تو و اسـالم و قـرآن           ،خداوندا 
الراحمینـی، پـس خـدایا بگـذر از      ام خداوندا تو ارحـم     کرده 3اگر خطایی . کاري نکرده است  

 .ام گناهانی که مرتکب شده
خواهم کـه     اللهی می   ر و تمامی دوستان و برادران حزب      از پدر و مادرم و برادرم و خواه        

یاران واقعی امام باشند و در پناه اهللا و در کنار روحانیت مبارز دوش به دوش هم در حفـظ                    
 .انقالب اسالمی بکوشند

خواهم که در خوشحالی من که همان شهادت در راه خداست خوشـحال               و از مادرم می    
را که خدا به او داده به خودش هدیه کـرده اسـت و همـه                بوده و شکرگزار باشد که امانتی       

اگـر در کـربال نبـودم       «.  نیـستم  )7( حـسین  4اکبـر   بستگانم باید بدانند که من بهتر از علی       
 5». را یاري کنم اکنون به یاري اسالم شتافتم)7(حسین

 .ي بفرمادار نگه) عج( امام عزیز را تا انقالب حضرت مهدي،پروردگارا 
                                           

 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»شهیدان« در اصل وصیت -2
 .»خطائی« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
فیـا لیتنـی کنـت معکـم     «): 7( خصوص خطاب به اباعبداهللا    هها ب   نامه  اي از فرازهایی از زیارت       عبارت شهید ترجمه   -5

یـا لیتنـی کنـت معکـم فـافوزاً فـوزاً       «خـوانیم   رجب مـی چنین در زیارت اول ماه        هم» زیارت وارث » «فأفوز معکم 
 .»عظیماً
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حـرم حـسینی بهتـرین عزیـزان مـا در خـون             ] آن[کربال که براي آزادسـازي       فتح   :خداوندا
 .غلطیدند نصیب ما بگردان

 .به امید پیروزي رزمندگان اسالم بر صدام یزید کافر
 »والسالم«

 رمضان 27 مطابق با 28/4/61
 محمدتقی ساقیان
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 هاي کلیدي عبارت
I         ل در شبهاي جمعه و با شـرکت در نمازهـاي           همسرم در نمازهاي یومیه و با خواندن دعاي کمی

 .جمعه برایم دعا کن
I آزماید جنگ و جهاد نعمتی از انعام الهی است که خداوند انسان را با آن می. 
I باشید،از مجاهدین در راه خدا که اجري عظیم دارند . 
I      ء خـدا  کنم چرا که ائمه طاهرین و اولیـا   دانم و به آن افتخار می       شهادت را براي خود سعادت می

 .ورزیدند به آن فخر و مباهات می
I اشیدپشتیبان والیت فقیه و پیرو خط امام که همان خط حقیقی و اصیل اسالمی است ب. 
I  گاه وحدت نماز جمعه و جماعات شرکت نموده و این سنگرها را پر کنید کـه دشـمن                    در تجلی

 .از آن بسیار خوف دارد
I ن به منزله امانت در دست شما هستندآموزا اي همکاران فرهنگی و معلمین عزیز دانش. 
I سنگر تعلیم و تربیت را حفظ نمایید. 
I همیشه تربیت را مقدم بر تعلیم بدانید. 
I قرار دهید) 3(اي خواهران عزیزم سعی کنید الگوي خود را در زندگی حضرت فاطمه زهرا. 
I نبرد با دشمنان اسالم و مسلمین ادامه دارد) عج(تا ظهور حضرت مهدي. 

 غالمرضا :نام
 ساالر :خانوادگی  نام

 محمداسماعیل :پدر نام 
  خاور:نام مادر

 1333 دوم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  پایان دورة متوسطه:تحصیالت

  بسیج:کننده اعزامارگان 
 1364 بیست بهمن :تاریخ شهادت
  اروند رود:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلزار شهداي امامزاده اشـرف    :مزار
 زادگاهش
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  ساالرغالمرضا
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
»1» عند ربهم یرزقونو ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء 
انـد و نـزد خـدا روزي     اند بلکه زنـده  شوند مرده خیال نکنید آنهایی که از راه خدا کشته می       «

 .»خورند می
  خداوند شهیدان و صالحیننام به

 2 که درس آزادگی و انسانیت را به مـا )7( امام حسینسالم به آموزگار بزرگ شهادت     
 .اهللا تعالی فرجه ها عجل سالم به حضرت مهدي منجی انسان. آموخت

اهللا خمینی، درود به والـدینم   شکن زمان حضرت آیت   ش بت برحقدرود و سالم بر نایب       
 اند  که تنها فرزند خود را به جبهه حق علیه باطل فرستاده

 در خود   3از کشته شدنم مرا شهید نخوانید چرا که صفات یک شهید را           پدر و مادرم بعد      
گناهـانم  ] از[کنم در نمازهاي یومیه مرا دعا کنید که خـدا             بینم فقط از شما خواهش می       نمی
پدرم هـر رنجـی کـه در سـنگر مزرعـه تحمـل              . ام ببخشاید    که بر اثر جهالت انجام داده      4را
کـنم همـه اعمالتـان فـی       به تمام مومنین توصیه مـی    . رضاي خدا باشد   خاطر  به فقط   ،کنی  می

 گوش به   .ترین توطئه را ندهید    اهللا باشد و به دشمنان داخلی و خارجی فرصت کوچک           سبیل
 شما پیروز هستید چرا که این پیام را کالم خدا نویـد         .فرمان رهبر عالیقدر امام خمینی باشید     

د چرا که گاهی بـراي مـسائل جزیـی           والدین گرامی مرا ببخشی    .دهد که حق پیروز است      می
 زیـرا   ،تابی نکنیـد   کنم که در مرگم بی      کردم و در ضمن از شما تقاضا می         شما را ناراحت می   

 . کرد5با این کارتان دشمن را خوشحال خواهید

                                           
 .169 / آل عمران-1
 .»بما« در اصل وصیت -2
 .»شهید در« در اصل وصیت -3
 .»گناهانم که« در اصل وصیت -4
 .»خواهی« در اصل وصیت -5
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هاي جمعه و بـا شـرکت در    همسرم در نمازهاي یومیه و با خواندن دعاي کمیل در شب  
ات   گونـه    خدا از گناهانم بگذرد و با صبر و استقامت زینب          نمازهاي جمعه برایم دعا کن که     

 .روحم را شادکن امیدوارم با تربیت فرزندانم اجر شهید داشته باشی
 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

نامه ناراحت شوند نزد آنهـا      خواننده محترم از اینکه امکان دارد والدین محترم از این وصیت          
 اگر لیاقـت شـهادت      1بماند  د شما   نزنامه    ز همسر عزیز تقاضامندم که این وصیت      نخوانید و ا  

توانید به آن عمل کنید در غیر اینصورت به کسی ندهیـد و نـزد والـدین                   داشتم آن وقت می   
کنم،   کند من هم در این نامه وصیت می          هر انسان در موقع مرگ وصیت می       2نخوانید چونکه 

ید کردم سعی کن تمام باقیمانده خمس را بدهیـد و هـر             همسرم همچنانکه در وصیت هم ق     
 خـدا باشـید   3سال در موقع مقرر خمس مال را حساب کنید و بپردازند در همه کارها به یاد              

اي کـه در پاکـت        چون خدا بر تمام کارها ناظر است سعی کن در رسیدن نامـه همـان نامـه                
مام رزمندگان اسالم را از خداونـد       در پایان پیروزي ت   . است بخوان، و این را برایشان نخوان      

گیـرم و شـما را بخـداي بـزرگ      بیشتر از این وقـت گرامـی شـما را نمـی        .بزرگ خواستارم 
 ایـن برگـه باشـد و        4نامه را به دیگران بـدهی       در ضمن هر وقت خواستی وصیت     . سپارم  می

کـنم کـه     توصیه مـی 5به خواهرانم و دوستانم و دیگر فامیالهایم    . رونوشت از روي آن بردار    
 . چرا که مرگ امري الهی است6در مرگم کمال بردباري و استقامت را داشته و تحمل کنید

رو رهبـر کبیـر انقـالب امـام           خواهم کـه دنبالـه      از برادران مبارز کانون اسالمی بعثت می       
خمینی باشند و با تالش خود در سنگر اسالم فرصت توطئه به دشمنان اسالم و ضـد خلـق              

 .ندهند

                                           
 .»ماند می« در اصل وصیت -1
 .»از اینکه« در اصل وصیت -2
 .»بیاد« در اصل وصیت -3
 .»بدهید« اصل وصیت  در-4
 .»فامیالنم« در اصل وصیت -5
 .»استقامت را تحمل کرده«« در اصل وصیت -6
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 که یادم هست به کسی بـدهکار نیـستم و اگـر بـدهکار بـودم آن را              1ان تا آنجایی  در پای  
توانید در راه خدا انفاق کنید چرا کـه خـدا             بپردازید خمس مالم را بپردازید و تا آنجا که می         

 .کنندگان را دوست دارد انفاق
به امید پیروزي حق بر باطل بر پهنـه گیتـی بـه امامـت منجـی عـالم بـشریت حـضرت                    
 2)عج(ديمه
درود بر خمینی رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران نابود باد آمریکا و شوروي و تمام ایادي                 

 3. [...]آنها که در داخل کشور که علیه جمهوري اسالمی
 

 ] دیگراي نامه وصیت[
 4» الشیاطیناتزاعوذ باهللا من هم«

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
تنجیکم من عذاب الیم تومنـون بـاهللا و رسـوله و                ةر الذین امنوا هل ادلکم علی تجا       یا ایها «

 6» و انفکسم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون5اهللا باموالکم تجاهدون فی سبیل
اي اهل ایمان آیا شما را به تجارتی سودمند که شما را از عـذاب دردنـاك آخـرت نجـات                     «

 و جان 7د و به مال   بخشد داللت کنم آن تجارت این است که به خدا و رسول او ایمان آوری              
 .»در راه خدا جهاد کنید این کار از هر تجارت اگر دانا باشید براي شما بهتر است

ش امـام   برحقمنجی عالم بشریت و مصلح کل و نایب         ) عج(با سالم به پیشگاه امام زمان      
مقام رهبري فقیـه   و قائم) 3( و فاطمه زهرا)6(این ذریه پاك حضرت رسول(خمینی  

 و با سالم و درود به ارواح مطهر شهیدان صدر اسـالم تـا        8اهللا منتظري   آیتعالیقدر حضرت   
 تا تمامی شهیدان تاریخ خونبار انقالب اسالمی        )7( و از کربالي حسین    )7(امام حسین 

                                           
 .»آنجائی« در اصل وصیت -1
 .»علیه السالم« در اصل وصیت -2
 .خوانا نیست -3
  .»اعوذ بک من همزات الشیاطین«:  سورة مؤمنون97 تحت تأثیر آیه -4
 .»به اموالکم« در اصل وصیت -5
 .9 -11 / صف-6
 .»بمال« در اصل وصیت -7
 .اي اهللا خامنه اند آیت اهللا منتظري نوشته کاري شده بجاي آیت  در اصل وصیت دست.تعلیقات. ك. ر-8
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و سالم بر تمامی رزمندگان اسالم این عارفـان و عاشـقان حقیقـی خـدا و سـالم بـر امـت                       
 .م شهدااهللا و شهیدپرور بخصوص خانواده معظ حزب

حمد و سپاس ترا اي خداوند متعال بر من منت نهادي و ایـن سـعادت را بـه مـن عطـا            
طلبانـه حـسین زمـان        اهللا درآوردي تا به نداي حق       نمودي و مرا در صف مجاهدان فی سبیل       

هـاي واالي انـسانی و اسـالمی را واجـب      که دفاع از نـوامیس و حفـظ ارزش       (خمینی کبیر   
اي در وادي جبهه این میعادگاه عاشقان اهللا نهم، تـا اگـر در شـعار                 لبیک گویم و پ    1)نمودند

گوش به فرمان رهبر هستم در عمل هم پیروش باشم و از اسالم عزیز کـه خونهـاي بـسیار                    
جنگ و جهـاد نعمتـی از انعـام         . زیادي در راهش نثار شده است حراست و پاسداري نمایم         

 و جوهره وجودي هر انسان در صـحنه نبـرد   آزماید الهی است که خداوند انسان را با آن می   
بـر شـما واجـب کـردم        «فرماید    بنا به استناد آیه شریفه قرآن مجید که می        . شود  مشخص می 

 و آن بـراي  2جهاد حال آنکه از آن کراهت دارید چه بسا چیزهایی که شما از آن ناخرسندید  
 3» شـما زیـان دارد  دارید بـراي  نعمت و سعادت است و چیزهایی که آنها را دوست می    شما  

 بـه   4در این جنگ که الطاف خداوند در آن مشهود است و خیر و سعادت دنیوي و اخروي                
 تا لطف و عنایت خداوند شـامل حـال          6 دارد شرکت کنید و دین خدا را یاري نمایید         5دنبال

 .شما شود و از مجاهدین در راه خدا که اجري عظیم دارند باشید
با بینش و آگاهی صحیح و کامل انتخاب نمـودم و در ایـن       من این راه مقدس و الهی را         

 آن باشد که ما را بپذیرد و بـه درگـاهش             راه ثابت قدم هستم، امیدوارم که مصلحت الهی بر        
دانم و بـه آن افتخـار         قبول نماید و شهادت را نصیبم کند، شهادت را براي خود سعادت می            

 .ورزیدند  فخر و مباهات میکنم چرا که ائمه طاهرین و اولیاء خدا به آن می

                                           
اي است بر همـه مـا واجـب     دفاع از مملکت اسالمی، دفاع از نوامیس مسلمین از واجبات شرعیه الهیه      «:  امام خمینی  -1

 ).153 ص ،وچهارم  بیست، تبیان دفتر،م خمینیجنگ و دفاع در اندیشه اما(» .است
 .»ناخوش دارید« در اصل وصیت -2
  .»عسی ان تحبوا شیئاً و هو شر لکم«:  سورة بقره216 ترجمه بخشی از آیه -3
 .»آخروي« در اصل وصیت -4
 .»بدنبال« در اصل وصیت -5
 .»نمائید« در اصل وصیت -6
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 یک بسیجی رزمنده به شـما ایـن اسـت    عنوان بهاي امت حزب اهللا و شهیدپرور پیام من          
که تقوي را در رأس امور قرار دهید و همیشه پشتیبان والیت فقیه و پیرو خط امام که همان             

شـید، تـا   خط حقیقی و اصیل اسالمی است بوده و همیشه در این راه ثابت قدم و اسـتوار با            
اطیعوا اهللا و   «انقالب اسالمی و والیت فقیه از آسیب در امان بماند بنا به مصداق آیه شریف                

االمـر یعنـی از        از خدا و رسول و ائمـه اطهـار و اولـی            2» الرسول و اولی االمر منکم     1اطیعوا
ز  کـه اطاعـت کـردن ا       4باشد اطاعت نمایید     ایشان که هم اکنون امام امت می       3نماینده به حق  

ایشان موجب خشنودي خداوند و امام زمان خواهد شد و خداي نکـرده اگـر در ایـن کـار                    
 .قصور بورزید به ضاللت و گمراهی کشیده خواهید شد

گاه وحدت نماز جمعه و جماعات شرکت نموده و این سنگرها را پر کنید کـه                  در تجلی  
ل و مجـالس مـذهبی      دشمن از آن بسیار خوف دارد و در دعاهاي انسان ساز کمیل و توسـ              

و سالمتی امام امت و پیـروزي       ) عج( شرکت جسته و براي تعجیل ظهور آقا امام زمان         ،دیگر
هـاي معظـم    خصوص خانواده ه ب، رحمۀل ص]از[ برادر و خواهر مسلمان .رزمندگان دعا کنید 

ایـن  ها بنا به فرمایش امام چشم و چـراغ      این خانواده « چرا که    5، فراموش نفرمایید  ]را [شهدا
 . و یتیمان شهدا را دلجویی و همچون فرزندان خود عزیز و گرامی بدارید6»امتند

اهللا بسیجی حضور شما در پایگاه مقاومت باعث تقویت روحیه برادران            اي برادران حزب   
و دشمنان داخلی در شهر خواهد بود،        کوردل   7شما در جبهه و مایه یأس و نومیدي منافقین        

 .9ن سنگر را حفظ نمایید که ای8پس تالش نمایید
آموزان به منزله امانت در دست شما هـستند           اي همکاران فرهنگی و معلمین عزیز دانش       

هایشان را با تعلیم و تربیـت اسـالمی          قلب ،هاي آنان همچون آینه پاك و صاف است        و قلب 

                                           
 .»اطیعو« در اصل وصیت -1
 .54 / نساء-2
 .»بحق« در اصل وصیت -3
 .»نمائید« در اصل وصیت -4
 .»نفرمائید« در اصل وصیت -5
 .80 ص ،14 ج ، صحیفه امام-6
 .تعلیقات. ك. ر-7
 .»نمائید« در اصل وصیت -8
 .»نمائید« در اصل وصیت -9
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: زیـز آمـوزان ع   تا در آینده پاسدار و حـافظ انقـالب باشـند دانـش    ،به نور ایمان منور سازید  
 بـا حفـظ     . و همیشه تربیت را مقدم بـر تعلـیم بدانیـد           1سنگر تعلیم و تربیت را حفظ نمایید      

جنـگ در رأس امـور      «سنگر مدرسه از جبهه فراموش نکنید چون به فرمایش امام بزرگـوار             
 2.»است و مقدم بر همه کارهاست

ستم برایتـان   که تنها پـسر خـانواده هـ       ] براي شما [دانم که شهادت من       والدین عزیزم می   
 فرزنـد شـما    عنـوان   بهاهللا بسیجی     دانم که تمام برادران حزب      مشکل است ولی در عوض می     

 امانت در خدمت شما بوده و       عنوان  بهمن  . بوده و در کارها و مشکالت یاریتان خواهند کرد        
. اید و از خدا بخواهید که امانـت شـما را بپـذیرد    به صاحب اصلی تحویل داده    را  این امانت   

 بگرییـد  )7(ر مظلومیت سرور شهیدان آقا امام حـسین ب ولی ،کنم ا را از گریه منع نمی     شم
ایـد کـه ایـن راه را          اید و مرا اینگونـه تربیـت نمـوده          و از اینکه زحمات زیادي برایم کشیده      

کنم هرچند که من الیق این تشکر نبوده و عاجزانه از خداونـد تمنـا                  تشکر می  ،انتخاب کنم 
 . در زمرة صالحین و مؤمنین در دنیا و آخرت قرار دهد3]را[دارم که شما 

و شما اي خـواهران عزیـزم سـعی کنیـد الگـوي خـود را در زنـدگی حـضرت فاطمـه                   
قرار دهید و درس ایمان، فـدارکاري، صـبر و اسـتقامت را از او بیاموزیـد و بـا                    ) 3(زهرا

ته بـراي جامعـه اسـالمی     آنها را افرادي شایس4به فرزندانتان] خود[تربیت اسالمی و صحیح    
اي تنها نگذارید و با کمک به ایـشان آنـان             ببار آورید از شما تقاضا دارم که والدین را لحظه         

  6. نمایید5را دلجویی
اي همسرم در مدت زندگی همسري شایسته نبودم و در مواقع بسیار زیـاد شـما                ] و تو [ 

ه مرا در زمره شهدا قرار دهد بایـد   را نگران نمودم امیدوارم مرا ببخشید و از خدا بخواهید ک          
اي از تربیت فرزنـدان غافـل         صابر باشید لحظه  ) 3(در مصائب و مشکالت همچون زینب     

                                           
 .»نمائید« در اصل وصیت -1
 .321 ص ،20 ج  امام، صحیفه-2
 .»شما در« در اصل وصیت -3
 .»فرزندتان«یت  در اصل وص-4
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نشوي و از اینکه شما الحمداهللا در مشکالت صابري خوشحالم تمنا دارم با والدینم مهربـان                
  .باشی

ـ      و شما اي فرزندان عزیز هادي و مهدي جان از شما می             زرگ شـوید در    خواهم وقتـی ب
سنگر مدرسه تالش نموده و علوم اسالمی را بیاموزید چون جامعه اسالمی به شما نیاز دارد                
و این را بگویم که جبهه را فراموش نکنید، شاید سؤال کنید که مگر جنگ تا آن زمان که ما                    

نبرد بـا دشـمنان   ) عج(یابد؟ ولی باید بدانید تا ظهور حضرت مهدي بزرگ شویم خاتمه نمی 
اسالم و مسلمین ادامه دارد امروز کربال در انتظار رزمندگان اسـت فـردا و فرداهـاي دیگـر                    

 .  عزیز باید حافظ و پاسدار انقالب اسالمی باشید1قدس
 
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 2»ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کانهم بنیان مرصوص«
جهاد و کافران مانند سد آهنین همدسـت و پایدارنـد بـسیار    ه در صف خدا آن مومنان را ک «

 .»دارد دوست می
 )7(امام علی. در دریاي خون شنا کنید تا به ساحل حق برسید

 )امام خمینی (3.مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد
) ع(سالم بر انبیاء خدا و ائمه معصومین و سالم بر آموزگار بزرگ شهادت امـام حـسین                 
هاي تاریخ آموخت و سـالم بـر آخـرین پیـشواي              درس چگونه قیام کردن را به ما انسان        که

 .بشریت و مصلح کل که خداوند هر چه زودتر بر ظهورش تعجیل بفرماید
شکن دوران، درهم کوبنـده سـتمگران، یـاور مستـضعفان، پیـر       درود بر مجاهد کبیر، بت  

او ) عـج (اوند تا ظهور حضرت مهـدي     اله العظمی امام خمینی که خد       جماران، حضرت آیت  
 . دارد را براي امت اسالم نگه

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .4/ صف -2
ملتی که شهادت بـراي او سـعادت    «: فرماید   عین این عبارت در آثار امام یافت نشد اما امام در عبارتی مشابه این می               -3

 ).717، ص13صحیفه امام، ج(» است پیروز است
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حد   1درود بر کلیه شهدا از هابیل        و کـربال و از شـهیدان کـربال تـا شـهداي              2 تا شهداي اُ
 و کربالهاي جنوب و غرب ایران و درود بر خانواده آنان که خداوند به همۀ آنان                 3هفتم تیر 

 .صبر جمیل و اجر جزیل عنایت بفرماید
 خود به قربانگاه عشق فرستاده و سـالم بـر    4وار یگانه فرزند    درود بر شما پدر که ابراهیم      

تـان بـه     هنگامی که خبر شـهادت فرزنـد      . تعالی نمودید   تو مادر که یگانه هدیه خود نثار حق       
سوي آسمان بلند کرده و از خدا بخواهید که این قربانی و هدیـه                ها را به    رسد دست   شما می 

دانـم بـا صـبر و اسـتقامت شـما مـرا         و دعا کنید از خدا از گناهانم بگذرد ولی می     را بپذیرد 
 .باشد  می5 برینخوشحال نموده و بدانید در جهان آخرت بقاي شما در بهشت

هل من ناصر   « گفتن به     امروز روز امتحان است روز دیدار عاشق با معشوق و روز لبیک            
ون خود آبیاري کنیم زیـرا تمـامی کفـر بـر علیـه               حسین زمان، باید اسالم را با خ       6»ینصرنی

اند و شما رزمندگان با تمام توان بر دشمن یورش برید تـا آخـرین ضـربات                   اسالم برخاسته 
خود را بر شیطان بزرگ آمریکا جهانخوار فرود آرید کـه لحظـات پیـروزي بـسیار نزدیـک                   

 .است
 دنیاي مادي و فانی دسـت       اله محالت مبادا در بستر ذلت بمیرید از         و شما جوانان حزب    

ها بشتابید و با قطرات خون خـود اسـالم و قـرآن را یـاري دهیـد                    بردارید و به سوي جبهه    
 .بدانید که با این عملتان فرداي قیامت نزد خداوند باریتعالی اجري عظیم دارید

با تمـام تـوان اسـالم را یـاري دهیـد همچنانکـه           اله همیشه در صحنه       و شما امت حزب    
ها دریغ نورزید الزم اسـت        نمودید حال هم از مالتان براي جبهه        ها کمک می    به جبهه تاکنون  

 .متذکر شوم] را[نکاتی چند ) عج(عنوان یکی از کوچکترین سربازان امام زمان به
 ارتباطی بین خالق و خلـق در زمـان غیبـت    کانالترین  که محکم( اطاعت از والیت فقیه   -1
باشد گوش به فرمان رهبر باشید و مبادا خدا نکرده امام را              یامري واجب و الزم م    ). باشد  می

                                           
 .تعلیقات. ك.ر.-1
 .تعلیقات. ك.ر.-2
 .تعلیقات. ك.ر.-3
 .تعلیقات ذیل اسماعیل. ك. ر-4
 .»بحرین« در اصل وصیت -5
 .تعلیقات. ك.ر -6
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تنها بگذارید اگر چنین شـود اسـالم را تنهـا گذاشـتید و از روحانیـت مبـارز در خـط امـام           
 .حمایت کنید چرا که به فرموده امام هر چه داریم از روحانیت داریم

و دعـاي کمیـل، ندبـه،     این نماز سیاسی و عبادي غفلت نکرده ه از شرکت در نماز جمع   -2
 و بـا    1»سالح مـؤمن دعـا اسـت      «توسل را بپا داشته و بیشتر به دعاها متوسل شوید زیرا که             

 .شود شب شما عزیزان پیروزي به رزمندگان از جانب خدا عطا می دعاهاي نیمه
 . حساب مال و خمس را فراموش نکرده و از انفاق کردن در راه خدا کوتاهی نکنید-3
خاطر رضایت خـدا انجـام    یشه کنید همیشه بیاد خدا بوده و همه کارها را به          تقوي خدا پ   -4

 .دهید
هاي مقاومت را هرچه      بسیج . همکاري با جهاد سازندگی، سپاه و بسیج را فراموش نکنید          -5

 چـرا  .ها را پرکنیـد  هرچه بیشتر جبهه. بیشتر متشکل نموده و از اختالفات بیهوده پرهیز کنید 
گـردد بـراي اینکـه ایـن درس را از قـرآن        رژیم مزدور عراق پایـان نمـی  که جنگ ما تنها با    

بکـشید   «3»هلّ لدینُال ائمه الکفر حتی التکون فتنه و یکون       2اوقاتلو«: فرماید  آموزیم که می    می
پـس تـا برقـراري نظـام     . »اي در جامعـه نباشـد      کافران را تا دین منحصر به خدا شود و فتنه         

 . از پاي نشست و باید به مبارزه ادامه دادجمهوري اسالمی جهان نباید
هاي ضد والیت فقیـه    با حضور در صحنه کوچکترین فرصت به منافقین و کلیه گروهک     -6

ندهید و این کوردالن بدانند با شهادت شهیدان محراب و دیگر شهداي تاریخ خونبار اسالم               
 . نشستاله هوشیارتر شده و با پیروزي نهایی از پاي نخواهد است که حزب

پیام من به همسرم این است که اگرچه در زندگی برایت همسري آنگونـه کـه تـو قابـل                
بودي نبودم و آنچه الزم همسرداري بود نیاوردم ولی مـرا بـبخش و از خـدا بخـواه کـه از                       
گناهانم بگذرد و با تربیت فرزندانمان امیدوارم که در جهان آخرت در ردیف شهدا محشور               

 . گردي
گریه کنید  ) 7(جاي گریه بر من بر امام حسین        هایم این است که به      ه همشیره پیام من ب   

خوانیم که اسـلحه مـومن        است و در دعاي کمیل هم می      ) 7(که ما هرچه داریم از حسین     
اي   گونه داشته و والدین را لحظـه         و در تربیت فرزندانشان بکوشند و صبر زینب        .گریه است 

                                           
 ).38، ص7وسائل الشیعه، ج(رسول اکرم  -1
 .»همقاتلو« در اصل وصیت -2
 .193/  بقره-3
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 مـسئول و متعهـد   معلمین .اورزي و همه کارها یاري دهید  تنها نگذاشته و آنان را در امر کش       
عنوان امانت هستند در حفـظ و نگهـداري ایـن امانـات سـعی و           بدانند که فرزندان اسالم به    

 1آموزان عزیز سنگر مدرسه را حفظ کرده و فرصت توطئه بـه منـافقین            کوشش کنید و دانش   
  .ش بنمائیدندهید و در یاد گرفتن علوم دینی و اجتماعی سعی و کوش

 آن را بـه     5/1عنوان رد مظالم و از مبلغ پولی که موجود اسـت مقـدار                 تومان به  500مبلغ   
هایی کـه در خانـه الزم نیـست بـه کتابخانـه               و هر مقدار کتاب   . هاي جنگ کمک کنید     جبهه

 .استاد شهید مطهري محالت اهداء گردد
ود چرا که شـهدا بـا خـون خـود     اي یکبار فراموش نش  از زیارت قبور شهدا حداقل هفته      -7

 .اسالم را زنده کردند
از کمک جنسی و معنوي و مالی به حزب جمهوري کوتاهی نفرمایید براي ایـن کـه در                   -8

این چهار سال بعد از پیروزي انقالب نقش این حزب و شهداي این حزب در تاریخ اسـالم             
 .براي کسی پوشیده نیست

هاي   ورت امکان خانواده شهدا را براي بازدید به جبهه        در ص «کنم     از بنیاد شهید تقاضا می     -9
 بدانند عزیزان با عنایت خدا و نثار کردن قطرات          2.»خصوص شهر خرمشهر بیاورند     جنگ به 
 . آن شهر را آزاد کردندچگونه اینخونشان 

و قیـامی  ) 7(خواهم جنگیدن در میدان نبرد همچون حضرت علی      در پایان از خدا می     
. به ما عنایت نمایـد    ) 7(و ایثاري همچون حضرت عباس    ) 7(همچون حضرت حسین  

المقـدس    برقرار باد پرچم عدل اسالمی و امیدوارم هرچه زودتر ایـن پـرچم بـر فـراز بیـت                  
نـابود بـاد کلیـه شـیطان و         . توسط رزمندگان اسالم و با عنایت خداونـد بـه اهتـراز درآیـد             

 .هاي شرق و غرب به سرکردگی آمریکا ابرقدرت
 یدار تا روز قیامتبه امید د

 فرزند شما، علیرضا ساالر
3/8/61 

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .نور فضل تقدم داردهاي راهیان   پیشنهاد شهید در برپایی و دائر کردن کاروان-2
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 هاي کلیدي عبارت
I این جنگ نعمتی است که از طرف خدا به شما ارزانی شده است. 
I        و جهـاد در ایـن راه   هـا  جهاد کردن در راه او براي همه کس باز است کلید بهـشت را در جبهـه 
 .دتوان به دست آور یم
I رویم پس چرا این رفتن ما با افتخار و سربلندي نباشد همه ما دیر یا زود از این دنیا می. 
I کنیم هر چه بذر خوبی در این دنیا بکاریم به همان مقدار در آخرت برداشت می. 
I  یـرا  سـکوت او سـکوت کنیـد ز       با  فرمان این رهبر عزیز ما باشید و با فریاد او فریاد و             ه  گوش ب

 .دباش براستی او روح خدا می
I                    به زندگی این شهدا نگاه کنیم همه اینها به همه جوانب زندگی نگاه کردند و بهترین راه را براي

 .خود برگزیدند
I    مگـر اینکـه ادامـه    ،تـوانیم ادا کنـیم     تک ما حق دارند و حق این شهدا را نمی           شهدا بر گردن تک 

 .دهنده راه آنها باشیم
I کنیدجنگ را فراموش ن. 
I                         همیشه دعا گوي این امام باشید و خدا را شکر کنید که چنین نعمـت بزرگـی را خـدا بـه شـما

 .ارزانی داشته
I         یـک مـسلمان بـه    عنـوان  بهاي که  براي پا بر جایی پرچم اسالم و پیاده کردن نظام قرآن و وظیفه 

 .کردم و براي رضاي خدا در این راه قدم گذاشتم دوش خود حس می

 ابراهیم :نام
 سبحانی :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
  سکینه:نام مادر

 1343 یکم مرداد :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  پایان دورة متوسطه:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام
 1362وهفتم اسفند   بیست:تتاریخ شهاد
  جزیرة مجنون:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 انیابراهیم سبح
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 خدایی که در جهاد را بـه روي مـا گـشود و در               نام  به اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان       نام  به

 خـداي  نـام  بـه  .کـشاند   خـود مـی  سـوي  بـه کنـد و در نهایـت مـا را        این راه ما را یاري مـی      
هیدان که   خداي ش  نام  بهگذاري کرد و       که با رسالتش دین مبین اسالم را بنیان        )6(محمد

عـصر مهـدي       عظما را به آنها عطا کـرد و پـس از سـالم بـه پیـشگاه مقـدس ولـی                     فوزاین  
روند و بـا فرمانـدهی        که همۀ رزمندگان به عشق و امید به دیدار او به پیش می            ) عج(موعود

 که هیچ موانعی جلـودار آنهـا        ،آورد   امیدي در دل رزمندگان بوجود می      چناناش    پیامبر گونه 
 ،اش سالم و درود بر رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران که با رهبري پیغمبـر گونـه          و با    .نیست

ز اي در بـین تمـام ایـن کالبـدهاي ا            اسالم را دوباره در قلب این ملت زنده کرد و روح تازه           
 سرزمین ایران برافراشت و با سالم و درود         1ردد و دوباره پرچم ال اله اال اهللا را          ق دمی  اف رمق

 در راه اهللا جان باختنـد و درخـت          2فتها که عاشقانه به نداي رهبرشان لبیک گ       بر تمامی شهد  
 کـه  معلـولین و مجـروحین  اسالم را با خون خود آبیاري کردند و با سالم و درود بر تمامی           

بر تمـامی   « و در نزد خداي خود رو سپید هستند و سالم و درود              3هوظیفه خود را انجام داد    
 و بـا امیـد بـه پیـروزي رزمنـدگان اسـالم              4»ملتنـد  چراغ این    هاي شهدا که چشم و      خانواده

 : وصیت ذکر کنمعنوان بهخواهم چند نکته  می
دانی که مـن بـراي رضـاي تـو و بـراي لبیـک گفـتن بـه نـداي امـام                          تو خود می   یاخدا 

اي کـه بـه      و براي پا بر جایی پرچم اسالم و پیاده شدن نظـام قـرآن و وظیفـه                 )7(حسین
 کاسـته شـود و   5م تا شاید قـسمتی از گناهـان  ، در راه تو قدم گذاشته،دوش خود حس کردم 

پذیرم و مگـر    با جان و دل آن را می،چنانچه در این راه الیق بودم و شهادت نصیب من شد        
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 و از شـما امـت   ؟ که خدایش پیشنهادي به او کند و دسـت رد بـه او بزنـد          1ستهآیا کسی   
 شما جاي او را پـر کنیـد و نگذاریـد خـون او          ،خواهم که اگر یک شهیدي به زمین افتاد         می

 به زمین بیفتد که     2ستهاي     این پرچمی که بر دست هر رزمنده       ]که[پایمال شود و نگذارید     
 و تا موقعی که این پرچم در بلندترین قلل جهان برافراشته نشده از پـا                ،گذارید  هیچگاه نمی 

ا ارزانـی شـده اسـت و ایـن           این جنگ نعمتی است که از طرف خـدا بـه شـم             ]و[ .ننشینید
کنـد و غافـل از ایـن امـر نباشـید و ایـن         بندگان خود می 3ازآزمایشی از طرف خداست که      

ی است که در جهاد کردن در راه او براي همه کـس بـاز اسـت و کلیـد بهـشت را در                        عموق
راه م آنهایی که خالصانه در ایـن        یبین  توان به دست آورد و می        و جهاد در این راه می      ها  جبهه

کننـد    کنند و بطرف معشوق خود پرواز می        کنند در نهایت کلید بهشت را دریافت می         کار می 
شـود و     گویم که هر چه به پایان جنگ نزدیکتر شویم کلید بهشت نیز کـم مـی                 و به شما می   

دیگر به دست آوردن آن مشکل است پس فرصت را از دست ندهید این شـهدا بهتـرین راه            
دانند که هیچ فردي در این دنیا عمر جاویـد نـدارد و           چون اینان می   4د برگزیدند ورا براي خ  

 پس چرا این رفتن ما با افتخار و سـربلندي نباشـد و   .رویم  همه ما دیر یا زود از این دنیا می        
شویم کـه     شویم و وقتی متوجه می      گذرد به آخرت نزدیکتر می      اي که از عمر ما می       هر لحظه 

 باید بار خود را از ایـن دنیـا          ،میآوري کرده باش    ي آخرت جمع  اي برا   هنوز بدون اینکه توشه   
 و هر چه بذر خوبی در این دنیا بکاریم بـه همـان   5»دنیا کشتگاه آخرت است   « ]و[ .ببندیمبر

 حواستان جمع باشد که مبادا وقتی متوجه شده باشـیم  ]و[کنیم  مقدار در آخرت برداشت می  
تـا دیـر نـشده بـه جهـاد در ایـن راه برخیزیـد و          هر چه زودتر     ،که کار از کار گذشته باشد     

دهنـد    بهشت را به بهاء مـی     «وظیفه خود را که بر دوش شماست ادا کنید و بهانه نیاورید که              
و دیگر مطلب اینکه مواظب این انقالب باشید که دشمنان ما از هـر طـرف در                 . 6»نه به بهانه  
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 شـهید    هـزار  ارید بوسیله هزاران  صدد ضربه زدن به ما هستند پس این نعمتی که اآلن شما د            
 خون ایـن شـهیدان پایمـال       2 است و اگر خدا نکرده سستی کند       1 به دست آمده   گلگون کفن 

ـ     د و از شـما مـی  نشو شود و هیچگاه این شهیدان از ما راضی نمی         می ه خـواهم کـه گـوش ب
 4سـکوت او سـکوت کنیـد زیـرا         3بـا فرمان این رهبر عزیز ما باشید و با فریـاد او فریـاد و               

 . باشد براستی او روح خدا می
 »والسالم«

 ابراهیم سبحانی
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 خـدایی کـه بـه مـا         نـام   بـه  خداي شهیدان    نام  به اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و        نام  به 

 آفریـد   ا را خدایی که مـ نام به بهترین راه را انتخاب کنیم و  تاهستی داده و به ما اراده داد که       
 خدایی که در جهاد را به روي همه کس باز گذاشته است و              نام  به و   میراند  میو روزي ما را     

 )عـج (عصر مهدي موعود  یاریگر رزمندگان اسالم و پس از سالم به پیشگاه مقدس ولی     نام  به
 کـه در    )عـج (که جهان در انتظار عدالت و حکومت اسالمی اوست و بـا سـالم بـر مهـدي                 

ـ کند و با سـالم و درود بـر نا    دهد و آنها را یاري می       ه رزمندگان نور و امید می     ها ب   جبهه ب ی
اش امت در جهالـت        پیامبرگونه يشکن زمان پیرجماران امام خمینی که با رهبر         ش بت برحق

جـان و از      و روح تازه در بدن تمام این کالبدهاي بی         کشیدفرو رفته ما را به نور و روشنایی         
 دوباره پرچم ال اله اال اهللا را بر سـرزمین ایـران برافراشـت و بـا سـالم و                     رمق افتاده دمید و   

ـ       درود بر تمامی شهدا که      نـداي امـام   5هبا نثار خون خود از اسالم دفاع کردنـد و عاشـقانه ب
خون  6با جان باختند و درود بر همه این شهدا که            هم  و در این راه    ه لبیک گفت  )7(حسین

ردند و آنرا از خشک شدن نجات دادنـد و بـا درود و سـالم          خود درخت اسالم را آبیاري ک     
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 و بـا درود بـر     1»چشم و چراغ این ملت هستند     «هاي شهدا که به قول امام         بر تمامی خانواده  
تمام معلولین و مجروحین که دین خود را نـسبت بـه اسـالم و قـرآن ادا کردنـد و در نـزد                        

خـواهم چنـد نکتـه        دگان اسـالم مـی    خداي خود سربلند هستند و با امید به پیـروزي رزمنـ           
امـت حـزب اهللا   ایـن  خواستم به   قبل از هر چیز چند نکته می   .نامه ذکر کنم    وصیت عنوان  به

 یک بـرادر کـوچکتر      عنوان  به نصیحت کردن شما را ندارم ولی        2لیاقتبگویم هر چه که من      
وجه کنیـد و    خواهم که بیشتر به این مسائلی که در پیش روي شماست ت             از شما عاجزانه می   

کنیم یک جریـان روشـن و و           به هر طرف که نگاه می      ]تا[از حوادث روزگار عبرت بگیرید      
 بـه زنـدگی ایـن    .گـذریم  بینیم و ما بدون توجه به آن از او مـی         اقعی از حکمت خداوند می    

شهدا نگاه کنیم همه اینها به همه جوانب زندگی نگـاه کردنـد و بهتـرین راه را بـراي خـود                 
کـس از     کس در این دنیا عمـر جاودانـه نـدارد و هـیچ              دانند که هیچ    چون اینان می  برگزیدند  

میریم پس چرا این مردن ما با افتخـار و    اینکه روزي میگر نهمرگ خود خبر ندارد و همه م   
 و هر چـه زودتـر تـا         3 [...]دانیم رفتنی هستیم اینقدر به مال       سربلندي نباشد و چرا ما که می      

هاد در این راه برخیزید و وظیفه خود را که بر دوش شماست ادا کنیـد  خیلی دیر نشده به ج   
 بـه . دهند نه به بهانه و بهانه نیاورید که از جهاد در این راه معذوریم زیرا بهشت را به بها می         

مال دنیا عالقه و دلبستگی نشان داده و همواره فکر و ذکـر مـا مادیـات دنیـوي اسـت و در          
اي براي    شویم و بدون اینکه توشه      و هر لحظه به مرگ نزدیک می      حالی که ما متوجه نیستیم      

ران اي امت حزب اهللا     دبندیم برا رم باید بار خود را از این دنیا ب        یآوري کرده باش    آخرت جمع 
همه شما آگاهید که دنیا مزرعه آخرت است و هرکسی در اینجا تخم خوبی بکارد در آنجـا                  

باشـد و حواسـتان     محل برداشت محـصول مـی  کند و در آخرت نیز عمل صالح برداشت می 
موقـع از     آن ]از[ که مبادا وقتی متوجه شده باشید که کار از کار گذشته باشـد و                ،جمع باشد 

پشیمانی حسرت بخورید و به مرگ زیاد فکر کنید و دیگر مطلب اینکه مواظب این انقالب                
 این رهبـري بـزرگ    دلیلهو این جمهوري اسالمی باشید که این نعمتی که شما اآلن دارید ب        

 4 [...]ی سستی کند خـون م اگر خدا نکرده کوو خون هزاران هزار شهید گلگون کفن است         
                                           

 .80 ص ،14 ج ، صحیفه امام-1
 .»قابل« در اصل وصیت -2
 .خوانا نیست -3
 .خوانا نیست -4
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شوند چون این شهیدان بـه        شود و هیچگاه این شهدا از ما راضی نمی          این شهیدان پایمال می   
 نهند و براي خود ارزش قائلند این شهدا تمام هستی خود را در طبق اخـالص                 خود ارج می  

 جان خود را در این راه فدا کردند و این شهدا بـر              همه بهترین سرمایه خود یعنی    گذاشته و   
 مگر اینکـه ادامـه دهنـده    ،توانیم ادا کنیم  تک ما حق دارند و حق این شهدا را نمی           گردن تک 

فرمان این رهبر بزرگ باشید بـا فریـاد او          ه  خواهم که گوش ب      شما می  1]از[ و   راه آنها باشیم  
جنگ را فراموش نکنیـد     . باشد  و سکوت او سکوت کنید زیرا براستی او روح خدا می          فریاد  
بـه خـود بیایـد و      نتوانست در این جهاد بزرگ شرکت کند هر چـه سـریعتر       ی که کس و هر 

توانیم کلید بهشت را بدست بیآوریم و هر چـه بـه     زیرا در این راه است که می  2حرکت کند 
شود و بعد از آن کلیـد بهـشت را مـشکل      نیز کمیاب می  پایان آن نزدیک شویم کلید بهشت       

 این امام باشـید  3توان بدست آورد پس این فرصت را از دست ندهید و همیشه دعا گوي      می
اي نیـز   و خدا را شکر کنید که چنین نعمت بزرگی را خدا به شما ارزانی داشته و چند نکتـه  

به خـانواده عزیـزم بـه شـما پـدرم           پس از عرض سالم     : ام توصیه کنم    خواهم به خانواده    می
 همه ما باید بـرویم چـه دیـر یـا     4کنم که از رفتن من ناراحت نباشید زیرا باالخره      توصیه می 

باشید و از اینکـه        که پدر یک شهید می     یکن  افتخار ]و[زود و چه افتخاري باالتر از شهادت        
ارم اگـر اعمـال و      کـنم و امیـدو      از رفتن من به جبهه جلوگیري نکردید کمال تـشکر را مـی            

 عنـوان   بـه دانی که خداونـد فرزنـد را           و تو مادر عزیزم می     .کردارم درست نبوده مرا ببخشی    
 بست پس از تو       کسی نمی توان دل    5دانید که به امانت      شما سپرده و شما می      دست امانتی به 

خواهم مبادا گریه و زاري شما طوري باشد که باعث خوشحالی دشمن ما شود زیرا هـر                   می
شوند و از تو می خواهم از اینکه         میتر   چه شما بیشتر ناراحت باشید دشمنان شما خوشحال       

بایست نتوانستم حق مـادري را بـه           که می  6و آنطوري باشم  نتوانستم فرزند خوب براي شما      
که خانواده شـهید هـستید و    شما باشد البته  افتخار باعثجاي آورم امیدوارم مرا عفو کنی و 
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ایـن خـانواده شـهدا      «گوید    روسپید هستید زیرا که امام می     ) 3(زد فاطمه شما در آخرت ن   
نمـایم و شـما اي         و دوبـاره از شـما طلـب عفـو و بخـشش مـی               1»چشم و چراغ این ملتند    

 که تحمل هفتاد و دو تن       )3(خواهم که صبور باشید و همانند زینب        خواهرانم از شما می   
را داشـته باشـید و از او روش زنـدگی را            شهید را در کربال کرد شما نیز تحمل یک شـهید            

 .نمایم  طلب عفو و بخشش می،بیآموزید و از شما نیز اگر نتوانستم حق برادري را ادا کنم
خواهم ادامه دهنده راه این شـهدا         تر از شما می     برادر کوچک  عنوان  بهو شما اي برادرانم      

 صـحنه نبـرد را      2 حـال  باشید و نگذارید خون شهدا پایمال شـود و همـانطوري کـه تـا بـه                
 اید از این به بعد نیز همچنان در صحنه آماده باشید و باشد تـا حـق خـود را                   فراموش نکرده 

نمـایم و تمـام دوسـتان و       نسبت به اسالم و قرآن ادا کنید و از شما نیز طلـب بخـشش مـی                
لـب   راه شهدا و اسالم و قـرآن باشـند و از شـما نیـز ط                3خواهم که ادامه دهنده     آشنایانم می 
 .نمایم بخشش می

اي   بنده که با آگاهی کامل براي پا بر جایی پرچم اسالم و پیاده کردن نظام قرآن و وظیفه                  
 براي رضاي خدا در ایـن راه قـدم   ]و[کردم   یک مسلمان به دوش خود حس میعنوان  بهکه  

دا گذاشتم و اگر چنانکه خدا این حرکت ما را قبول کند و اگر چنانچه در بـین ایـن راه خـ                     
لیاقت شهادت را به ما عطا کرد و موقعی که دیگر نتوانستیم پرچم اسالم را نگه داریم شـما                   

 که ایـن پـرچم در       4یگذارید و تا موقع     گاه نمی   نگذارید که این پرچم به زمین بیفتد که هیچ        
بلندترین قلل جهان برافراشته نشده از پا ننشینید و در ضمن مقداري نماز و روزة قـضا دارم    

 دارم که بابت گرفتن نمـاز و       لدانید براي من بگیرید و مقداري پو         همانطور که شما می    ]که[
 . روزه بدهید

 »والسالم«
 پیام خون شهدا جنگ جنگ تا پیروزي. خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه دار

 2/12/63بنده حقیر خدا ابراهیم سبحانی 

                                           
 .80 ص ،14ج  صحیفه امام، -1
 .»حاال« در اصل وصیت -2
 .»دهند« در اصل وصیت -3
 .»موقع« در اصل وصیت -4
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  1.»ما یجمعونم خیر متهرحمن اهللا و  لمغفره  اومتملتم فی سبیل اهللاتو لئن ق«
ـ اگر در راه خدا کشته شده یا بمیرید در آن جهان به آمرزش و رحمت خدا نا                « ل شـوید و    ی

 .» آوردتوانآن بهتر از هر چیزیست که در حیات دنیا براي خود فراهم 
 ان اهللا مـع  علمواا و  غلظۀًیا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار و لیجدوا فیکم             «

  2.»المتقین
تر است شروع به جهاد کنید و باید کفار در            اي اهل ایمان با کافران از هر که با شما نزدیک          «

و ) (تا از سپاه اسالم بیمنـاك شـوند       ( پایداري حس کنند      و شما درشتی و نیرومندي و قوت     
 .» خدا همیشه یار پرهیزکاران استدانید کهو ب) گاه نترسید شما مؤمنان هیچ

 

                                           
 .157 / آل عمران-1
 . سورة توبه اشاره کرده است133اصل وصیت به آیه در . 123 / توبه-2
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 هاي کلیدي عبارت
I شود ها باز می شهادت بابی از رحمت خداست که بر روي پاکترین انسان. 
I شهادت عروج الهی است که توفیق پیدا کردن آن براي هرکس ممکن نیست. 
I مگر براي بنده خاص خدا که همان شهید است.شکست قفس دنیا براي هیچ کس امکان ندارد . 
I ود را و شرك و آلودگی و عشق دنیایی را از او بیرون کنیدبشکنید خ. 
I دنهاي غافل شما را به کفر کش  حرکت کنید و نگذارید که انسان، اي پاها،ها اي دست. 
I  جبهه نباشدسوي بهشرم بر آن پا و دستی که در آن حرکت . 
I مسئله مسئله اسالم است. 
I ین دشمن را برکنیمخواهید اسالم بپا باشد، حرکت کنید تا شر ا اگر می. 
I را سرمشق قرار داده و همچون فاطمه باش) 3(خواهرم، در زندگی فاطمه زهرا. 
I ها سرعت بگیرید و اما اي دوستان، جبهه را فراموش نکنید و در عبادت. 

 مجتبی :نام
 سبوحی :خانوادگی  نام

 رضا :پدر نام 
  شهربانو:نام مادر

 1346 دهم آذر :تاریخ تولد
ــد  ــل تول ــع  :مح ــرخه از تواب ــهر س  ش

 شهرستان سمنان
  سوم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1366 وهشتم تیر  بیست:تاریخ شهادت
  جزیرة مجنون:محل شهادت
  ضربه مغزي:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 مجتبی سبوحی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 اهللا بـاموالهم     اولی الضرر و المجاهدون فـی سـبیل        1غیرال یستوي القاعدون من المؤمنین      «

و کال وعداهللا الحسنی و فضل  ۀًدرجـ  فضل اهللا المجاهدین باموالهم علی القاعدین   2وانفسهم
 و کـان اهللا غفـوراً       ۀرحمـ اهللا المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیماً درجات منه و مغفره و            

مجاهـدانی کـه   از جهاد باز نشستند با ) بدون بیماري و ناراحتی (افراد باایمانی که     «3.»رحیما
ا مـال و  بدر راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند یکسان نیستند خداوند مجاهدانی را که   

نـسبت بـه    (ریک از این دو دسته       ه جان خود جهاد نمودند و بر قاعدان برتري بخشید و به          
خداوند وعده پاداش نیک داده و مجاهدان را بر قاعـدان برتـري و وپـاداش          ) اعمال نیکشان 

آمـرزش و رحمـت نـصیب آنـان         و  ی بخشیده است درجاتی الهی از ناحیـه خداونـد           عظیم
 .»اند خداوند آمرزنده و مهربان است هایی داشته گردد و اگر لغزش می

 اولیـاء خـاص   .شود ها باز می شهادت بابی از رحمت خداست که بر روي پاکترین انسان    
آورند   شناسند و پر و بال درمی       یخداوند وقتی که بوي آخرت بر مشامشان رسد سر از پا نم           

کنند و شهادت را که تنها آرزوي آنـان اسـت در     تنها معبودشان یعنی اهللا پرواز می     سوي  بهو  
 ،خواهد خدا را بـشناسد و بـه عرفـان الهـی برسـد       اي انسانها کسی که می     .گیرند  آغوش می 

 باید دل از دنیا و ،دخواهد پی به معراج واقعی ببرد و واقعیت عرفان را درك کن           کسی که می  
ما فیها برکند و دنیا را طالق بدهد و در تمام امور تنها خدا را در نظـر بگیـرد و هـر لحظـه                         

 شهادت عروج الهی است کـه توفیـق پیـدا کـردن آن بـراي هـرکس                  .آماده براي مرگ باشد   
 مگر براي بنده خـاص خـدا        .ممکن نیست و شکست قفس دنیا براي هیچ کس امکان ندارد          

 قفس دنیا همراه با غل و زنجیر که مال و ثروت باشد غل و زنجیـري                 .ان شهید است  که هم 
روي ما بسته و شناخت خدا را از ما گرفته و دریاي عظیم هستی آخرت               ه  که در عرفان را ب    

 مـا را غافـل از معـارف الهـی کـرده، اي      .را در پیش چشمان ما کوچک و پـوچ جلـوه داده       

                                           
 .»عند« در اصل وصیت -1
 .»بامرالهم علی القاعدین« در اصل وصیت -2
 .96 -95 / نساء-3
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هـاي غافـل جـاي     ی که در انسان   یها  اي دل  2یدیکه حرم خدا   و اي دلها     1یدیها بجوش آ   قلب
 بشکنید خود را و شرك و آلودگی و عشق دنیایی را از او بیرون کنید و خـدا را در                     ،گرفتید

هاي غافـل شـما را بـه          اي دستها اي پاها حرکت کنید و نگذارید که انسان          .خود جاي دهید  
  عـذاب ن بـا گنـاه شـما را در آخـرت    ها کور شوید و نگذارید کـوردال     اي چشم  .دنکفر کش 
 شرم بر آن قلبی     .ها شما را به لجنزار فساد کشند         آگاه شوید و نگذارید که منیت      3[...] .دهند

 شرم بر آن پـا و دسـتی کـه در آن             . نباشد )عج(که در او تب و تاب جبهه و یاري امام زمان          
و دلیـر مـردان      شرم بر آن چشمی که طاقـت دیـدن شـجاعت             . جبهه نباشد  سوي  بهحرکت  

 بر زبانی که در راه غیر جبهه سخن گویـد و کالمـی از جنـگ و جهـاد                ننگ .جبهه را ندارد  
دگان را بـه درد آورد و بـا عنـوان درد و مـشکالت               نـ  زبانی که با کلماتش قلب رزم      .نگوید

ها شرم کنید    اي بدن . بسو   مسئله مسئله اسالم است      .دنیایی او را مانع از رفتن به جبهه کند        
هایی که بعضی امـور را    اي انسان . جبهه ندارد  سوي  بهز آن وجودي که در شماست و میلی         ا

 در حالی که مرجع عظیم اسالم و قـرآن رهبـر   . بد باد به حال شما    ،اید   داده 4رجیحبه جنگ ت  
 فکـر کنیـد چـه       5»امور جنگ اهمیتش از فروع دیـن بیـشتر اسـت          «عظیم ما فتوا میدهد که      

 تالش کنید علـم را کـسب    ، اي کسانی که در پی علم هستید       .شود چیزي از جنگ مهمتر می    
خورد و بـا تقـوي و    درد نمی ه   و تقوي نباشد ب    )عج( اما علمی که در آن نظر امام زمان        ،کنید

 نـشود روزي کـه   . حواستان را جمع کنیـد .ییدشوید مگر اینکه به جبهه بیا یار امام زمان نمی 
هایتـان بـسته     ماند دیگـر درب کـالس       اسالم نمی  دیگر اثري از     ،این نهضت شکست بخورد   

 حرکـت کنیـد     ،خواهید اسالم بپا باشد    شود اگر می    فساد درس داده می    ،شود و بجاي فقه     می
خون شهید اسـت و امنیـت شـما در سـر          ه   امروز علم وابسته ب    . شر این دشمن را برکنیم     6تا

 مواظـب باشـید     . شود شود که خون بهترین فرزندان این امت ریخته        درس زمانی حاصل می   
                                           

 .»آئید« در اصل وصیت -1
 .»خدائید« در اصل وصیت -2
 .خوانا نیست -3
 .»تشخیص« در اصل وصیت -4
ن جهاد از همۀ فروعات باالتر است، دفـاع از اسـالم و کـشور اسـالمی،                 در این برهه از زما    «: دفرمای  می امام خمینی    -5

تبیـان  (» ها واجـب اسـت    الهی و ملی است و بر تمام قشرها و گروه  -امري است که در مواقع خطر تکلیف شرعی       
 .)24 دفتر ،69 ص ،جنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی

 .»کنید و شر« در اصل وصیت -6
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 200 مقابـل    1درد  ی لغزش داشـته باشـ     ]کسی[ اگر   ،خون است ه  هر لحظه عمر شما وابسته ب     
 فکـر کنیـد کـه آیـا اهمیـت بـه          .هزار خون شهید مدیونید و باید به این خونها پاسخ بدهید          

 ، یا ظاهر را درست کردن و درس خواندن و به مقصود نرسیدن            ، مهمتر است  ،مقصد رسیدن 
فکر علم و غیره باشیم و جنـگ را فرامـوش           ه  نگ را رها کنیم و به جبهه نیاییم و ب         زمانی ج 
 ماهـا     مثل این است که به مبداء برگردیم چون دشمن در آن وقـت پوسـت را از کلـه                   ،کنیم
 .کند و دیگر اثري از اسالم و قرآن و سنت رسول اهللا باقی نخواهد گذاشت می

ــتم   ــه رفـــــــ ــدرون کعبـــــــ  بـــــــ
 

ــد  ــم ندادنـــــــ  بـــــــــدرون رهـــــــ
 

 اي تـــــو بـــــه بـــــرون چـــــه کـــــرده
 

 2کـــــه درون رهـــــت دهـــــیم مـــــا    
 

 چـون   .خواهم که مرا عفـو کنیـد       اوالً از محضر مبارکتان می    : و اما اي پدر و مادر عزیزم       
خـواهم کـه در مـرگم صـبر و           نتوانستم حق اوالدي شما را ادا کنم و در ثـانی از شـما مـی               

ست امید است که بتوانید با حرکات و        ران ا صاب که خداوند منان با      ،خرج بدهید ه  استقامت ب 
 3.یدیرا شاد نما) عج(مان امام زمان یسکنات الهی خود قلب آقا

 خیانت   قصد پدر و مادرم امیدوارم با حرکات الهی خود مردمی که جاهالنه و یا آگاهانه              
پدر و مادرم در مرگ مـن       . ی انقالب و اسالم بشوند    ماح هدایت نموده و     ،به اسالم را دارند   

 گریـه  )7( حسین4 و علی اکبر)7( حسینمانر میخواهید گریه کنید بیاد تشنه لبی آقا     اگ
 سـر در بـدن نداشـتم و همچـون حـضرت             )7( کاش که همچـون مـوالیم حـسین        .کنید

 کـه در    ،خواهم تشنه لب به شهادت برسـم        خدایا می  .دست در بدن نداشتم   ) 7(ابوالفضل
 .باشم شرمنده ن)7(روز قیامت در مقابل موالیم حسین

ـ   ،و اما برادرم     را  )عـج ( کـه آن لبـاس مقـدس سـربازي امـام زمـان             5سـعادتت ه   خوشا ب
 امیدوارم که انشاءاهللا ادامه دهنده راهم باشی و در کارهایت خدا را در نظر داشته                .اي  پوشیده
 .باشی

                                           
 .»او به« در اصل وصیت -1
که تو در بـرون چـه کـردي کـه درون خانـه          / به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند       = برداشتی از شعر    «=  عراقی   -2

 .»آیی
 .»نمائید« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .»بسعادت« در اصل وصیت -5
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را سرمشق قرار داده و همچون فاطمه بـاش       ) 3(و اما خواهرم، در زندگی فاطمه زهرا       
رائض دینی و واجبات الهی بـا خـدا بـاش و چنـان در زنـدگی صـابر بـاش کـه              در انجام ف  

هاي زندگی با صبر انقالبی        با مشکالت و سختی    ، براي همسرت  ی باش )3(همچون فاطمه 
 .سرمشق دیگران باش

اي امت حـزب  . ها سرعت بگیرید و اما اي دوستان، جبهه را فراموش نکنید و در عبادت    
ي امـت حـزب اهللا   ا. واهم کـه از مـن درگذریـد       خـ   یک شـما مـی    اهللا عاجزانه از محضر یکا    

 مـرا  )عاجزانـه (خـواهم    از من درگذرید و از شما می،ارم که اگر حقی بر گردنم دارید     وامید
 .ببخشید

 1/10/65 
 1مجتبی سبوحی

                                           
 صـندوق اسـت کـه مقـدار     ام در نامه الزم به تذکر است که متن وصیت    «:  شهید در پایان وصیت خود قید کرده است        -1

 .»نامه همین است اصل این وصیت. نامه اضافه کنید ضروري آن را به این وصیت
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 هاي کلیدي عبارت
I براي سالمتی و طول عمر امام دعا کنید. 
I ه خدا گام برداریدهمیشه به یاد خدا باشید و در را. 
I دین خود را نسبت به خالق ادا کنید.  
I بار تکلیفی که بر دوش خودتان نهاده است، را به منزل برسانید. 
I زنهار از امر خدا سرپیچی نمایی. 
I پشتیبان امام باشید و از رهبري او اطاعت کندي. 
I پشتیبان سرسخت والیت فقیه باشید و همیشه در پی حق و حقیقت باشید. 
I  را فراموش نکنیدجنگ.  
I ایم  رفته  امر خدا به جبههخاطر به. 

 شعبان :نام
 اديسج :خانوادگی  نام

 احمد :پدر نام 
  فاطمه:نام مادر

 1346 سوم فروردین :تاریخ تولد
 روسـتاي طـرزه از توابـع      :محل تولـد  

 شهرستان دامغان
  دانشجوي دورة کاردانی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365 چهارم دي :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  سجادي1شعبان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 3» فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون2و ال تحسبن الذین قتلوا«

 وجـود هـستی بخـش آفریـدگان و          ،پروردگـار عالمیـان   ] کـه [سپاس بیکران خداونـدي را      
 محمـد   5ا است درود فراوان به روان پاك پیامبر برگزیده خـد          4زمینها و    پدیدآورندة آسمان 

 8ریـده  آف7نی و بهتـر ، بنده شایسته و افضل پیامبر مقرب او6 باد که نخستین  )6(مصطفی
 پاك معصوم و مقـدس کـه از         10رتت جهانیان است و به ع     سوي  به و مکرمت    9رحمتماو و   

 سـالم بـه یگانـه منجـی عـالم بـشریت           منزه و مبرایند و با درود و       12 و ناپاکی  11هر آلودگی 
 پیر جماران و قلـب تپنـده   13اینشکن    ش امام خمینی بت   برحقو نایب   ) عج(حضرت مهدي 

امت و امید قلب تمام مستضعفان جهان و امت شهیدپرور انقالب اسالمی و با درود بر تمام                 
الم را  هـاي راسـتین اسـ        کربالي حسینی تا کربالي ایران که با خون خـود ریـشه            ازشهیدان  

                                           
 .»شعیان« در اصل وصیت -1
 .»قتلو« در اصل وصیت -2
 .169 / آل عمران-3
 .»زمیمن«در اصل وصیت  -4
 .»خدغ« در اصل وصیت -5
 .»نحشتین« در اصل وصیت -6
 .»بهتر بمن« در اصل وصیت -7
 .»فریده«در اصل وصیت  -8
 .»رمحمت«در اصل وصیت  -9

 .»عطرت« در اصل وصیت -10
 .»آلودکگی« در اصل وصیت -11
 .»ناپاکبی« در اصل وصیت -12
 .»من« در اصل وصیت -13
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 چند پیام به شما پـدر       3اند و هم اکنون      کرده 2 و در برابر آن جان خود را فدا        1اند  آبیاري کرده 
 : که به قرار زیر است5 دارم4و مادر و برادر و امت شهیدپرور انقالب اسالمی

 ولـی انـشاء اهللا   .باشم  می6دانم عازم کدام جبهه  شما اي پدر و مادر عزیزم االن هنوز نمی         
 که در   10 آنهایی است  9بر چیدن کفر است و هدفم بر علیه        8روم هدف    که می  7اي  جبههبه هر   

 کـه مـرا     ، از شما پدر و مادر عزیزم خیلی خیلی ممنون هـستم           12.اند   ایستاده 11مقابل اسالمم 
 خواهشی که دارم 13ها تن که با دشمن خدا بجنگم و از شما      ،بزرگ کرده و به جبهه فرستادید     

 کـه مـن     15 گریه نکنید  م خداوند شهادت نصیبم گردید برای     14خواسته   ب ]اگر [این است که  
 )7(پیش خداي خودم خواهم رفت و اینکه خون من از خون شهیدان از کربالي حـسین               

 سالمتی و طـول     18خواهم براي   تر نیست و از شما می        و رنگین  17 ایران با ارزش   16تا کربالي 
 پدر و   20اه خدا گام بردارید و از شما       به یاد خدا باشید و در ر       19عمر امام دعا کنید و همیشه     

                                           
 .»اند گرده« در اصل وصیت -1
 .»راذقدا« در اصل وصیت -2
 .»کنون« در اصل وصیت -3
 .»اسلتمی« در اصل وصیت -4
 .»داردرم« در اصل وصیت -5
 .»جبههه« در اصل وصیت -6
 .»اي جبههه« در اصل وصیت -7
 .»هدفبر« در اصل وصیت -8
 .»عهلیه« در اصل وصیت -9

 .»ایست« در اصل وصیت -10
 .»اسالمم« در اصل وصیت -11
 .»اند ایشیستاده« در اصل وصیت -12
 .»نها« در اصل وصیت -13
 .»خداوئند« در اصل وصیت -14
 .»اي گزریه نگکنیدبر«  در اصل وصیت -15
 .»مکربالي«  در اصل وصیت -16
 .»ارزشو«  در اصل وصیت -17
 .»لبراي« در اصل وصیت -18
 .»همیسشه« در اصل وصیت -19
 .»سشما« در اصل وصیت -20
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 3ایـد ارج   زنـدگی کـشیده  2 بـرایم در طـول  1طلبم و از زحماتی کـه  مادر مهربان حاللیت می  
 7 اما سـخنی کـه بـا شـما         6 و شکیبایی خواستارم   5 شما اجر  4نهم و از خداوند متعال براي       می

 بـار تکلیفـی کـه بـر          و 8 دارم این است که دین خود را نسبت به خالق ادا کنید            مبرادر عزیز 
چنـان کـه      مـذهبی خـویش را آن      9 را به منزل برسانید و وظایف      ،دوش خودتان نهاده است   

 از امر خـدا     11نهار ز 10آنها را از تو بپذیرد      باشد که پروردگار   .خواست خداست انجام دهید   
 و معاصی دامن خویش را آلـوده سـازي و از شـما بـرادر     13 نمایی یا به محرمات   12سرپیچی
کنم که حالل کنی که اگر چنانچه در طول زنـدگی بـراي شـما مزاحمـت                اهش می عزیز خو 

 اندکی کاسته شـود   17م از گناهان  16تا شاید  15ید و عفو نمای   14ایجاد کردم امیدوارم مرا ببخشید    
طلـبم و    مخصوصاً شـما دایـی عزیـزم و سـایر عزیـزان حاللیـت مـی                18مماز آشنایان و اقوا   

  19.همه شما را موفق و سالمت بداردامیدوارم مرا حالل کنند و خداوند 

                                           
 .»مه« در اصل وصیت -1
 .»طدول« در اصل وصیت -2
 .»ارجر« در اصل وصیت -3
 .»متعالبراي« در اصل وصیت -4
 .»رارج« در اصل وصیت -5
 .»خواستنتارم«در اصل وصیت  -6
 .»بالسشما« در اصل وصیت -7
 .»کنبید« در اصل وصیت -8
 .»وطظایف« در اصل وصیت -9

 .»یبپذیرد« در اصل وصیت -10
 .»زین هار« در اصل وصیت -11
 .»سرپیچیی« در اصل وصیت -12
 .»محذرمات« در اصل وصیت -13
 .»ببیخشید« در اصل وصیت -14
 .»ایدنم« در اصل وصیت -15
 .»شاسید« در اصل وصیت -16
 .»کگناهانم«در اصل وصیت  -17
 .»اقوانم« در اصل وصیت -18
 .»بدار« در اصل وصیت -19
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 دارم این است که پشتیبان امام باشید و از رهبري او            1اهللا  خواهشی که از شما امت حزب      
اطاعت کنید و دلیرانه در برابر مفسدین و جباران تاریخ با توکل بر خدا ایستادگی کنیـد کـه                 

 4خدا را در خـود بـاال  اي است که خدا داده و خوف از   وعده3 است این2نصرت شما در آن 
همیشه در پی حق و حقیقت باشـید و ذکـر     و   والیت فقیه باشید     5ببرید و پشتیبان سرسخت   

 7 را طی خواهید کـرد 6حقیقت براي اهللا باشد چون در این صورت است که صراط المستقیم         
جنگ را فراموش نکنید و آن را طی یک امر مهم بشمارید و اگـر شـما در صـحراي کـربال                      

 10»هل مـن ناصـر    « 9توانید جوابگوي    که سیدالشهدا را یاري نمایید االن می       8اشتیددنحضور  
  . باشیدسیدالشهدا

گویند اینهـا از درس فـرار          دارم این است که می     11و سخن دیگري را که بعضی از مردم        
 خـدا   13 امـر  خاطر  به بفهمید که    12دانید و فهم این را ندارید که        کرده و رفتند شما این را نمی      

  .ایم بهه رفتهبه ج
 این است که هـر وقـت نفسـشان اسیرشـان کـرد بـه          14اهللا  و وصیت دیگر به امت حزب      

 کنیـد  16 ذکر قرآن و صلوات در هر روز جمعه این گناهکار را شـاد 15هها بیایند با فاتح    جبهه

                                           
 .» اهللا حزیب« در اصل وصیت -1
 .»شمتا درا« در اصل وصیت -2
 .»ایمن« در اصل وصیت -3
 .»رائدر خود بالال« در اصل وصیت -4
 .»سرسختد« در اصل وصیت -5
 .»صرلط المسشتقنکم«ت  در اصل وصی-6
 .»گکرئد« در اصل وصیت -7
 .»دااشتید« در اصل وصیت -8
 .»جوابگروي« در اصل وصیت -9

 .تعلیقات. ك. ر-10
 .»مرئدم« در اصل وصیت -11
 .»گکه« در اصل وصیت -12
 .»بخاط امز« در اصل وصیت -13
 .»امتد حزب اللله« در اصل وصیت -14
 .»فاتح« در اصل وصیت -15
 .»گناهکاراشد«یت  در اصل وص-16
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هاي شـهدا    خانواده3ا نگذارید و از رهبري اطاعت کنید و ب2 امام را تنها 1و نکته دیگر این که    
 و به دیدار معلولین و مجروحین بروید و هرکس بـا انقـالب و امـام مخـالف                   4دار نمایید دی

 هستید که با هر فامیل    7 جنازه من بیاید و مدیون     6 مدیون هستید که بگذارید در تشییع      5است
پـدر و   شـما    در آخر سفارشی به      10 چه دوستان و چه آشنایان     9 در رابطه باشید   8ضد انقالب 

 مـن خـود     12خاطر ه که راضی نیستم که ب     11و سایر عزیزان دارم این است     مادر عزیز و برادر     
 15. من خرج نمایید براي جبهه بفرستید14خاطر ه و آن خرجی را که ب13را به خرج بیاندازند

 

 » اهللا و برکاتهۀرحمسالم علیکم و وال«

                                           
 .»یدیگر اینکمخه« در اصل وصیت -1
 .»شتنها« در اصل وصیت -2
 .»به« در اصل وصیت -3
 .»نماییید« در اصل وصیت -4
 .»ایست« در اصل وصیت -5
 .»تشیع« در اصل وصیت -6
 .»مدیئن« در اصل وصیت -7
 .»انقاب« در اصل وصیت -8
 .»باشیرد« در اصل وصیت -9

 .»شنیانآ« در اصل وصیت -10
 .»ایست« در اصل وصیت -11
 .»بخاط« در اصل وصیت -12
 »خرجو ابیاندازید« در اصل وصیت -13
 .»بخاط« در اصل وصیت -14
 »ببفرستید« در اصل وصیت -15
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 هاي کلیدي عبارت
I کنم  حسین زمان را یاري مین یک سرباز اسالم و قرآعنوان به یک مسلمان و عنوان به.  
I تن در زیر بار ذلت نخواهیم داد»هیهات من الذله« : فرمود)7(با همان شعاري که حسین . 
I پشت جبهه را خوب حفظ نمایند.  
I  این امام خمینی سازش ناپذیر را دعا گو بوده          ،الله رسول خدا  سوره تقوا و فضیلت این      طاین اس 

 .باشید
I و استقامت پیشه کنیدوار صبر خواهران عزیز زینب . 

 سیدمصطفی :نام
 نژاد سجادي :خانوادگی  نام

 سیدعباس :پدر نام 
  عاسیه:نام مادر

 1341 سوم اردیبهشت :تاریخ تولد
آبـاد از توابـع        روستاي زرین  :محل تولد 

 شهرستان شاهرود
  پنجم ابتدایی:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1361 یازدهم آبان :تاریخ شهادت
 خوش  عین:محل شهادت

  اصابت ترکش: شهادتنحوة
  گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار
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 نژاد سیدمصطفی سجادي
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 بسم رب الشهداء و الصدیقین

لنبلونکم بشیء من و ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء و لکن ال تشعرون و                 «
اذا الـذین    و بـشر الـصابرین       نقص من األمـوال و األنفـس و الثمـرات          و   الخوف و الجوع  

 1.»ابتهم مصیبه قالوا انا هللا و انا ا لیه راجعوناص
شود مرده نپندارید بلکه زنده است و لکن شـما           آن کس را که در راه خدا کشته می        «: ترجمه

ها چون تـرس و گرسـنگی و نقـصان     سختیه این حقیقت را نخواهید یافت و البته شما را ب         
هـا صـابران     آسایش از آن سختی    ة و بشارت و مژد    2یمیاموال و نفوس و آفات زراعت بیازما      

گویند ما  شوند صبوري پیشه گرفته می را است آنان که چون به حادثه سخت و ناگوار دچار            
 »قرآن کریم سوره بقره«. » او رجوع خواهیم کردسوي بهمده و آفرمان خدا ه ب
 تــاریخ ابرمــردســخن خــود را بــا بیــانی از ســرور شــهیدان و ســرور آزادگــان یگانــه   

ان کان دین محمد لـم یـستقم اال بقتلـی فیـا سـیوف               « :کنم که فرمود    آغاز می  )7(حسین
 و  5یـد یماند اي شمـشیرها بیا       باقی می  )6( کشتن من دین جدم محمد     4 با اگر« 3»ینیذخ

تشین دشمن اگر با ریختن خون من       آ 6هاي ه اي گلول  ». را قطعه قطعه کنید    )7(بدن حسین 
افتنـد و مستـضعفان        و ضـاللت مـی     خواريها به    رتشود و ابر قد     اسالم به جهان صادر می    
 ،آیـد    در مـی   8یابند و پرچم توحید بر قلـل عـالم بـه اهتـزاز               می 7ییجهان از قید بندگی رها    

 در هزار و چهارصد سـال پـیش         )7(و این حسین  .  بدن مرا به آتش خود بسوزانید      9یدیبیا
                                           

 .156 -154/ بقره-1
 .»بیازمائیم« در اصل وصیت -2
 .»خزینی« در اصل وصیت .»ان کان دین محمد« ذیل تعلیقات. ك. ر-3
 .»اگر کشتن«ت  در اصل وصی-4
 .»بیائید« در اصل وصیت -5
 .»گلولهاي« در اصل وصیت -6
 .»رهائی«صیت . در اصل و-7
 .»احتزاز« در اصل وصیت -8
 .»بیائید« در اصل وصیت -9



 393نژاد، سیدمصطفی       سجادي¹استان سمنان 

 یـک   عنـوان   بـه  امروز من    .ري دهد ا آیا کسی هست که مرا ی      1»هل من ناصرٍ ینصرنی   «فرمود  
 و نایـب    )عـج ( یک سرباز امام زمـان     عنوان  به یک سرباز اسالم و قرآن و        عنوان  بهمسلمان و   

کـنم تـا ابرقـدرتهاي        و حسین زمان را یاري مـی      ) گویم  لبیک می (شکن    ش خمینی بت  برحق
کـه  کار بدانند که اسالم چنین سربازي جانباز و جان بر کف دارد و با همان شـعاري       تیاجن

 عنوان به امروز من . تن در زیر بار ذلت نخواهیم داد      2»هیهات من الذله  « : فرمود )7(حسین
کـنم پـشت جبهـه را خـوب           یک مسلمان به کلیه خواهران و برادران ایرانی خود توصیه می          

 امـام خمینـی     ]ایـن [ رسـول خـدا      5اللهسـ  این   4 تقوا و فضیلت   3ورهطحفظ نمایند و این اس    
 او گوش کـرده و        بوده باشید و به دستورات و پیامهاي پیامبر گونه         6گوسازش ناپذیر را دعا     

 امـا اي  .باشـد   عمل پوشیده که رضاي خدا و سعادت و خوشبختی مـا مـسلمانها مـی     7ۀجام
 8»المؤمن کلجبـل الراسـخ    « برادران   ،برادران عزیزم و اي خواهران عزیزم با شما سخنی دارم         

وار   خواهران عزیز زینب  . جی همچون کوه استوار باشید     دشمنان داخلی و خار    9[...]در برابر   
مخصوصاً خواهر بزرگم فاطمـه  . باشد با صابران می ]که خداوند [صبر و استقامت پیشه کنید      

 : مصیبت دیده است)3(که مانند فاطمه زهرا
 اینجانب سید ابوالقاسم سجادي فرزند سید عباس در حال صحت و            10 الخصوص ]علی[ 

 خود قرار دادم پدر بزرگوارم و بعد از پدرم بـرادر بـزرگم   11ده و وصی وصیت نمو  ،سالمتی

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»استوره« در اصل وصیت -3
 .»فظیلت« در اصل وصیت -4
 .»زالله« در اصل وصیت -5
 .»گوه« وصیت  در اصل-6
 .»جامعه« در اصل وصیت -7
 معرفـی در ) 7(المومنین علی  عین این عبارت یافت نشد اما از مرحوم کلینی نقل شده است که پس از رحلت امیر -8

ـصناً       ...«: او آمده است   للمومنین کهفـاً و ح ـ  کالجیـل الراسـخ التحرکـک العواصـف و ال          کُنـت  »ك القواصـف  زیالت
 ).347، ص2المناقب، ج(

 .خوانا نیست -9
 . در اصل وصیت الخصوص-10
 .»وصیه« در اصل وصیت -11
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 مغـازه  1[...]اکبـر     و ناظر هم عموي عزیزم حاجی علـی       . جناب آقاي سید ابوالفضل سجادي    
دانـگ آن متعلـق بـه فرزنـدم سـجاد         3. آهنگري که در زرین آباد جنب حمـام واقـع اسـت           

ماشـین سـواري پیکـان را    . ام زینب درویشی  آن متعلق به زوجه2[...] دانگ 3نژاد و   سجادي
 را دو سـال نمـاز و دو سـال روزه            3 [...]البـاقی . فروشید و بدهکاریهاي من را بپردازیـد        می

 5[...] و هـرکس از مـن طلبـی دارد طبـق             4.یـد یو الباقی آن خرج کفـن و دفـن نما         . بگیرید
انـب سـید ابوالقاسـم    و در ضمن بانک کشاورزي از اینج. تواند طلب خود را وصول کند  می

توضیحاً . باشد   طلبکار می  )باشد  هفت هزار پانصد تومان می    ( ریال   75000سجادي نژاد مبلغ    
 بعداً آقاي )اول( برود   منبراینکه در مجلس ختم برادر بزرگم آقا سید ابوالفضل سجادي باید            

ش هـای  نعیم آبادي در صورت امکان و در ضمن خـانمم در خانـه پـدرم در یکـی از اطـاق                    
 هر کجـا رفـت بایـد    . یا خانه پدرم یا خانه پدر خودش       6. اگر دو طرف راضی بودند     ،بنشیند

یـک لحـاف و تـشک خـوب بـه          . اطاقش جدا باشد و از لوزم زندگی خودم استفاده نمایـد          
. نامـه عمـل کننـد       امیدوارم که وصی و ناظر به این وصیت       . خواهرم معصومه سجادي بدهید   

الهی الهی حتی ظهـور المهـدي   «خوانیم   این دعا را می    7 با هم  نامه خود همه    در پایان وصیت  
 . »حفظ لنا خمینی او

 »والسالم علیکم و رحمت اهللا و برکاته«
 پایان
 سیدابوالقاسم سجادي

1/11/61 

                                           
 .خوانا نیست -1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
 .»نمائید« در اصل وصیت -4
 .خوانا نیست -5
 .»بودن« در اصل وصیت -6
 .»همه« در اصل وصیت -7
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 هاي کلیدي عبارت
I غرور و خودخواهی نجات بده] و[ مرا از قید ،اي هستی بخش جهان. 
I  هاي نبرد گردیدم دفاع از اسالم عزیز عازم جبههبراي  یقین کامل و] و[گاهی آبا. 
I یاري اسالم و انقالب بشتابیمه وظیفه من و تو برادر و خواهر این است که ب. 
I اسالم و امام را یاري کنیم.  
I ا بگذاریدهمبادا امام را تن. 
I اشدبدانید که روز مرگ شما فرا خواهد رسید پس چه بهتر که مرگ سرخ خونین در راه خدا ب.  
I وحدت کلمه و اتحاد خود را حفظ کنید. 
I جنگ را فراموش نکنید. 
I تقوا را پیشه کنید. 
I  استچیزاسالم عزیزتر از همه . 
I یاور بماند شهید بی. نگذارید سالح من بر زمین بماند. 

 علی :نام
 سراج :خانوادگی  نام

 جعفرقلی :پدر نام 
 فرخ :نام مادر

 1349 دوم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد
  دوم راهنمایی:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 علی سراج
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
ذرد و آماده رفتن    گ  ما در پشت جبهه می     1یینیاداي خداي بزرگ که آخرین ساعات زندگی        

 تا بتوانم چـون     ،شویم خداي من در این لحظات پر شور به من ایمان ده             در مقابل خصم می   
 خالق من آتش پر شـور عـشقت را          . تو پرواز کنم   سوي  به ،شود  اي که از قفس آزاد می       پرنده

ز تـو   معبود مـن ا   . ات گردم که تنها در کوي تو منزل گزینم           تا آنچنان شیفته   2بیفروزبر جانم   
 تا بتوانم حقایق وجود خودم و جمـال دل آراي        ،اي بدهی    تا به من دیده    ،خواهم  عاجزانه می 

غرور و خودخواهی نجـات بـده و   ] و[ مرا از قید    ،اي هستی بخش جهان   . تورا مشاهده کنم  
 .اي اهللا پاکم کن و بعد خاکم کن

 نـام   به )7( علی ماما. خون باشد ه   بگذارید به جاي لکه ننگ دامن آغشته ب        ،مبارزه کنید  
اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و سالم و درود بر خاتم پیغمبران و سالم بر قائم آل محمد                  

هاي نور بر علیـه   ب برحقش امام امت و سالم بر رزمندگان عزیز جبهه    یو نا ) عج(امام مهدي 
م بـر  ي ایـران سـال  ها تا کربال4» و حنین3بدر«ظلمت و ارواح پاك و مطهر شهداي اسالم از          

ـ   5آنـم  وصیت هرچند کـوچکتر از  عنوان بهاي را  امت عزیز چند کلمه   شـما  ه  کـه سـفارش ب
 :کنم  تذکر یادآوري میعنوان بهنمایم 

 کامل به اسـالم و پیـامبران و         6عتقاد ا اهللا اینجانب حقیر گناهکار علی سراج با        امت حزب  
هـاي نبـرد      م عزیز عازم جبهه   دفاع از اسال   7برايیقین کامل و    ] و[گاهی  آامامان معصوم و با     
 امـروز   .یاري خدا خدمتی هر چند کوچک به اسالم عزیز نمـوده باشـم            ه  گردیدم تا بتوانم ب   

هاي شرق و غرب بر علیه انقالب اسالمی ما اوج گرفته اسـت وظیفـه         زمانی است که توطئه   

                                           
 .»دنیائی« در اصل وصیت -1
 .»فروکشا« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .»آن« در اصل وصیت -5
 .»باعتقاد« در اصل وصیت -6
 .»ناخوانا« در اصل وصیت -7
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قابـل خـود    یاري اسالم و انقالب بشتابیم و خون نا       ه  من و تو برادر و خواهر این است که ب         
 .در را براي بارور نمودن درخت نونهال انقالب اسالمی بدهیم

گویم که به حقیر گناهکـار ایـن سـعادت عظـیم را داد تـا بـه                    خدا را شکر و سپاس می      
کردید که چرا      فراموش نکنید که همیشه گریه می      ،امت عزیز . هاي کفر و ایمان بشتابیم      جبهه

 1»هل مـن ناصـر ینـصرنی      «یاري کنیم امروز نداي     را  ) 7(نبودیم روز عاشورا امام حسین    
و اسالم و امام را یـاري کنـیم         . یدیحسین زمان بلند است بکوشید تا نداي رهبر را لبیک گو          

ا بگذارید و در خط امام و اسالم گام بر نداریـد کـه در روز قیامـت در نـزد                     همبادا امام را تن   
 .ول خواهید بوداید و مسئ امامان و انبیاء و پیامبران خدا شرمنده

 و  2)7( و علـی اکبـر     )7( عزیز مبادا در غفلت و ذلـت بمیریـد کـه حـسین             جوانان 
 . و مـرگ سـرخ خـونین را انتخـاب کردنـد     4نرفتـه  در ذلت از دنیا     3)7(ابوالفضل العباس 

بدانید که روز مرگ شما فرا خواهد رسید پس چه بهتر که مرگ سـرخ خـونین در راه خـدا       
د خود را حفظ کنید و در صحنه انقالب و جنگ حـضور داشـته                وحدت کلمه و اتحا    .باشد

 .  همیشه جنگ را فراموش نکنید]که[ها  باشید و در پشت جبهه
مادران و پدران عزیز مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه ممانعت کنید کـه در نـزد خـدا و                    

هـان و   مسئول خواهید بود امروز اسالم بـراي نجـات مستـضعفان ج           ) 3(شهیدان و زینب  
این راه به ایثـار جـان    7که 6 و کربال از دست غاصبان و ظالمان بپا خاسته5براي آزادي قدس 

 تقوا را پیشه کنید و در برابر سختی         8ند وظیفه مسلمانان است که اسالم را یاري کن        ،نیاز دارد 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»رفتند« در اصل وصیت -4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 .»خواسته« در اصل وصیت -6
 .»و در« در اصل وصیت -7
 .»کنیم« در اصل وصیت -8
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 الهـی سـربلند بیـرون       1هـاي   خدا از این آزمـایش    ه  و مشکالت با صبر و استقامت و توکل ب        
 .متصل شود) عج( جهانی حضرت مهدي3انقالببه انشاءاهللا تا  2دییآ

 :4ما سخنی هم با خانواده گرامی
 فرزند خوبی براي شـما نبـودم        5ما  دانم که در دوران کوتاه زندگی       خانواده عزیز و گرامی می    

راهـی کـه راه     به  کنم و امیدوارم      پدر عزیزم و گرامی از زحمات شما و مادر عزیز تشکر می           
 از جانب خـدا     ]را[ 6یام افتخار کنید و بدانید که من امانت         انتخاب کرده ] و[ عزیز است    اسالم

 امیـدوارم در  .در نزد شما بودم و امروز خدا صـالح میدانـد کـه امانـت را بـاز پـس بگیـرد        
 ناراحت نباشید و گریـه و زاري نکنیـد و           ،اهللا خدا این لیاقت را بمن بدهد        شهادت که انشاء  
 . اسالم شاد شوندنگذارید دشمنان

 اما با صبر و اسـتقامت و توکـل          ،دانم که داغ فرزند براي شما سخت است        مادر جان می   
 .ام  را قبر گزیده)7(نشهادت من افتخار کنید چرا که راه حسیه بخدا استوار و ب

کـنم امیـدوارم پـدر جـان         اید تشکر می    شما پدر عزیزم از زحماتی که براي حقیر کشیده         
شـما پـدر و مـادر    . اید حاللم کنیـد و مـرا ببخـشید     ید اگر از من ناراحتی دیده     ناراحت نباش 

امـا اسـالم   . گرامی براي من خیلی عزیز هستید انشاء اهللا که در پیشگاه خدا هم عزیز باشـید         
شما ادا نمایم معـذرت     ه  عزیزتر از همه اینها است از اینکه نتوانستم حق فرزندي را نسبت ب            

 .اگر خداوند لیاقت داد روز قیامت شما را شفاعت خواهم کردخواهم انشاء اهللا  می
 و )7( کـه راه حـسین   را را نزد خـانواده پـر کنیـد، راهـم       7ما  برادران عزیز جاي خالی    

اگـر شـما    . یاور بمانـد    شهید بی . اسالم است ادامه دهید و نگذارید سالح من بر زمین بماند          
رادر خوبی براي شما نبودم از شـما حاللیـت   اید و ب   خواهران و برادران هم از من بدي دیده       

 .طلبم می

                                           
 .»آزمایشات« در اصل وصیت -1
 .»آئید« در اصل وصیت -2
 .»انشاءاهللا انقالب« در اصل وصیت -3
 .»گرامیم« در اصل وصیت -4
 .»زندگیم« در اصل وصیت -5
 .»امانتی« در اصل وصیت -6
 .»خالیم« در اصل وصیت -7
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طلـبم و   ام حاللیـت مـی    از کلیه دوستان و آشنایان گرامی که موجب ناراحتی آنهـا شـده             
، شرکت در دعاي کمیل و توسـل و نمـاز دشـمن شـکن جمعـه و                  1تقاضا دارم مرا ببخشید   

 .دیگر مجالس اسالمی را فراموش نکنید
شدن و ریختن خون جوانان امـت   ن انقالب اسالمی جز با کشته   آري برادرم بگذار اگر ای     

ها مرا در برگیرید و قطعه قطعـه کنیـد    ها و نیزه ها و مین اي گلوله«ماند پس    عزیز پایدار نمی  
 2.»تا اسالم عزیز و امام امت پایدار بمانند

راه کـربال  به امید سالمتی و طول عمر امام عزیز و پیروان و رزمندگان اسالم و باز شدن                 
  )7(و راهی شدن امت اسالم به کربالي حسین

 بنده حقیر و گناهکار
 علی سراج

 

                                           
 .»به بخشید« در اصل وصیت -1
 : حسین مشهور شده است  سخنان امامعنوان به  است کهی عبارت شهید مشابه این شعر، شاعر تشیع-2

ــاً الی « ــی موثقــــ ــت ربــــ ــینتاعطیــــ  هــــ
 

 اال بقتلــــــــی فاصــــــــعدي و ذریتــــــــی 
 

 ان کـــــان دیـــــن محمـــــد لـــــم یـــــستقم
 

ــی   ــذینی فاال بقتلــــ ــیوف خــــ ــا ســــ  یــــ
 

 )137 ص،1 ج ،المعارف تشیع ةدایر(» شیخ محسن حویزي«
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 هاي کلیدي عبارت
I ائمه اطهار ما براي دنیاي فانی و تعلقات آن نبرد نکردند. 
I     و دیگـر  )6(تعالی و رسـول اکـرم   ام که امیدوارم مورد رضایت حق       راهی را در پیش گرفته 

 .ار بگیرد قر)7(ائمه اطهار
I  آیا یار دین خدا و والیت فقیه هستیم یا خیرببینید. 
I هاي ما چون کربال شده است براي ما عاشورا تکرار و سرزمین. 
I کنم دست از امام برندارید دوباره تکرار می.  
I سازد اگر قدر ندانید خداي بزرگ به بالي دردناکی مبتال می. 

 عبدالحسین :نام
 سربرزگر اردکانی :خانوادگی  نام

 رضا :پدر نام 
  سکینه:نام مادر
 1330 هشتم اردیبهشت :لدتاریخ تو

 روستاي باغزنـدان از توابـع       :محل تولد 
 شهرستان شاهرود

 ابتدایی  پایان دورة:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 عبدالحسین سر برزگر اردکانی
 

 حمن الرحیماهللا الر بسم
 عنـد اهللا و     ۀًدرجـ  و هاجروا فی سبیل اهللا باموالهم و انفسهم اعظم           2 و جاهدوا  1االذین آمنو «

  3»اولئک هم الفائزون
خداوند کسانی را که ایمان آورده و در راه خدا جهاد و مهاجرت بـه وسـیله جـان و مـال                      «

 .» اجري عظیم داده و آنها رستگارانند]و[ 4اند کرده
 بایـد سـفري در      ،اهیم رستگار شویم و هماي سعادت را در آغوش بگیریم         آري اگر بخو   

زیرا هنگامی   با یاد او محفل کنیم    / باید ز خویشتن دل کنیم    . پیش داشته باشیم و سیري کنیم     
 بدانیم که هدف آنهـا را       )7( و عزادار اباعبداهللا الحسین    )7(توانیم خود را شیعه علی      می

 . ائمه اطهار ما براي دنیاي فانی و تعلقات آن نبـرد نکردنـد        .یمدر نظر بگیریم و آنرا دنبال کن      
 5خواستند رضایت خدا و پیاده کردن احکام دین او بوده و این بنـده سـراپا              آن چیزي که می   

ام که امیدوارم مورد رضایت        راهی را در پیش گرفته     ، اگر خداي منان قبول نماید     ،تقصیر هم 
 آري عزیـزان و اي      . قرار بگیـرد   ):(مه اطهار  و دیگر ائ   )6(تعالی و رسول اکرم    حق

 و ببینیـد چـه      7یـد ید بیا واي بـه خـ       لحظـه  ،شـنوید   خوانید و می     را می    که این نوشته   6کسانی
کنید آیا در الك خودپسندي و خود محوري و منیت فرو رفته یا جـاروب                 کنیم و چه می     می

 ،ن خدا و والیت فقیه هستیم آیا یار دی؟ایم  تهسطلب هستیم و غبار دل ش      کرده و پس میهمان   
کردیم به خدا      یا حسین خوب بود در کربال بودیم و از تو حمایت می            8یمیگو   ما می  ؟یا خیر 

 علم حق را گرفتـه و بـر کفـر           )7(قسم زمان تکرار شده و فرزندي خلف از نسل حسین         

                                           
 .»آمنو« در اصل وصیت -1
 .»جاهدو« در اصل وصیت -2
 .20 / توبه-3
 .»کرده« در اصل وصیت -4
 .»سرپا« در اصل وصیت -5
 .»کسان« در اصل وصیت -6
 .»بیائید« در اصل وصیت -7
 .»گوئیم می« در اصل وصیت -8
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 1»هـاي مـا چـون کـربال شـده اسـت             امروزي که براي ما عاشورا تکرار و سرزمین       « .تازد  می
 دست در دست هم داده و از دین خدا حمایت کنیم و در عین حمایت مـشت خـود              2یدیبیا

 و ضـدانقالب بکـوبیم و ثابـت کنـیم کـه             3را محکم کرده و بر فرق سر استکبار و منـافقین          
هـاي    هستیم و از قول همه رزمندگان به آن منافقین و ضدانقالب           )7( واقعی علی  4شیعیان

خواهنـد از مـسئله جنـگ اسـتفاده           سانی که به هر عنوان می     پست فطرت و به آن دسته از ک       
همین زودي از بـین     ه   ب 6 بعد از صدام که انشاءاهللا     5یدیسوء کرده و خون مردم را مکیده بگو       

 ي نوبت شماست و آماده باشید که بایستی در پیشگاه ملت شـهید داده و خـدا  ،خواهد رفت 
جنـگ جنـگ تـا      . دار  نگـه  خمینی را    خدایا خدایا تا انقالب مهدي    . بزرگ جواب پس دهید   

کنم دست از امام برندارید و اگـر      دوباره تکرار می  . (و به امید پیروزي حق بر باطل      / پیروزي
 . سازد  خداي بزرگ به بالي دردناکی مبتال می،قدر ندانید

 »والسالم«
 زگرعبدالحسین سربر

                                           
. دهنـد   نـسبت مـی   ) 7(کند که در برخی از منابع و مقاتل به امام حـسین             عبارت شهید تداعی این کالم بلند را می        -1

 .»کل یوم عاشورا و کل ارض کربال«
 .»بیائید« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»شعیان« در اصل وصیت -4
 .»بگوئید« در اصل وصیت -5
 .»انشاهللا« در اصل وصیت -6
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 هاي کلیدي عبارت
I ا شده است و باید آن را خودمان حل کنیمجنگ واقعاً مسئله مهمی براي ملت م.  
I توانند مسئله جنگ را جور دیگر جلوه دهند دشمنان داخلی از جمله منافقین بدانند که نمی. 
I هدف رهایی از فساد و تباهی است. 
I امام و رهنمودهایشان ما را چنان به خود آوردند که باعث تعجب خودمان شده است.  
I هاي مبارز است ی انسانبسیجی اآلن الگو و اسوة تمام. 
I آخر هم پیروز خواهد شد،این را بدانید که اسالم در هر کجا که باشد . 
I اآلن خداوند ما را در معرض امتحان قرار داده است با چشمی بصیر نگاه کنید. 
I   اگر جبهه بـه شـما احتیـاج    . نگویید نیرو زیاد است احتیاج به ما ندارند ،ها کنید    جبهه سوي  بهرو 

 .ا به جبهه احتیاج داریدندارد شم
I قدر انقالب را بدانید براي رشد و نموش کوشا باشید. 

 عباس :نام
 سرکاري :خانوادگی  نام

  اسکندر:پدر نام 
  مریم:نام مادر

 1346 سوم مهر :تاریخ تولد
 ن تهران شهرستا:محل تولد
  پایان دورة راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي شهرستان شاهرود:مزار
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 عباس سرکاري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
و منهم من ینتظر و مـا      نحبه  من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی            «
  1»لوا تبدیالًبد
 وفـا    و پیمانی کـه بخـدا بـستند کـامالً    برخی از آن مؤمنان بزرگ مردانی هستند که به عهد      «

کردند پس برخی به آن عهد ایستادگی کردند و برخی به انتظار مقاومت کرده و هـیچ عهـد                   
 2.»خود را تغییر ندادند

و عرض سالم خدمت امام امت قلـب تپنـدة ملـت        ) عج(با سالم به پیشگاه آقا امام زمان       
و مـن وصـیتی   . یـدار و همیـشه در صـحنه   شهیدپرور ایران و با سالم بر شما ملت همیشه ب         

ولی برحسب مـسئولیتی  بینم  کردن را در خود نمی ندارم که به کسی کنم چون لیاقت وصیت      
 ،اي از خود بر جا بگـذارد         گردن دارم و هر انسان مسلمانی باید قبل از مرگ وصیتنامه           هکه ب 

هـاي نـاتوانم بـر        ت خطی را که با دس     این چند . کنم  اي را عرض می     با شرمندگی چند جمله   
ـ            هم. نویسم  می تذکراتی است که     ،آورم  روي کاغذ می   ه اکنون که جنـگ حالـت خاصـی را ب

 است و بایـد آن را خودمـان    شدهخود گرفته است و جنگ واقعاً مسئله مهمی براي ملت ما      
 بلکـه بایـد مبـارزه       ،باشـد   هم زیاد مشکل نیست و آسان هم نمی        حل کنیم و حل کردن آن     

 مـا هـم چـون یـک شـیر      ،یـد  به ما تجاوز کرد اگر شما  که   ، دشمن فهماند  ه و ب   جنگید ،کرد
 3بیداریم و از مملکت اسالمی خود دفاع خواهیم کرد و دشـمنان داخلـی از جملـه منـافقین     

 .توانند مسئله جنگ را جـور دیگـر جلـوه دهنـد و مـا را از جنـگ دور کننـد        بدانند که نمی 
 ،کنـد   یم ایـستاد و شـب و روز برایمـان فرقـی نمـی             ایم پا برجا همچنان هـم خـواه         ایستاده
 اآلن کـه  4.»جنگ جنگ تـا رفـع فتنـه از جهـان        « به قول امام عزیزمان      ،جنگیم تا پیروزي    می

 جنگ با چند کـشور      ، جنگ با یک کشور نیست     ]بلکه[مشغول جنگ با کشور عراق هستیم       
هاي   د ضربه نخواه  وسیلۀ این واسطه می   ه  ابر قدرت است و صدام فقط یک واسطه است و ب          

                                           
 .23 / احزاب-1
 .»معنی آیه تحت الفظی و نامفهوم بوده« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .116 ص ،19جلد صحیفه امام،  -4
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 جـواب ایـن     ، ما هم چون یک ایرانـی مبـارز بـا رهبـري مبـارز و بیـدار                 .خود را وارد کنند   
جانهـا و   . نـد نآفری مـی اهللا جوانان در جبهه رشـادتها          اي ملت حزب   .کوردالن را خواهیم داد   

ـ  ؟ بـراي چـی    .دهنـد   هایشان را از دست می     چشم. شوند معلول می . دهند  خونها می  خـاطر   ه ب
 اسالم و هدفی دیگر ندارند و چه نیکو هدفی اسـت کـه انـسان جـان و                   خاطر  به فقط   ؟چی

ما جوانان و حتی پیرمردانمـان کـه تـا دیـروز سـر              . اعضاي بدنش را فداي چنین راهی کند      
 اآلن بـه جـاي ایـن کارهـا راهـی جبهـه              ،زدنـد   اي بیهوده می  ه نشستند و حرف    ها می   کوچه
مـرزش  آکننـد از خـدا طلـب      نیـایش مـی  ،برنـد  سر مـی  ها ب   شوند وقت خود را در جبهه       می
ـ دهنـد      خوب را از بد تشخیص می      ،چون بیدار شدند  . کنند  می ه آن خـوبی را کـه بچـه در     ن

 خوب کشته شدن    ا، خوب زیستن ر   ، خوب زندگی کردن را    ،دهد  کودکی از بد تشخیص می    
 1را خـدا     اینها همه خودش هدفی است و هدف هم رهایی از فساد و تبـاهی اسـت کـه                  .را

کنیم که با آمدن امام و رهنمودهایشان ما را چنان بـه خـود آوردنـد کـه           هزار مرتبه شکر می   
 . باعث تعجب خودمان شده است

 پـنج    همـین  و دشـمن از     تشکیل شده اسـت    2حرف 5 یک بسیجی خودش از      اسماآلن   
واقعی کـه    یک مبارز    ، انسانهاي مبارز است   ی تمام ة بسیجی اآلن الگو و اسو     .ترسد   می حرف

 ،ارزش اسـت    فقط اسالم را در نظر گرفته و تمامی افکار غیـر اسـالمی بـرایش پـوچ و بـی                   
 عاشـقانه  ،گویـد   عاشقانه لبیک مـی    ،شود  عاشقانه عازم می  . جنگد تا رهایی از ظلم و ستم        می
شود و در آخر عاشقانه به شهادت می رسد و شهادت را با جـان   ور می  حمله دشمنسوي  به

و در حال شهادت مـی گویـد        . گیرد و خالصه هزار مرتبه شکر می کند         ش می و دل در آغو   
چنـین مبـارزین اسـالم امـام          سـخن بـسیجی ایـن      آخریناین است   . الحمدهللا رب العالمین  

خواهند    کسانی که می   ، و یارانش الگوي ما و ما هم الگوي تمام مبارزین جهان           )7(حسین
 بجنگیـد   3یمیگـو   کنند به آنها می     د احساس نمی  بجنگند با ظلم و ستم ولی توانایی را در خو         

 بـه   4ها است که خبر نابودي حزب بعـث        اهللا به همین زودي      انشاء .ما پشتیبانتان خواهیم بود   
 ایـن را  ،گوش اربابانش خواهد رسید و آنان هم راهـی جـز خجالـت و شـرمندگی ندارنـد                

                                           
 .»رخدا هزا« در اصل وصیت -1
 .»کلمه« در اصل وصیت -2
 .»گوئیم می« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
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هر نحوي کـه باشـد چـون         به   ، آخر هم پیروز خواهد شد     ،بدانید اسالم در هر کجا که باشد      
اهللا قـدر   اما شما امت حزب. باطل همیشه نابود است و اسالم هم یک دین الهی و حق است           

با چشمی بصیر نگاه    .  الهی را بدانید چشم بسته از کنارش نگذرید        آن نعمت این ثمرة بزرگ    
حان الهی  کنید اآلن خداوند ما را در معرض امتحان قرار داده است باید سعی کنیم از این امت                

 نیرو زیاد است احتیـاج بـه مـا ندارنـد      2یدیها کنید نگو     جبهه سوي  به رو   1.یمیبا موفقیت درآ  
به قول معروف میدان   .  اگر جبهه احتیاج به شما ندارد شما به جبهه احتیاج دارید           3یدیچرا بیا 

و کنیـد     لب دشمن را تیره و سیاه مـی       قهم با حضور خود     . نبرد هم فال و است و هم تماشا       
 این خودش مـسئله مهمـی   . انجام دادید ،دیگر آنکه با آمدنتان تکلیفی را که بر دوش داشتید         

 بـراي رشـد و نمـوش کوشـا          . خالصه قدر انقالب را بدانیـد      . گفتم به آسانی نگذرید    .است
 از  ه ایثـار نداشـت    ه گذشـت نداشـت    ،چنـین نبودیـد    اگر این انقالب نبود شما هم ایـن       . باشید

 در آخـر بـه هـم        .شـدید   چنین مهربان نمی   نسبت به هم این   . دادید  یخودگذشتگی نشان نم  
هـایی را   چنـین روز مـا «گذاشتید همه و همه از نعمات ایـن انقـالب اسـت کـه       احترام نمی 

 5دیگـر بیـشتر از ایـن چیـزي در ذهـنم     .  و پس جاي افتخار و شکرگذاري اسـت      4»بینیم  می
 زیـادي و    ،ینها هم براي شما امت بیدار     کند که روي کاغذ بیاورم شاید خیلی از ا          خطور نمی 

 .تکراري باشد ولی تذکرش هم هیچ عیبی ندارد
 » اهللا و برکاتهرحمۀ علیکم و 6والسالم«

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

با سالم خدمت شما پدر و مادر بزرگوارم و با سالم مجـددم بـر شـما خـواهران و بـرادران         
تـا تـضرع و     [گـویم از ایـن حقیـر قبـول کنیـد               چند سخنی را که مـی      امیدوارم که . مهربانم
 اینجـا  از شما پدر و مادر عزیزم که خیلـی بـرایم زحمـت کـشیدید تـا مـن را بـه                     ]خواري

                                           
 .»درآئیم« در اصل وصیت -1
 .»نگوئید« در اصل وصیت -2
 .»بیائید« در اصل وصیت -3
 .»ایم به چنین روز افتاده« در اصل وصیت -4
 .»ضحنم« در اصل وصیت -5
 .»واسالم« در اصل وصیت -6
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اکنون    و توانستم بر روي پاهایم بایستم و ایستادنم باعث خوشحالی شما شد و هم              1یددرسان
ه شدم باید باعث خوشحالیتان چنان باشد که      که به جبهه اعزام شدم و در راه خدا کشت          ]هم[

 .راه افتاده بودمه آنروز ب
 

                                           
 .»درسانی« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I تا دست غارتگران را از سرزمین مسلمین کوتاه کنم،هاي جنگ آمدم به جبهه . 
I باشد جنگیدن وظیفه شرعی می. 
I در راه توست بلکه پیروزي،دانی که هدف ما شهادت نیست خدایا پروردگارا تو می . 
I دهیم براي احیاي دین و دفاع از حسین زمان تمامی اعضا و دل و جانمان را هدیه می. 
I اي برادران و خواهران، ما رفتیم و این شما هستید که باید راه ما را ادامه دهید.  
I اي دوستان ایمان خود را به خدا زیاد کنید.  
I یج را تنها نگذاریدخواهم که بس هاي بسیج هستید، می از شما که جوان. 
I  قسم به خون پاکت و قسم به خون شما پاکان و مظلومان تاریخ که تـا آخـرین          )7(اي حسین 

 که با دوستان تو دوست و با دشمنان تو دشـمن       ،بندیم  نفس و آخرین قطرة خون با تو پیمان می        
 .باشیم

 محمود :نام
 سرکاري :خانوادگی  نام

 محمدتقی :پدر نام 
  مریم:نام مادر

 1344 یکم فروردین :تاریخ تولد
ــرم از توابــع :محــل تولــد  روســتاي ب

 شهرستان دامغان
  پایان دورة ابتدایی:التتحصی

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

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمود سرکاري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»کأنهم بنیان مرصوص  سبیله صفاًفی ان اهللا یحب الذین یقاتلون«
 .»کنند هاي استوار پیکار میژکه در راهش چون د دارد کسانی که خدا دوست می بدرستی«
اینجانب محمود سرکاري فرزند تقی سـرکاري از آنجـا کـه خـود را یـک فـرد مـسئول                  

 بـه   ، دفاع از اسالم و میهن عزیزم کـه یـک وظیفـه اسـالمی و شـرعی اسـت                   2 براي دانم  می
 ما باید از رهبـر      . تا دست غارتگران را از سرزمین مسلمین کوتاه کنم         ،هاي جنگ آمدم    بههج

 که ما را از منجالب فساد نجات داده و هدایتمان نمـوده و            ،عزیزمان امام خمینی تشکر کنیم    
 خداونـد انـشاءاهللا   .باشد تشکر کند چرا که جنگیدن وظیفه شرعی می     الزم نیست کسی از ما    

 او را نگـه  )عـج ( عزیزمان را از سر این ملت کوتاه نکند و تـا انقـالب مهـدي          که سایه رهبر  
دانـی کـه هـدف مـا      دانی که ما چقدر مشتاق شهادتیم و نیز می  خدایا پروردگارا تو می    .دارد

کشیم و اگـر نتوانـستیم کـشته           اگر توانستیم می   . بلکه پیروزي در راه توست     .شهادت نیست 
 که براي احیاي دین و دفـاع از حـسین زمـان تمـامی               ،ی باش شویم و اي امام از ما راض        می
بخش آن در سراسـر جهـان         دهیم تا اسالم و قوانین حیات        دل و جانمان را هدیه می       و اعضا

 و اي پدر و مـادر و اي     3ها ل اي دوستان و فامی    :اي با دوستان     چند کلمه  ]به[گسترش یابد و    
تیم و این شما هستید که بایـد راه مـا را ادامـه               ما رف  ، و اي برادران و خواهران     ]پدر و مادر  [

 ،هـاي بـسیج هـستید       اي دوستان ایمان خود را به خدا زیاد کنید و از شما کـه جـوان                .دهید
 جـان   )7( اي حـسین   . بکنیـد   را  الزم 4يخواهم که بسیج را تنها نگذارید و همه کارها          می

ه تـا آخـرین نفـس و    قسم به خون پاکت و قسم به خون شما پاکـان و مظلومـان تـاریخ کـ       
 که با دوستان تو دوست و بـا دشـمنان تـو دشـمن               ،بندیم  آخرین قطرة خون با تو پیمان می      

 . تا قیامت باقی است،باشیم

                                           
 .4 / صف-1
 .»دانم که می« در اصل وصیت -2
 .»فامیالن« در اصل وصیت -3
 .»کارها« در اصل وصیت -4
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ـ          ،تو اي پدر مهربانم     حـد بلـوغ رسـاندي و مـن         ه   براي من زحمت زیاد کـشیدي مـرا ب
 اي  تـو و. ببخـشید شما خدمت کنم و خوبیهاي شما را جبران کنم پدر جان مرا        ه  نتوانستم ب 

هاي شما را جبران کـنم و        مادر عزیزم براي من زحمت خیلی کشیدي و من نتوانستم خوبی          
شاید من به شما تند حرف زدم و شما را آزرده خاطر کردم و شما ممکـن اسـت از دسـت                      

و شما اي   .  امیدوارم با بزرگی و مهربانی خودت مرا ببخشید و عفوم کنید           ،من ناراضی باشی  
 مهربانم محمد و احمد شما مرا حاللم کنید اگر بدي از مـن دیدیـد مـرا ببخـشید و                برادران

شما اي خواهرانم شهربانو فاطمه و زهرا شما خواهرهاي مهربانم شما مهربان بودیـد بـراي                
ـ           کنیـد و مـرا   ممن و آن من بودم که با شما بدي کردم امیدوارم با مهربانی خودتان مرا حالل

 .ببخشید
 مبلغ پنج هزار تومان را براي نمـاز و          ]به[آن مبلغ پولی که از خودم هست         1در ضمن از   

توانید براي من گریه نکنید زیـرا کـه دشـمن و              روزه بدهید اگر شهادت نصیب ما شد تا می        
کند و همچنین محـل دفـنم در قبرسـتان پـایین در                از گریه کردن شما خوشحالی می      2منافق
 .ده قرار دهید و دفنم کنیدزا  قبر برادر شهید حسین شفیع3بغل

 . این است مادر جان حرفی که من دارمممادرم مادر«
 شـــیون نکـــن مـــادر در مـــرگ خونبـــارم

 

ــفر دارم    ــزم سـ ــر عـ ــن دیگـ ــذر ز مـ  بگـ
 

 یک خواهشی دیگر مادر ز تو دارم
 گــر کــشته گردیــدم در جبهــه اي مــادر    

 

 ر ســربهــرم مکــن زاري بهــرم مــزن بــ     
 

  مــادر، زن5ه در خانــســبزي پــرچم 4[...]
 

ــوق    ــان کـــن شـ ــرم چراغـ ــدابهـ  دارم خـ
  

  6»سالمالو«
23/11/62 

                                           
 .»در ضمن آن« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»بقل« در اصل وصیت -3
 .خوانا نیست -4
 .»خان« در اصل وصیت -5
 .»وسالم« در اصل وصیت -6
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 هاي کلیدي عبارت
I دعا کنید مرگ با عزت که همان شهادت سرخ حسینی است نصیب ما گردد. 
I اي است الهی براي کسانی که الیق آن باشند شهادت هدیه. 
I خواهم امام را تنها نگذارید از شما می. 
I نین خود تن مستکبرین را به لرزه درآوریدبا وحدت آه. 
I نماز جمعه و مساجد را فراموش نکنید. 
I رویم تا انشاءاهللا کفر و نفاق را در سرزمین اسالمی محو و نابود کنیم می. 
I کردم ایکاش صدها جان داشتم و در راه اسالم فدا می. 
I است)7(هدف من فقط و فقط پیروزي اسالم و حسین . 

 عبدالمحمد :نام
 سعدالدین :خانوادگی  نام

 اسداهللا :پدر نام 
  نرگس:نام مادر

 1337 سیزدهم دي :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
 یج بس:کننده ارگان اعزام

 1360 هشتم آذر :تاریخ شهادت
  بستان:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلـزار شـهداي امـامزاده یحیـاي         :مزار
 زادگاهش
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 ینعبدالمحمد سعدالد
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 )3بـاب  ( سـپس وصـیت کنـد    »فی القبر وحشتی و اجعل لی عهدا یوم القاك منشورا    « 1[...]

حدیث علیهذا توفیقات ربانی شامل حال این جانب عبدالمحمـد شـهرت سـعدالدین داراي               
ـ   4شناسنامه شماره   ه  صادره از سمنان فرزند اسداله ساکن سمنان خیابان صاحب شـده کـه ب

وحدانیت الهی و نبوت جمیع انبیاء و خاتمیت حضرت محمد بن عبداهللا صـلی اهللا علیـه و                  
آله و والیت و عصمت ائمۀ اثنی عشر و حضرت فاطمه زهراء صلوات اهللا علیهم اجمعین و            

 عقاید اسالمیه اصوالً و فروعاً اقرار و در حال صـحت و اختیـار مـن دون االکـراه و                     هکلیه  ب
من ممضی و نافذ بود وصـیت نمـوده و وصـی       از   شرعیه   قاریرکه تمامی ا  االجبار در حالتی    

 صادره از سمنان را که بـا  1 خود قرار دادم آقاي اسداله بشهرت سعدالدین بشناسنامه شماره      
هاي من که در این اوراق        وصیته   ب -  صادره از  - داراي شناسنامۀ    - شهرت   - نظارت آقاي 

 :شرح رفته است عمل نمایده ب
 . دفن نازلترین جامحل -1
 .نماز وحشت بخوانید -2
 .شئوناتداري به اندازه  تجهیز و تعزیه -3
نـرا حـساب کنیـد و در بانـک صـادرات      آاید خمس   پولی را که به اینجانب داده    :خمس -4

 .موجود است
 . ریال بحساب دولت مکتبی بدهید5000کفارات  -5
 شود از ثلـث مـالم برداشـته و بقیـه           و از این موارد قسمتی که از اصل ترکه حساب نمی           

 را از ثلث مال اینجانـب برداشـته و          اگر خرج تعزیه  : مصرف برساند ه   را در موارد زیر ب     ثلث
 .بقیه را در مسجد صاحب اهللا واقع در خیابان صاحب وقف نمایید

 :دیون و بدهکاریهاي من از اینقرار است

                                           
 .تنامه موجود نیس  پنج صفحۀ اول وصیت-1
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 ریـال بـوده     60000 داده بـود و مقـدار        مبلغ پولی را که بابا بزرگ اینجانب امانت به من          -1
 است خواهش میکنم که امانت اینجانب را بـه بابـا            محالتاست و در بانک صادرات شعبه       
 »سعدالدین« .بزرگ آقاي جواد رنجبر بدهید

  1»فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه«
 15/8/1360تاریخ  هب

 نامضاء وصیت کننده عبدالمحمد سعدالدی
 :شهود

 . را نصیبم کنشهادتعباس داوري خدایا  -1
 1360/ 8/ 19اسماعیل فامیلی رضایم به رضاي خداي بزرگ  -2
 19/8/60 حسن رحیمی -3
کنم هرچند قدردانی من بـه        زیاد می  یدر خاتمه از شما پدر و مادر عزیزم از شما قدردان           

د و اجـر شـما را خـداي یکتـا     ارز اندازه یک دقیقه از زحمت که شما براي من کشیدید نمی    
هر چه بیـشتر در     ] را[م  ا   و خواهران گرامی    عزیز  پدر و مادر عزیزم از شما که برادران        .بدهد

 ]سپاسگزارم[.خواهد  همینطور که اسالم عزیزمان می،دهید]می[راه اسالم پرورش 
 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 بسم رب الشهداء و الصدیقین
 2» تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل أحیاء عند ربهم یرزقونو ال«

اهللا و   بـرحقش روح نایـب و سالم بر ) عج(حمد و سپاس بر خداي باریتعالی درود بر مهدي   
 کـه در    )7(سالم بر شهیدان و معلولین و مجروحین انقـالب اسـالمی و یـاوران حـسین               

  رهبـر کـه چـون خمینـی        3]...[ادت چه باکیـست     رزمندگان اسالم از شه   . رزمند  ها می   جبهه
اي است الهی براي کـسانی کـه الیـق آن      از شرق و غرب چه باکیست شهادت هدیه      ]است[

                                           
را پس از شنیدنش دگرگون کند گناهش بر گردن همان کسانی اسـت  ] وصیت[پس از آن هر کس که آن   «. 18/ بقره -1

 .»کنند که دگرگونش می
 .169 / آل عمران-2
 . خوانا نیست-3
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 پـس چـرا و بـه       . سفري است که باید پایان برسد      .مردن رهی است که باید طی شود      . باشند
شـد آري    نبا )7( ماننـد حـسین    . نباشد )7(کدامین دلیل که پایانمان مانند حضرت علی      

خدایا شهادتم را که در راه خدا و دین مقدس اسـالم و قـرآن اسـت        . شهادت سعادت است  
خـواهم امـام را       بپذیر و مرا از سربازان خویش قرار ده و از شما برادر و خواهر مسلمان می               

 و دعا به جان این پیر جمـاران را  1»زیرا ما اهل کوفه نیستیم که امام تنها بماند        «تنها نگذارید   
راموش نکنید و با وحدت آهنین خود تن مستکبرین را به لرزه درآوریـد و نمـاز جمعـه و     ف

اي نیز با پـدر و مـادرم          مساجد را فراموش نکنید و از جنگ و شهادت نهراسید و چند کلمه            
 .گویم سخن می

پدر و مادر گرامی من از خداوند متعال خواستارم که هر چه بیشتر صبر و شـکیبایی بـه                    
انـد و بـراي       ان و مادران که جوانان برومند و عزیز خود را در راه اسالم هدیه کرده              کلیۀ پدر 

 صـدام و خـارج      2ثیعبه ثمر رسان انقالب اسالمی و نابودي کافران بخصوص کافر مزدور ب           
گذرنـد عنایـت      کردن دشمن از سرزمین اسالمی ما ایران از جـان و مـال و اوالد خـود مـی                  

م از  ا  ا باشد پدر و مـادر عزیـزم و بـرادران و خـواهران گرامـی               فرموده اجر و ثوابشان با خد     
 ، که خداي ناکرده موجود اسـت      3ها  ییکمبود مایحتاج ناراحت نشوید و از کمبودها و نارسا        

دلسرد نشوید و در خاتمه برادران و خواهران عزیز دعا کنید که مرگ بـا عـزت کـه همـان                     
نامه را     در این وقت که پایان وصیت      شهادت سرخ حسینی است نصیب ما مسلمانان گردد و        

رویم تا انشاء اهللا کفر و نفـاق را در سـرزمین              مینویسم عازم جبهه حق بر باطل هستیم و می        
پدر و مادر عزیزم مبادا بعد از شهید شدن من که انشاء اهللا نصیبم              . اسالمی محو و نابود کنیم    

در خاتمه از شما پـدر      . ام   آمده بها بگیرید چون خود داوطلب براي جانفشانی         خون ،گردد  می
 ]را [کنم هر چند قدردانی من به اندازة یک دقیقه از زحمتـی          و مادر گرامی قدردانی زیاد می     

خـواهم کـه      ارزد اجر شما را خداي یکتا بدهد و از شما می            اید نمی   که شما براي من کشیده    
 همینطور کـه  .ورش دهیدگرامی را هر چه بیشتر در راه اسالم پر        برادران و خواهران عزیز و    

خواهد و پدر عزیزم بعد از شهادتم ناراحت نباشید امیدوارم کـه ثـواب امـام                  اسالم عزیز می  

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»بحثی« در اصل وصیت -2
 .»ها نارسائی« در اصل وصیت -3
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و مادر عزیزم امیدوارم کـه ثـواب        .  به شما برسد   1)7(اکبر   پدر حضرت علی   )7(حسین
 به شما برسد و خواهران گرامی در شهادت من گریه نکنیـد و              )7(اکبر  مادر حضرت علی  

 و هفتادو دو تن از یـارانش گریـه کنیـد امیـدوارم کـه ثـواب حـضرت                    )7(حسینبراي  
نصیبتان شود و برادرهاي گرامی بعد از شهادتم هیچ ناراحت نباشـید و پـدر و                ) 3(زینب

مادر را دلداري بدهید و اگر خواستید به جبهه بروید صبر کنید یکی دو ماه بعـد از شـهادتم      
داشـتم و در راه اسـالم فـدا           و اي کاش که صدها جان مـی        )نصیبم خواهد شد  ... ا  که انشاء (
 و پدران و مـادران      . ما را بیامرز   .خدایا از فضل و کرمت جمیع گناهان ما را ببخش         . کردم  می

 متـصل گـردان و   ی و انقالب اسالمی ما را به انقالب جهان        ،را از ما راضی و خشنود بگردان      
 .آرزوي همۀ مسلمین را برآورده گردان

 

  خداحافظ امید دیدار در روز قیامتخداحافظ
 2»سالمالو«

 دینبندة حقیر خدا عبدالمحمد سعدال

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»وسالم« در اصل وصیت -2
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 یديهاي کل عبارت
I ام ات لبیک گفته روم تا به حسین زمان بگویم به نداي هل من ناصر ینصرنی  می به جبهه.  
I  7(مید خداوند به روي عاشقان حسین     شوم شاید راه بسته شده کربال را به ا          ها می   روانه جبهه( 

 .بگشایم
I نوشیم  و یا شربت شهادت می)7(رویم به کربال و زیارت امام حسین یا می. 
I تا آخرین قطره خونتان از اسالم و امام دفاع کنید. 
I برادران نگذارند اسلحه شهدا به زمین بیفتد. 

 علی :نام
 سعدي :خانوادگی  نام

 احمد :پدر نام 
  فاطمه:نام مادر

 1345 یکم خرداد :تاریخ تولد
ــد ــع :محــل تول  روســتاي ابرســج از تواب

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

 1363چهارم اسفند و  بیست:تاریخ شهادت
  سومار:محل شهادت
  اصابت راکت:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 سعديعلی 
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
و منهم من ینتظر و مـا      نحبه  ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی        من المؤمنین رجال صدقوا     «
 1»دلوا تبدیالًب
و مردانی هستند که به عهد و پیمان خویش وفا کردند و در راه خدا به شهادت رسـیدند و                    «

 .»سازد  و هیچ چیز آنها را از مسیر خود منحرف نمی3کرده 2مقاومتبرخی دیگر از آنها 
ارواحنا له الفدا و بـا درود   ) عج(ها حضرت مهدي    رمانده تمام جبهه  درود فراوان به ف   ] با[ 

ش امام خمینی رهبر کبیر انقالب اسالمی و بنیانگذار جمهوري اسالمی ایـران             برحقبر نایب   
و سالم و درود فراوان بر روان پاك شهیدان انقالب اسالمی که براي برافراشتن پـرچم سـبز        

تبداد شربت شیرین شهادت نوشیدند و درود و سالم فـراوان    ال اله اال اهللا بر فراز کاخهاي اس       
 4.]ندتاز[ی دشمنان م]بر [ ایثار جانشان همچون شیر غران]با [بر تمامی رزمندگان اسالم که

 615 اگـر مـن در سـال         )7(روم تا به حسین زمان بگـویم اي حـسین           من به جبهه می    
اکنون بـه نـداي     لبیک گویم هم ات6»هل من ناصر ینصرنی«هجري قمري نبودم که به نداي   

شـوم و     ها مـی    هل من ناصر ینصرنی فرزندت خمینی کبیر لبیک خواهم گفت و روانه جبهه            
 بگـشایم و بـه   )7( راه بسته شده کربال را به روي عاشقان حسین،تا شاید به امید خداوند 

 را و   )7(کنیم قبر امام حـسین      رویم به کربال و زیارت می        یا می  .کنیم امید خدا حرکت می   
 .نوشیم  راه شربت شهادت می اینیا در

ست که پیرو خط والیت فقیه باشند و از          ا و پیامم به ملت قهرمان و شهیدپرور ایران این         
 .ها جلوگیري نکنند و امام را دعا کنند رفتن فرزندانشان به جبهه

                                           
 .23 / احزاب-1
 .»شهادت« در اصل وصیت -2
 .»برند بسر می« در اصل وصیت -3
 .»سازند می« در اصل وصیت -4
 . قمري صحیح است61ولی سال » 1360«در اصل وصیت  -5
 .تعلیقات. ك. ر-6
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ین قطـرة  ست که براي من گریه و زاري نکنند و تا آخـر   ا ام این   و وصیت من به خانواده     
کنم که نگذارند اسلحۀ شهدا بـه         و به برادرانم وصیت می    . خونشان از اسالم وامام دفاع کنند     

 .روي زمین بیفتد
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 یديهاي کل عبارت
I اهللا درآیم  سبیل کند به فرمان رهبر کبیر انقالب در خیل مجاهدان فی زمان اقتضا می. 
I خدا را اطاعت کنید. 
I تقوي را پیشه خود کنید. 
I امام را دعا کنید. 
I باشد می) عج(اطاعت نکردن از امام بمنزله دشمنی با اسالم و جنگ با امام زمان. 
I ها را پر کنید جبهه. 
I پروردگارا غرور را از من دور فرما. 
I پروردگارا مرا در زمره بندگان مخلص خود قرار بده. 

 الرضا موسی :نام
 سعدي :خانوادگی  نام

 محمد :پدر نام 
   فاطمه:نام مادر

  1331 چهارم اردیبهشت :تاریخ تولد
ــد  ــل تول ــع  :مح ــج از تواب ــتاي ابرس  روس

  شهرستان شاهرود
   دیپلم:تحصیالت
 - :هکنند ارگان اعزام

 1365  سوم دي :تاریخ شهادت
   شلمچه:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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 الرضا سعدي موسی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون       ۀالجن المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم        اشتري من ] ان اهللا [«

 من اهللا فاستبشروا    اوفی بعهده  و االنجیل و القرآن و من        یۀالتور فی    علیه حقاً  یقتلون وعداً و  
خدا جان و مـال اهـل ایمـان را بـه بهـاي       «1» العظیمذلک هو الفوزببیعکم الذي بایعتم به و   

ـ         در راه خدا جهاد می      آنها دبهشت خریداري کر   قتـل رسـانند یـا      ه  کنند که دشمنان دین را ب
 و عهدیـست کـه در سـه کتـاب آسـمانی             بر خـدا  این وعده قطعی است     . خود کشته شوند  

عهد کیست اي اهل ایمان شـما       ه  به آن یاد فرمود، و از خدا باوفاتر ب        ) تورات، انجیل، قرآن  (
ـ ان معاهده ب   که ای  یدخود در این معامله بشارت ده     ه  ب حقیقـت سـعادت و پیـروزي    ه  خدا ب

 .»بزرگی است
 )6(با سالم و درود به پیشگاه پیامبران از آدم تا خاتم حضرت ختمی مرتبت محمد               

 و بـا درود و سـالم بـر          )صلوات اهللا علـیهم اجمعـین      (و با درود و سالم بر ائمه معصومین       
 اهللا یـۀ بـه آ  و سـالم  2]...[ برحقش خمینـی کبیـر و بـا درود         نایبو  ) عج(حجت بن الحسن  

 درود به همۀ مؤمنین و پویندگان راه حق و فـضیلت اکنـون کـه زمـان اقتـضا                     و با  3منتظري
کند با فرمان رهبر کبیر انقالب در زیر پرچم حضرت بقیه اهللا االعظم شرکت و در خیـل                    می

ق مـسکونی  جز موشک باران منـاط ه مجاهدان فی سبیل اهللا درآیم و در مقابله با کسانی که ب         
گـردد   و صـدها خیانـت دیگـر مـی    ... نظامی که منجر به شهادت اطفال معصوم و زنان  غیرو  

 چنگیزها و هیتلرها را سفید کرده و در مقابله با رزمنـدگان اسـالم               يگردند و رو    راضی نمی 
گذارند و اگر مقدر باشد که جان خود را در ایـن راه بگـذارم            فرار می  4پا به ان  ههمچون روب 

                                           
 . از سورة توبه اشاره کرده است11 شهید به آیه شمارة در اصل. 111 / توبه-1
 . وصیت افتاده استهایی از  عبارت-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»رو به فرار« در اصل وصیت -4
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 وصـیت خـدمت   عنـوان  به حاصل گردد چند توصیه برادرانه  1]...[ وسیله اطاعت در     و بدین 
 .دارم  تقدیم می2عزیزان

 و در همه حـال و در همـه جـا در یـاد خـدا         3یدیپیشه نما ي  خدا را اطاعت کنید به تقو      -1
 .باشید

زلۀ دشمنی  به من و اطاعت نکردن از آن      ) عج(امام را دعا کنید و بدانید که اوامر امام زمان          -2
 .باشد می) عج( دشمن با اسالم و جنگ با امام زمان با
 در آن بـوده و از بـاالترین و بافـضیلترین    4]...[ها را پر کنیـد کـه اطاعـت خـدا و          جبهه -3

 .آید ها بشمار می عبادت
تو خود شاهدي که اینجانب از دنیا و همه چیز آن دست شستم و تمامی قیـود و بنـدها                     

پروردگـارا مـرا از     .  اسـت  5]...[انم بنده تو باشم چون فقط بنده بودن شـرط           را بریده که بتو   
مخلصین قرار بده و خودپسندي و غرور را از من دور فرما و مرا در زمره بندگان مخلص و               

پروردگارا خیر و شر دست توست، عزت و ذلـت دسـت توسـت و                . خود قرار بده   مخلص
داننـد هـدایت      ها می    به جهاد و خزیدن در النه      که عزت را در پشت کردن     ] را[خداوندا آنها   

 .فرما
در پایان از تمامی دوستان و آشـنایان و فامیلهـا و همـۀ حـضار و شـنوندگان حاللیـت                      

اند و ادا نگردیده مرا ببخشند و همین حـال    طلبم و امیدوارم اگر حقی به گردن من داشته          می
 همه را بخشیدم و از همه شما راضی         دارم که اگر حقی از من به گردن کسی مانده          اعالم می 

. باشد که خداوند نیز از سر تقصیرات این بندة حقیر و گناهکار درگـذرد انـشاءاهللا               . باشم می
 سـال صورت دفترچه مربوط به مسائل خـانواده و امـوالم در             هنامه خصوصی ب    ضمناً وصیت 

 .باشد می
 الرضا سعدي موسی

 اعزامی از شاهرود 28/9/1365

                                           
 .خوانا نیست -1
 .خوانا نیست -2
 .»نمائید« در اصل وصیت -3
 . خوانا نیست-4
 .خوانا نیست -5
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 ) حـدیث  3بـاب   ( سپس وصـیت کنـد        منشوراً ل یوم القا  فی القبر وحشتی و اجعل لی عهداً      
 شناسـنامه   يالرضـا شـهرت سـعدي دارا        علیهذا توفیقات ربانی شامل حال این جانب موسی       

یت وحدانه   شده که ب   ابرسج صادره از حوزه شاهرود فرزند محمد ساکن روستاي          56شماره  
الهی و نبوت جمیع انبیاء و خاتمیت حضرت محمـد بـن عبـداهللا صـلی اهللا علیـه و آلـه و                       
والیت و عصمت ائمۀ اثنی عشر و حضرت فاطمـه زهـراء صـلوات اهللا علـیهم اجمعـین و                    
بکلیۀ عقاید اسالمیه اصوالً و فروعاً اقـرار و در حـال صـحت و اختیـار مـن دون االکـراه و          

من ممضی و نافذ بود وصـیت نمـوده و وصـی       ز  ا شرعیه   ری اقاری االجبار در حالتی که تمام    
 صـادره از  1339 بـشناسنامه شـماره   قنبر طیبه سلمانی فرزند :خود قرار دادم همسرم شهرت  

 برادرم علیرضا سعدي و برادر دیگـرم حـسین سـعدي            :حوزه شاهرود را که با نظارت آقاي      
اي من که در این اوراق بـشرح رفتـه   ه وصیته  صادره از حوزه شاهرود ب    - داراي شناسنامۀ 

 : عمل نماید،است
  ابرسجمحل دفن -1
 نماز وحشت خوانده شود -2
 ......داري  تجهیز و تعزیه -3
ید و دو سال دیگر آنرا با میل خـود         یآنرا حتماً عمل نما   ] سال[ 3 سال،   5نماز استیجاري    -4

 .ید و اگر انجام شود بهتر استیعمل نما
 . سال تمام انجام شود5روزه استیجاري  -5
ام در صورت تحویل ماشـین خمـس      خمس پول واریز به حساب ماشین را خمس نداده         -6

دازه مصرف  ن را به ا   1 [...].آنرا بدهید    تحویل آن نیز خمس پول     رآنرا بدهید و در صورت غی     
نـرا  نگه داشته و بقیه را با قیمت روز بفروشید و بعد از اداي قروض بانک کشاورزي مانده آ           

ماند اگـر از ضـروریات زنـدگی     خمس بدهید و خالصه کلیه وسایلی و اموالی که از من می  
 .را رد نمایید شباشد مابقی خمس نمی

 زکوه -7

                                           
 .ها خوانا نیست نامه واژه از ابتداي صفحه و ادامۀ وصیت -1
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 .یدیحق مظالم رد نما] تومان[ 5000مظالم العباد پنجاه هزار ریال  -8
 دهـد و   پسرم حسین بعد از بلوغ حجـم را انجـام       ،نیابت حج اگر اشکال شرعی نداشت      -9

 ] انجام دهد[.اگر اشکال داشت برادرم علیرضا سعدي آنرا ببرید
 1].... [ل روزه را بدهیدکفارات کفاره یکسا -10

و از این موارد قسمتی که از اصل ترکه حساب نمیشود از ثلث مـالم برداشـته و بقیـه را         
 . و خرج شودطور معمول براي اینجانب عزاداري گردده ب: مصرف برسانده در موارد زیر ب

 :دیون و بدهکاریهاي من از اینقرار است
 یمهـا  ام بمانـد و از بچـه      مهریۀ زوجۀ دائمی خود مبلغ در صورتی که همـسرم در خانـه             -1

سرپرستی نماید از اموال استفاده کند و فرزندان حق ندارند که ایشان را بیرون نمایند و اگـر             
 در بـدهکاري بانـک   2]... [ ارث8/1د و نماند و رفت فقط حق مهریه دارد کـه بـا خـود ببـر          

 .ام کشاورزي بگیرد و بدهکاریهاي گوسفندان که پنج هزار تومان طی کرده
 :و مطالبات من بدین شرح است

 خواهم بیست هزار ریال معادل دو هزار تومان از استادمهر می -1
ز بانک گرفتـه    خواهم که وام ده هزار تومانی مرا ا         ی صفار می  نصد هزار ریال از حاجی ب      -2

 .دهم و بعد از اتمام قسط یا زودتر ده هزار تومان از او بگیرید و من بابت او قسط می
 واگـذار  ی خـود و همـسرم  ص وبه جنابت اطفال خود را با لحاظ غبطه صغار  یوممو قی  

 .نمایم می
 3»فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه«

 .65/ 8/ 27تاریخ  هب
 4الرضا سعدي موسی صیت کنندهامضاء و

                                           
 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
را پس از شنیدنش دگرگون کند، گناهش بـر گـردن همـان کـسانی           ] وصیت[آن هر کس که آن      پس از   «. 181/ بقره -3

 .»کنند است که دگرگونش می
عباسـعلی  : هـاي  نـام  نـام حـسین سـعدي و شـهود بـه      نام علیرضا سعدي، امضاء قیم به  در ذیل وصیت امضاء ناظر به     -4

و شیخ حسین معصومی، قیـد شـده        ... انحیدري، سیداسماعیل حسینی، محمد صارمی، سیدحسین مرتضوي، رمض       
وصی همسرم، ناظر برادرم علیرضا و حسین سـعدي و          : درضمن مالحظاتی بدین شرح یادداشت شده است      . است

 .قیم مادرم
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 یديهاي کل عبارت
 .خدایا مرا از تنگی دنیا و از قفس جسم آزاد کن

 . بلکه هدف ما پیروزي و خدمت به اسالم است،هدف ما تنها شهادت نیست
 .جمهوري اسالمی ثمرة خون صدها هزار شهید است از آن صادقانه حمایت کنید

 .مهوري اسالمی مایه رحمت خداست که براي شما نازل شده استج
 .پشتیبانی از والیت فقیه و دولت جمهوري اسالمی از تکالیف شرعی است

 .طلبی و آسایش دوستی را کنار بگذارید فکر رفاه
 .برادران همگام با امام باشید و از او پیروي کنید
 .ندک خداوند به وسیله این انقالب ما را امتحان می

 حسین :نام
 سعیدي :خانوادگی  نام

 مهدي :پدر نام 
  طوبا:نام مادر

 1344 یکم تیر :تاریخ تولد
ــد  ــل تول ــع  :مح ــسطام از تواب ــهر ب  ش

 شهرستان شاهرود
  سوم متوسطه:تتحصیال

  بسیج:کننده ارگان اعزام
وپــنجم اســفند   بیــست:تــاریخ شــهادت

1363 
  شرق رود دجله:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 459 سعیدي، حسین     ¹استان سمنان 

 حسین سعیدي
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 .کنم ام را آغاز می نامه همیشه در صحنه وصیت 1[...]

 تو بیایم و لیکن هدایت تـو عظـیم و کرامـت و    سوي بهرا ندارم که     خدایا اگر چه لیاقت آن    
 2یی که تمام وجودش گناه است نبخـشا       ، را تر است از آنکه این بندة حقیر        رحمت تو متعالی  

 تـو رحمتـت و لطـف و کرامتـت           ، از گناهم  انبانیخدایا اگر من    . قرب خود راه ندهی   و به   
دانـم اگـر    ام و مـی  خداوندا در این لحظات عمر چشم به رحمت تـو دوختـه      . تر است   عظیم

خدایا مـرا از    . ی آن از کرامت توست    ی آن عین رحمت توست و اگر عفوم نما        3ییغضبم نما 
 عفـوم نمـا و از     ، و از زیادي خشمت با عظیمی عفوت       تنگی دنیا و از قفس جسم آزادم کن       

 تـو  سـوي  بهام و     اي اولین و آخرین پناهگاه، معبودا از سوي تو آمده         . آتش دوزخ نجاتم بده   
 نـام   بـه  .اي به خود وامگذار     مرا لحظه .  بی تو من هیچم    4»هللا و انا الیه راجعون     انا«گردم    برمی

خـواهم در آن      از تـو مـی    . یز دیگر را نپرستم    چ 5]... [خورم که جز تو کس      مقدست قسم می  
دارم زیرا عاشق تو هـستم و         من عاشقانه در راه تو گام برمی      . دنیا به پوست نازکم رحم کنی     

. ]مگردانـی [ را از سر من کـم        تهاي خود   خواهم که از گناهانم درگذري و محبت        از تو می  
ـ اب کند در این برهۀ از زمان انسان متعهد باید سرنوشت خود را انتخ           ا رسـیدن بـه درجـۀ    ی

البتـه هـدف مـا از ایـن         . ام   من راه اول را انتخاب نموده      .واالي شهادت و یا ذلت و خواري      
 6 بلکه هدف ما این است که پیـروز شـویم و بتـوانیم خـدمتگزار               ،سخن تنها شهادت نیست   

 چـه   ، اگر هم در این راه توفیق شهادت نصیب ما شد          .و به اسالم خدمت کنیم    . اسالم باشیم 
سعادتی از این بهتر و این سعادتی است کـه خداونـد نـسبت بـه بنـدگان خاصـش عنایـت            

 اگر به این فیض عظـیم کـه آرزوي فـرد             و  که انشاءاهللا ما را نیز از آنان قرار دهد         ،فرماید  می

                                           
 .نامه افتاده است هایی از ابتداي وصیت واژه -1
 .»نبخشائی« در اصل وصیت -2
 .»نمائی« در اصل وصیت -3
 .156 / بقره-4
 .ت جاي خالی دارد در اصل وصی-5
 .»خدمتگذار« در اصل وصیت -6
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 بلکه بر ایـن مـصیبت       . امید است از این بایت ناراحت نباشید       ، رسیدیم ،فرد رزمندگان است  
 همانـا   1»إن اهللا یحـب الـصابرین     «د و مقاوم و اسـتوار و صـابر باشـید کـه              صبر داشته باشی  

و . بدست خداسـت و خداوند دوست دارد صابرین را که اجر و پاداش صبر شما در آخرت   
کنم که اگر می خواهند روح من ناچیز          اما خدمت شما و دیگر آشنایان و دوستان عرض می         

آیا اگر امام نبود بـه      . نجات شما در گرو اوست    شاد باشد دست از حمایت امام برندارید که         
شد؟ و همچنین از این جمهـوري         رسیدیم و آیا آرزویمان برآورده می       چنین سعادتی می   این

ـ      ،اسالمی که ثمرة خون صدها هزار شهید است        خـدا قـسم راه     ه   حمایت صادقانه کنید که ب
و امـا بـراي     .  اسـت   همین جمهوري اسالمی   ،خودکفا شدن و نجات یافتن از طوق استعمار       

برادرم ایثار و فداکاري و استقامت و براي خواهرانم زینب گونه بودن و زینب گونه زندگی                
 مقلد امام افتخار میکـنم کـه خـدا مـرا از             عنوان  به. کردن را از درگاه خداوند متعال خواهانم      

نمودم و هیچگاه      اي امام اگر من هزاران جان داشتم در راه تو فدا می            .سربازان امام قرار داده   
من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و مـن  «: خدایا تو خود فرمودي.دادم تن به ذلت نمی  

 عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته فقتلته و من قتلتـه فعلـی                 من احبنی  عرفنی احبنی 
یابـد و هـر کـه مـرا یافـت        مرا می،هر که مرا جستجو کند« 2»دیته و من علی دیته و انا دیته   

دارد مرا و هـر کـه مـرا دوسـت داشـت عاشـقم                شناسد و هر که مرا شناخت دوست می         یم
کشم و هـر      شوم و هر که را عاشقش شدم او را می           شود و هر که عاشقم شد عاشقش می         می

. »اش گردن من باشد دیه او من هـستم      اش گردن من است و هر که دیه         که را کشتم پس دیه    
 سـالم و    با  انشاءاهللا و اما   . آمرزش گناهانم قرار دهد    ۀا مای باشد که خداوند این جان ناقابل ر      

توانم حقی    اند که هرگز نمی     درود بر پدر و مادر عزیزم که چه رنجها و زحمتها برایم کشیده            
 ادا نمایم و آن بیدار خوابیهایی که مادرم از برایم متحمـل شـده و آن                 ،را که بر گردنم دارند    

 به هر حـال از      .توانم جبران کنم    نموده است هرگز نمی   مصائب و مشکالتی که پدرم تحمل       
و امـا خـدمت شـما       . خواهم که به بزرگی خود ما را مورد عفو و بخشش قرار دهند               می آنها

عرض می شود که ما اماناتی از طرف خداوند در نزد شما هستیم که باالخره امانـت را بایـد    
 ناکنون که تمامی ابرقدرتها، شـیطا     و اما اي امت مسلمان و شهیدپرور        . به صاحبش پس داد   

                                           
 .146 / آل عمران-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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اند که صداي این انقـالب را کـه فریـاد بـه               دست هم داده  ه  بزرگ و شیطان کوچک دست ب     
 خفه کنند و بدانید کـه مـسلمین جهـان    ،حق مسلمانان و غضب خشمناك مستضعفین است      

 و   را جـواب دهیـد     »یـا للمـسلمین   «اند که به فریاد آنان برسید و نداي           چشم به شما دوخته   
 جمهـوري اسـالمی یـک مایـۀ         ایندست ظالمین را از سر مظلومین کوتاه کنید و بدانید که            

 پس براي حفـظ ایـن جمهـوري و اسـتقرار          ،رحمت خداست که براي شما نازل شده است       
 خدا را در تمام جهان فریاد کنید و بـا تمـام تـوان در راه                 2]...[ 1یدیکلمۀ توحید کوشش نما   

کنید و بدانید که اجر آن بیشتر است و پشتیبانی از والیت فقیـه و   این جمهوري اسالمی کار     
دولت جمهوري اسالمی از تکالیف شرعی است و مانند نماز واجـب اسـت و دیگـر اینکـه         

 که اکنون هنگام نبرد و پیروزي و شـهادت  ،طلبی و آسایش دوستی را کنار بگذارید     فکر رفاه 
کنـد و هنگامـۀ آزمـایش اسـت و از             متحان مـی  است و خداوند به وسیلۀ این انقالب ما را ا         

برادران همگام بـا    . خواهم که ما را سربلند و سرافراز از این آزمایش بیرون آورد             خداوند می 
 )7( چـرا کـه او پیـرو راه امـام حـسین            3یدی از او پیروي کنید و راه او را بپیما         .امام باشید 

 .خواهد است و او از ما وحدت و اتحاد می
 حسین سعیدي

                                           
 .»نمائید« در اصل وصیت -1
 .خوانا نیست -2
 .»بپیمائید« در اصل وصیت -3
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 یديهاي کل عبارت
I امام بزرگوار را تنها نگذارید. 
I مبادا روزي امام احساس تنهایی کند. 
I آید یک رزمنده واقعی براي دفاع از اسالم و به پیروي از فتواي مرجع جهان تشیع به جبهه می. 
I تعالی انجام دهید همیشه اعمالتان را براي حق. 

 رجبعلی :نام
 سعیدي :خانوادگی  نام

  عبداهللا:پدر نام 
  کبرا:نام مادر

 1347 یکم مهر :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  اول راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1364ویکم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  فاو عراق:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

نـو     گلزار شهداي روسـتاي قلعـه      :مزار
 زادگاهش
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 رجبعلی سعیدي
 

  الرحیماهللا الرحمن بسم
 تواند باشد؟  راه خدا به ملت چه میرزمندة] وصیت[

 رزمنده انتظار دارد که ملت اسالمی ایران امام بزرگوار را تنها نگذارنـد مبـاد روزي کـه                   یک
 زیرا یک رزمنده وقتی بـه       .امام عزیز احساس تنهایی کند که روح شهداي ما در عذاب باشد           

 مقلـد   ،باشـد    مـی  1 از فتواي مرجع جهـان تـشیع       آید جهت دفاع از اسالم و پیروي        جبهه می 
اهللا که خداوند به شما جزاي خیـر دهـد و همیـشه              شاء ملت عزیز ان  . ندک  است و پیروي می   

 .اعمالتان را براي حق تعالی انجام دهید
خواهم که هیچگونه ناراحتی به خود راه ندهند که شهید شدن من نه غم             ام می    خانواده از 

. ام و در جوار حق تعالی متـنعمم  و سرور، زیرا من به لقاء اهللا پیوستهاست بلکه شادي است    
خواهم که به مدت پنج ماه نماز و یکماه روزه از مـن قـضاء شـده و فـوت                      ام می   از خانواده 
 .  به امید پیروزي رزمندگان اسالم2.یدیماگردیده ادا ن

 »والسالم«
 رجبعلی سعدي

                                           
 .»تشییع« در اصل وصیت -1
 .»نمائید«در اصل وصیت  -2
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 هاي کلیدي عبارت
I یاد بگیرید) 3(و فاطمه زهرا) 3( از زینبمادرم صبر را. 
I در نمازهایت براي امام و رزمندگان اسالم دعا کن. 
I هیچ وقت یاد خدا را فراموش نکنید. 
I  خمینی اسالم را از انزوا بیرون آورد حیثیت و آبروي از دست رفته امت مـسلمان را    حضرت امام

 .بار دیگر به دامن اسالم و قرآن بازگرداند
I باشـد بـه جبهـه     می) عج( حضرت مهدي برحقشرعی به فرمان ولی فقیه که نایب        سب وظیفه   ح

 .مهجرت نمود
I                هاي نور علیـه      من با کمال آگاهی و شناخت و یقین کامل در این دانشگاه عظیم الهی یعنی جبهه

 .ظلمت پاگذاشتم
I ایم که خداوند مسئولیتی عظیم بر دوش ما نهاده است ما در زمانی واقع شده. 
I   اهم کردن رضایت خدا باشیم که راهی جز انجام وظایف شرعی جهت کـسب رضـوان    در پی فر

 .خداوندي نیست
I                         باید اسالم را با جان و مال تا آنجا که در توان ما است کمک کرد تا وعده خداوند در مـورد مـا

 .محقق شود
I تا آخرین قطره خون دست از یاري امام برندارید. 
I گونه عمل کنی ینباي خواهر، پاسدار عفت باش و بکوش ز. 

 مجتبی :نام
 سعیدي :خانوادگی  نام

 حسین :پدر نام 
  بهمنه:نام مادر

 1346وپنجم خرداد   بیست:تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد
  سوم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365وچهارم فروردین   بیست:ریخ شهادتتا
  فاو عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 مجتبی سعیدي
 

  اهللا الرحمن الرحیمبسم
قلـم و  « است که خواندن و نوشتن را به ما آموخت و به       1یی و ستایش مخصوص خدا    حمد
 پیـامبر بـزرگ اسـالم    بـه ویـژه   و با درود و سالم بـر پیـامبران       2»هایش سوگند خورد    نوشته

) عج(قا امام زمان مهدي موعود     و با درود و سالم خدمت آ       )7(بن عبداهللا احضرت محمد   
 جهان و در هم کوبنده ظالمان و با درود و سالم            انب برحقش امام امت رهبر مستضعف     یو نا 

 و بـا درود  ندبر شهیدان از صدر اسالم گرفته تا کربالي ایران که به ما زندگی دوباره بخشید     
  3.»باشند هاي شهدا که چشم و چراغ این ملت می خانواده«و سالم بر 

 داد تا توفیقکنم پدر و مادر عزیزم اگر خداوند به من گناهکار            وصیت خود را شروع می     
 بـا   )7(ام که امام حسین     به درجه رفیع شهادت برسم برایم ناراحت نباشید، من راهی رفته          

انـد، در     یاورانش رفت و راهی که شهیدان از صدر اسالم تاکنون بـه آن راه رفتـه                4تن از  72
 کـه   5خواستارمها خوشحال شوند و از خداوند        ري نکنید تا این ضد انقالب     مرگم گریه و زا   

 تـر  نزدیکهاي ضدانقالب از فامیل      کنم با فامیل    از شما خواهش می    6[...]  بدهد ربه شما صب  
ـ      7الیگرفته تا     ایـن انقـالب مخالفـت    8ا آخر دوري کنید و به آنها بگویید شماها که تا اآلن ب

 کـاري  9 هـم توانید بعد از این ه این انقالب بزنید و نمی     اي ب   اي صدمه    ذره ،اید نتوانستید   کرده
 توبه کنید و گرنه پس فردا روز قیامت در مقابل شـهیدان و              وند به درگاه خدا   10کنید و بیایید  

                                           
 .»خدائی« در اصل وصیت -1
 .» والقلم و مایسطرونن«:  از سورة قلم دارد1اشاره به آیه -2
شما چشم و چراغ این ملتید خداونـد یارتـان   « تعبیر شهید برگرفته از سخنان امام خمینی در شأن خانواده شهداست           -3

 .)80 ص ،14 ج ،صحیفه امام» «باد
 .» یاورانش72« در اصل وصیت -4
 .»امیدوارم« در اصل وصیت -5
 .خوانا نیست -6
 .»اال« در اصل وصیت -7
 .»به«صل وصیت  در ا-8
 .»توانید هم بعد از این نمی« در اصل وصیت -9

 .»بیاید« در اصل وصیت-10
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دانم حق زیادي بر گـردنم داري    مادر جان می؟ چه جواب دارید بدهید)7(امامان معصوم 
  .دوارم مرا ببخشید امی.و نتوانستم حقم را ادا کنم

یاد بگیرید و ببین در صـحراي کـربال       ) 3( و فاطمه زهرا   )3(مادرم صبر را از زینب     
ـ      درس بگیریم و بعد من خواهش می       هااند و ما باید از آن       چقدر سختی کشیده    1انکـنم خودت

 فرزنـدانت را خـوب تربیـت و بـه جامعـه              و را ناراحت نکنید و در جمع گریه زیاد نکنیـد         
رم حق زیـادي بـر   رهبت براي امام و رزمندگان اسالم دعا کن که       های و در نماز   یتحویل ده 

ال اَ«. دهنـده دلهاسـت    گردنم دارد و هیچ وقت یاد خدا را فراموش نکنید که یاد خدا آرامش             
 2.»بذکر اهللا تطمئن القلوب

ن امیدوارم از دل و جان از مـ       . دانم به چه زبان از شما معذرت خواهی کنم          پدرجان نمی  
راضی باشید، تا خداوند از گناهانم درگذرد و از خداوند بخواه این قربانی را از شـما قبـول                   

] کـه [راهـی بـود   . دانستم آخر کار شـهادت اسـت   من راهم را انتخاب کرده بودم و می . کند
دنیـا دنیـاي    .  یـاورانش در ایـن راه شـدند        72 بـا    )7(خواستم بروم، چون امام حسین      می

سعی کن دستورات الهی را بهتـر      .  در آن دنیاي ابدي    3آیید  م روزي می   شما ه  .زودگذر است 
بعـد از شـهادتم   . ترین گناه هزارها سال باید سختی بکـشیم       انجام دهی که آن دنیا با کوچک      

آیـم و شـفاعت      در روز محشر با پیراهن خونین مـی        5 و انشاءاهللا  4]...[به مادرم نگو تو او را       
 پـدر جـان   6.»خدا با صابرین است«صبر داشته باش که . مکن   می )7(شما را از امام حسین    

 و اگر برادرم محمد و علی توانستند به جبهه بروند از رفتن آنها              7»عالم در محضر خداست   «
 همیـشه در  8خواهم بعد از شهادتم سعی کنند   و از برادرم محمد و علی می      . جلوگیري نکنید 

                                           
 .»خودت« در اصل وصیت -1
 .28 / رعد-2
 .»آید می« در اصل وصیت -3
 .»ناخوانا« در اصل وصیت -4
 .»اینشاء اهللا« در اصل وصیت -5
 .»ان اهللا مع الصابرین« ترجمه این آیه است -6
عـالم محـضر   «هاي گوناگون و متعددي است که حضرت امام در این زمینـه دارد معروفتـرین آن                 ارت برگرفته از عب   -7

 .)383 ص ،11 ج ،صحیفه امام. (»خداست در محضر خدا معصیت نکنید
 .»سعی کنید« در اصل وصیت -8
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ـ          1صحنه باشند  ه جبهـه برویـد و در ایـن دانـشگاه       و در نمازهاي جماعت شرکت کنیـد و ب
 محشور کنید و براي خدا مرا در خانـه          )7(سازي خود را با موالي خود امام حسین         انسان

 کنید و در مقابل همه کارها درس را هم خوب بخوانیـد و نگذاریـد کـه پـدر و مـادر                2]...[
ا حسین وار و    خواهم فرزندانت ر    در آخر از پدر و مادرم می      . براي من خود را ناراحت کنند     

 .سرافکنده نباشید) 3(وار تربیت کنید تا در آخرت در مقابل فاطمه زهرا زینب
سـعی کـن بـا حجابتـان مـشت          . تر از خون سرخ من اسـت        خواهرم، حجاب تو کوبنده    

 .ها بزنید محکمی به دهان این ضد انقالب
 و از شـما      بـرگ بیـدي آوردم و زیـاد هـم آوردم           4 جاي ذوالفقـاري   3]...[پدرم تابستان    

 ادا کنید و هرکسی حقی گردنم دارد دیـنم را نـسبت             5خواهم دینم را به آقاي ذوالفقاري       می
 .به او ادا کنید

خواهم دیـنم را   دانید چقدر قضا دارم و از شما می      نماز و روزة قضا دارم حدوداً شما می        
ـ            . به خدا ادا کنید    د و زیـاد بـرایم      و در ضمن پارچۀ با امضاي مومنین را داخل قبـرم بگذاری

شوم چون من زیادي شما را اذیت کردم و سالمتی شما پدر              خرج نکنید و دیگر مزاحم نمی     
 .و مادرم را از خداوند خواهانم

 » دقیقه دو و ده «10/2 ساعت 11/12/64مورخ 
 نیمه شب
 مجتبی سعیدي

ــرم     ــر بمیــ ــرار آخــ ــد قــ ــر باشــ  اگــ
 

 خـــواهم کـــه در بـــستر بمیـــرم    نمـــی 
 

  بـــر ســـردار6دلـــم خواهـــد چـــو میـــثم
 

ــرم     ــوثر بمیــ ــاقی کــ ــشق ســ ــه عــ  بــ
 

  تکبیـــر7دلـــم خواهـــد کـــه بـــا گلبانـــک
 

ــرم   ــر بمیــــ ــاري رهبــــ ــراي یــــ  بــــ
 

 دلــــم خواهــــد ز بهــــر یــــاري دیــــن 
 

ــرم     ــوثر بمیــ ــاقی کــ ــشق ســ ــه عــ  بــ
 

                                           
 .»باشید« در اصل وصیت -1
 .خوانا نیست -2
 . خوانا نیست-3
 .»ذولفقاري« در اصل وصیت -4
 .»ذولفقاري« اصل وصیت  در-5
 .»میسم« در اصل وصیت -6
 .»بانک« در اصل وصیت -7
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ــام پیــــري  نمــــی ــه در ایــ  خــــواهم کــ
 

ــرم    ــستر بمیــــ ــه در بــــ  1درون خانــــ
  

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 :ه شهید مجتبی سعیدي مهدیشهرينام متن وصیت
خدا آن مؤمنان را که در  « 2»ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کانهم بنیان مرصوص          «

 .»دارد کنند دوست می صف جهاد با کفار مانند سد آهنین پیکار می
 آن کس که رو سوي حق گردانید به نبرد با آن کس که از حق رو گردانید                  3من به همراه   

 4ترسید مگر کودکی را سراغ دارید که از پستان مـادرش بترسـد   ویم، چرا از شهادت می   ر  می
 ) )7(امام حسین(
هـا از    نجاتبخش انـسان )6(سالم و درود خدا بر پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد          

شـمع  ) عـج (مقدس آقا امام زمـان   ] و[ها و باسالم به پیشگاه با عظمت          قید اسارتها و بردگی   
ناپذیر جهان اسالم حضرت       والیت و سالم و درود خدا بر رهبر کبیر سازش          هدایت و فروغ  

خمینی که اسالم را از انزوا بیرون آورد حیثیت و آبروي از دست رفته امـت مـسلمان را              امام
  .بار دیگر به دامن اسالم و قرآن بازگرداند

ال اسالم را   و سالم و درود خدا بر شهداي انقالب اسالمی که با خون خود درخت نونه               
اینجانب مجتبی سعیدي برحسب وظیفه شرعی به فرمان ولی فقیه که نایـب             . آبیاري نمودند 

تا کمک بـه سـایر بـرادران        ] و[ به جبهه هجرت نموده      5باشد  می) عج( حضرت مهدي  برحق
 خـود  )6(اهللا مسلمان در جهت اشاعه و گسترش اسالم کرده باشم و برطبق گفته رسول      

 وصیت براي شما برادران و خواهران مسلمان ذکـر          عنوان  بهاي     جمله را موظف دانستم چند   
 . کنم

                                           
 .ها را شناسایی کرد توان شاعر این گونه سروده دقیقاً نمی. شد اي است که در جبهه خوانده می گونه  از اشعار نوحه-1
 .4 / صف-2
 .»بهمراه« در اصل وصیت -3
 حدیثی است از حضرت امـام    به پستان مادر مشتاق است، ترجمه      عبارت مشتاق بودن به شهادت همانگونه که طفل        -4

ترجمـه سـید جعفـر    ) 5البالغـه خطبـه    نهـج (دي امـه  ثـ واهللا، البن ابی طالبٍ آنس بالموت من الطفل ب   «) 7(علی
 .شهیدي

 .»به جبهه) عج(مهدي« در اصل وصیت -5
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هـاي    من با کمال آگاهی و شناخت و یقین کامل در این دانشگاه عظیم الهی یعنی جبهـه                 
شـهادت  «) ره (1نور علیه ظلمت پاگذاشتم چرا که بـه قـول اسـتاد شـهید مرتـضی مطهـري           

 مسئول کـه گـذرگاه شـهادت را بـر مبنـاي             گري است متعهد و     شهید گزینش . انتخابی است 
گزینـد زیـرا کـه شـهید      هاي زمان خویش براي رسیدن به اهداف الهی خویش برمـی    ویژگی

همــواره عملــش در حرکــت تکامــل تــاریخ بــراي رســیدن بــه اهللا و حکومــت صــالحان و 
  2».گیرد مستضعفان شکل می

ئولیتی عظیم بـر دوش مـا نهـاده    ایم که خداوند مس  ما در زمانی واقع شده     اهللا،  امت حزب  
است و این بار گران را اولیاء از صـدر اسـالم و از بـدو آفـرینش پیـامبران الهـی بـه دوش                        

اند و بر ماست که در پی فراهم کردن رضایت خدا باشیم که راهی جز انجام وظایف                   کشیده
ه در شرعی جهت کسب رضوان خداوندي نیست و باید اسالم را با جان و مال تـا آنجـا کـ                  

اهللا  3ان تنـصروا  «توان ما است کمک کرد تا وعده خداونـد در مـورد مـا محقـق شـود کـه                     
 4.»ینصرکم و یثبت اقدامکم

پس تـا آخـرین قطـره خـون         . نخواهند گذشت و در روز قیامت شرمنده خواهید بود        ...  
ن  و اماما  )6(دست از یاري امام برندارید که اطاعت از او اطاعت از پیامبر اسالم محمد             

 و امامـان    )7(برادران گرامی سعی کنید راه شـهیدان کـه راه حـسین           .  است )7(معصوم
 بماند، سالح را برداریـد و اسـالم    5است ادامه دهید و نگذارید سالح سرخ شهیدان به زمین         

 . را یاري کنید
خواهم حجابشان را حفظ کنند و مانند زینب اسـتوار باشـند کـه                و از خواهران دینی می     

تر از خون سـرخ مـن اسـت اي خـواهر، پاسـدار عفـت بـاش و بکـوش                       وبندهحجابشان ک 
 .گونه عمل کنی زینب

دانـم کـه      اما شما خانواده گرامی، مادرعزیزم، امیدوارم در شهادت من ناراحتی نکنید می            
 شهید را تحمـل کـرد بـراي او          72که داغ   ) 3(داغ فرزند براي شما سخت است اما زینب       

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .)1398(ه ضمیمه شهید انتشارات صدرا چاپ پنجم ب) عج( قیام و انقالب مهدي ، استاد شهید مطهري-2
 .»تنصراهللا« در اصل وصیت -3
 .آید که ادامه وصیت وجود ندارد و یک صفحه افتادگی دارد پس از این آیه، از سیاق کالم چنین برمی. 7 / محمد-4
 .»بزمین« در اصل وصیت -5
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گونه بودن خـویش دشـمنان را بـه گریـه             ر و استقامت و زینب    سخت نبود سعی کنید با صب     
کنید در خفا و کمتر گریه کنید و دشمنان اسالم را شاد نکنیـد، اگـر بـه     وادارید اگر گریه می 

دانم فرزند خوبی براي شـما        گریه کنید می   )7(یاد من افتادید به یاد مظلومیت امام حسین       
اي از    رهبود نتوانـستم بخـوبی ادا کـنم و جبـران ذ           ام و حقی که از شما بر گردن حقیر            نبوده

 1[...].زحمات شما را کرده باشم 

                                           
 .گویا ادامه وصیت افتاده باشد -1
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 هاي کلیدي عبارت
I اي برادر عزیز براي خدا خالصانه کار کنید. 
I اي پدران و مادران مبادا از جبهه آمدن فرزندان خود جلوگیري کنید. 
I داي پدران و مادران به امام وفادار باشی. 
I اسالم را در دنیا زنده نگدارید. 
I همیشه به یاد خدا باشید. 
I از دروغ و تهمت دوري کنید. 
I اقتدا کنید و همیشه صبر را پیشه خود کنید) 3(به زینب.  
I فرزندانم را چنان تربیت کنید که انشاء اهللا به اسالم خدمت کنند. 

 غالمحسین :نام
 سفیدیان :خانوادگی  نام

  اسماعیل:پدر نام 
  مرصع:نام مادر

 1337 دهم آذر :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  ابتدایی  پایان دورة:تحصیالت
  جهاد:کننده ارگان اعزام

 1365دوم دي و  بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي چهارده زادگاهش:مزار
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 1غالمحسین سفیدیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 3.» قولی2ري و یسرلی امري واحلل عقده من لسانی یفقهوارب اشرح لی صد«
ـ ان اهللا اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم         « اهللا فیقتلـون و    یقاتلون فی سبیلۀالجن

جیل و القرآن و من اوفی بعهده مـن اهللا فاستبـشروا            ن و اال  ةاالتوریقتلون وعداً علیه حقا فی      
هـا و اموالـشان را       خداوند از مومنان جـان     «4»و الفوز العظیم  بیعکم الذي بایعتم به و ذالک ه      

بهشت براي آنان باشد به این گونه که در راه خدا پیکـار         ) در برابرش (کنند که     خریداري می 
شوند این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن             کشند و کشته می     کنند می   می

دارتر است، اکنون بشارت باد بر شـما بـه داد و            ذکر نمود و چه کسی از خدا به عهدش وفا         
 . »اید و این پیروزي بزرگی براي شما است ستدي که با خدا کرده

 آنکه ما را آفرید و حیات و ممات مـا در دسـت اوسـت آغـاز                  نام  بهنامه خود را      وصیت 
 . کنم می

 1337لـد    تـاریخ تو   17اینجانب غالمحسین سفیدیان فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه          
 رسـول و فرسـتاده خداسـت و ایـن     )6(دهم که خدا یکی اسـت و محمـد       شهادت می 

 و مـن آن  5به من یاد دادنـد   ] را[اي که بعد از به دنیا آمدنم در گوش راست و چپم آن                کلمه
را قبول کردم و به نداي فرزند پیامبر زمان لبیک گفتم و تا اگر با زنده بودنم نتوانم به اسالم                    

مـن اکنـون کـه      .  ماست شود  برحقاید خونم باعث خدمت به اسالم که دین         خدمت کنم ش  
بـه مـن    ) امام(شهید شدم راه خودم را انتخاب کردم و آنچه را که معلم خوب و دلسوز من                 

آموخته یقین پیدا کردم و آن را عمل نمودم و سخن من با آن برادرانی که به نـداي حـسین                     
 عزیز براي خدا خالـصانه کـار کنیـد بگذاریـد آنـان      زمان لبیک گفتند این است که اي برادر 

                                           
 .»شلمچه:  و مکان شهادت21/10/65: زمان شهادت «:در باالي وصیت آمده است -1
 .»یفقهو« در اصل وصیت -2
 .28 -25/  طه-3
 .111 /توبه -4
آید در همان سـاعات اولیـه توسـط فـردي مـؤمن در        معمول و مرسوم بین مسلمانان است که نوزادي که به دنیا می         -5

 . داردشهید به این رسم اشاره. شود هاي آن اذان و اقامه داده می گوش
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گویند چون خدا بر اعمال ما آگـاه          اند هر چه درباره شماها می       هاي خود خزیده    در النه ] که[
 1او را هم مسلمان نماهاي ناآگـاه، خـارجی        [ایم و     ه   اقتدا کرد  )7(است چون ما به حسین    

خواهند حق مـردم   که می ] را[ارید آنان   و شما اي جوانان آگاه باشید و نگذ       ] لقب داده بودند  
متحد باشید اگر کسی حق مردم را به خود اختـصاص           . را پایمال کنند به آنها فرصت ندهید      

گذرد   داده است از آن دفاع کنید و از او پس بگیرید و اگر چنین نکنید، خدا هم از شما نمی                   
 بـه جبهـه بیاینـد جلـوگیري         خواهند  و شما اي پدران و مادران مبادا از فرزندان خود که می           

داننـد و همـین جلـوگیري شـما      چون همین فرزندان در قیامت شـماها را مقـصر مـی        . کنید
شود و خالصه شماها اي پدران و مادران و برادران و خواهران به               اي در دست آنان می      بهانه

هـاي   امام وفادار باشید و هرچه او بگوید آن را عمل کنید و شـماها حـضورتان را در جبهـه    
بیاینـد و آنـان کـه       .  به جبهه آمدن را دارنـد      2حق علیه باطل ثابت نگه دارید آنان که توانایی        

 ندارند در پشت جبهه خدمت کنند تا بتوانید به داد مظلومان و محرومان دنیا برسید                3توانایی
مـت  و اسالم را در دنیا زنده نگه بدارید و همیشه به یاد خدا باشید و از دروغ و غیبت و ته                

کند چونکه هر زمان باشد خالصـه مـرگ           دوري گزینید که این گونه اعمال قلب را سیاه می         
هـا و   فرا خواهد رسید و هـیچ گریـزي از آن نیـست و تـو اي پـدر و مـادر آخـرین سـالم               

خواهم که در مـصیبت   درودهاي فرزند کوچک خود غالمحسین را پذیرا باشید و از شما می  
 شـهید   72خـانواده   ) 3(نواده یک شهید هستید ولی زینـب        چون شما خا  . من گریه نکنید  

 و شـما اي     4»خـدا بـا صـابران اسـت       «بوده به او اقتدا و همیشه صبر را پیشه خود کنید که             
اقتدا کنید و صابر باشید مبادا در شهادت من شیون کنیـد      ) 3(خواهرانم شما هم به زینب      

نی را زینت خود قرار دهید و تـو اي          کند و عفت و پاکدام      که این کار شما دشمن را شاد می       
 اقتدا کن و هیچ حزنی و خوفی در دل خود راه مـده و بـا                 )7(برادرم غالمرضا به حسین   

ام اگر نتوانستم در دنیا آنچه تو بر گردن من            یاد خدا با مشکالت روبرو شو و تو اي خانواده         

                                           
 خـروج در برابـر حکومـت    ،را بـا یزیـد  ) 7(عت حضرت امام حـسین ی برخی از عوامل و ستون پنجم یزید عدم ب      -1

 .له اشاره داردئشهید به این مس. دانستند رسمی می
 .»توانائی« در اصل وصیت -2
 .»توانائی« در اصل وصیت -3
 .)66 / انفال،249 / بقره ،153 /بقره(اند  ه است از آنجملهآمد» ان اهللا مع الصابرین« در قرآن در آیات متعددي تعبیر -4
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ابوالفضل را اول به خـدا     و فرزندانم حسن و      1امیدوارم که مرا عفو نمایی    . حق داري ادا کنم   
سپارم و آنان را چنان تربیت کنی، که انشاءاهللا به اسالم خدمت کننـد                و بعد به بابا و شما می      

دهم اوالً یک سال نماز و روزه بـرایم ادا نماینـد    و در این زمینه پدرم را وصی خود قرار می         
ر تمـام امـوال هرچـه    و تربیت و سرپرستی فرزندانم حسن و ابوالفضل به عهدة او باشد و د  

در همانجا خـرج کنـد و در پایـان از همـه شـماها مـردم       . داند دارم در هر جا که صالح می   
طلـبم و شـماها اي همـه          کنم و از همه شما حاللیت می        اهللا و غیره ده عذرخواهی می       حزب

کـردن و شـیون     و از گریـه 3» خودداري نمایید  2از پوشیدن لباس مشکی   «االمکان    کسانم حتی 
ام را در     وصیت نامـه  .  زیرا این عمل شما با فکر من سازگار نیست         4دن خودداري نمایید  نمو

مجلس ختم بگذارید تا به گوش همگان برسد به امید پیروزي حق بر باطـل و بیـدار شـدن              
 تمام مسلمانان دنیا 

 »والسالم«
 غالمحسین سفیدیان

12/12/63 

                                           
 .»نمائی« در اصل وصیت -1
 .»لباس سیاه«تعلیقات ذیل . ك.ر -2
 .»نمائید« در اصل وصیت -3
 .»نمائید« در اصل وصیت -4
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 هاي کلیدي عبارت
I ی استاین جنگ یک نعمت اله. 
I سخنان امام امت را آویزه گوشتان قرار دهید. 
I تقواي الهی را پیشه کنید. 
I در همه حال به یاد خدا باشید. 
I بخش دلهاست ذکر خدا آرام. 
I والیت فقیه استمرار حرکت انبیا است. 
I نمازهاي جمعه و دعاهاي توسل و کمیل را از یاد نبرید. 
I ام و ما را دعا کنیددر نمازها و دعاهایتان رزمندگان و ام. 
I شما برادران بیشتر به جبهه بیایید و مردم را براي جهاد در راه خدا تشویق کنید. 

 ناصر :نام
 سلطان :خانوادگی  نام

  ابراهیم:پدر نام 
  خیرالنسا:نام مادر

 1345وهشتم مرداد   بیست:تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  سوم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1363ودوم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  شرق رود دجله:محل شهادت

  اصابت گلوله:حوة شهادتن
 گلــزار شــهداي امــامزاده اشــرف :مــزار

 زادگاهش
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 شهید ناصر سلطان
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
جنگ بـر شـما      «1»کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیرلکم              «

ار چیزهایی که شما از آنها کراهـت داریـد در   مقرر شده و آن مورد اکراه شماست و چه بسی  
 2»...صورتیکه براي شما مفید

ش امام امـت ایـن پیـر        برحق نایبالزمان و     با درود به منجی عالم بشریت مهدي صاحب        
جماران تا درود به شهدا از هابیل تا صدر اسالم از صـدر اسـالم تـا کـربالي حـسینی و از                       

هاي شـهدا کـه ایـن فرزنـدان از جـان       رود بر خانوادهکربالي حسینی تا کربالهاي ایران و د  
اسـرا کـه هـم اکنـون در چنگـال           ] ي[ ها  اند و درود بر خانواده      گذشته را تقدیم انقالب کرده    

آمـوزان و شـما مـردم مـسلمان ایـران       برند و درود بر شما دانش     بعثیان در اسارت به سر می     
 . خمینیامام  شما بسیجیان پیرو خط انقالب و اسالمِخصوص به
بینـیم کـه ایـن     همانطور که در باال آن آیه تالوت شد، واقعاً اگر بنشینیم و فکر کنیم مـی          

هایی    نعمت  الهی است و این جنگ چه       وجود آمده است یک نعمت     جنگی که براي ایران به    
را به ما عنایت کرده در چه موقعی بود که انسان بتواند مقداري پول یا سـرمایه خـود را بـه                      

مـردم  ] بـه [ بدهد ولی االن دست و دل مردم باز شده که دولـت هرچـه بخواهـد         3[...]فقیر  
و چطور مردم ایران بیدار و هوشیار شده است کـه دیگـر هـیچ ابرقـدرتی                 ] نماید  می[کمک  
 تواند بر او غلبه کند نمی

هـاي شـهدا      پیامی دارم به امت شهیدپرور ایران و دوستان و آشنایان مخصوصاً به خانواه             
ه باید صبر و استقامت را پیشه کنند که پیروزي ما در صبر و استقامت شما امـت اسـالمی                    ک

  در موقع خالفتش آنچنان صبر کرد)7(است که همانطور علی
بلکه تمام نعمات ما    . هی نگویید جنگ و سختی نباشد     . که اسالم توانست به اینجا برسد      

عمـل صـالح در آن باشـد کـه          در همین جنگ و سختی است به کارهایی دسـت زنیـد کـه               
فرماید آنچه پیغمبر براي شما آورده به آن عمل کنید و از آنچه نهـی                 همانطوري که قرآن می   

                                           
 .216 /بقره -1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
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 و سخنان امام امت را آویزه گوشتان قرار دهید که تمام زنـدگانی مـا   1یدیکرده خودداري نما  
 و 2یـد یل نماگوش فـرا دهیـد و بـدان عمـ    ] را[در آن نهفته است و تکه به تکه سخنان امام        

حال به یـاد    ] همه[و در   . تقواي الهی را پیشه کنید که تقوا وسیله نزدیک شدن به خدا است            
هـا ذکـر خداسـت و از شـما تقاضـا دارم کـه در حـال حاضـر                  بخش دل   خدا باشید که آرام   

 و این جنگ میان اسالم و کفر است پس          3»مسأله اصلی جنگ است   «همانطور که امام گفت     
 .شکن پاسخ دهید  حسین زمان خمینی بت4»هل من ناصر«به این نداي 

که امر امر والیت فقیه است و والیت فقیه هم استمرار حرکت انبیاست و نماز جمعـه و                 
ها هستند که کاخهاي ابرقدرتان را        دعاهاي توسل و کمیل را از یاد نبرید که در همین مراسم           

 . ندگان و امام و ما را دعا کنیدبرد و در نمازها و دعاهایتان رزم باال و پایین می
براي مـن گریـه   ] شدم[ها و مادربزرگ که اگر در راه دین و اسالم کشته              و شما اي دایی    

خواهید گریـه و زاري کنیـد    نکنید و هیچ ناراحتی نداشته باشید اگر هم ناراحتی دارید و می       
نـه سـر در بـدن     گریه کنید به یاد پیکر مبارکش فکر کنیـد کـه چگو        )7(براي امام حسین  

خـواهم و اگـر هـم شـهید      نداشت و من در اینجا از خداي بزرگ پیروزي رزمندگان را مـی         
نمایم و هرچه بدي از من دیدید حاللم کنید و اي         شدم چه بهتر و از شما طلب حاللیت می        
 سال عمرم که مـن پـدر و مـادرم را از دسـت         13شما مادربزرگ مهربانم که در طول عمرم        

شد که پدر یـا مـادرم     مادري مهربان با من رفتار کردید و هیچ باورم نمی عنوان  بهام شما     داده
طلـبم هـر    کردي و از شما حاللیت می      ام زیرا شما مانند مادر با من رفتار می          را از دست داده   
 .اید به بزرگواري خودتان مرا ببخشید سختی دیده

در ) 3( ماننـد زینـب کبـري    خواهم که   به شما اي خواهر مهربان و دلسوزم از شما می          
رود و     در جلوي چشمانش به میدان می      )7(روز عاشورا باش که برادرش حسین بن علی       

رود و تو هم باید مانند زینب     شود و نزد خدا می      شود آن هم با لب تشینه شهید می         شهید می 
 باشی و صبر و استقامت را پیشه کنی به نکات دین اسالم توجه داشته باشی که             ) 3(کبري

                                           
 .»نمائید«در اصل وصیت  -1
 .»نمائید«در اصل وصیت  -2
 ).149 ص ،19 ج ،صحیفه امام(از امام خمینی است » مساله اصلی جنگ است« عبارت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4



 491 سلطان، ناصر     ¹استان سمنان 

اي و   ریزد و اگـر بـد دیـده         اي است که بر زمین می       سیاهی چادر شما هم مانند خون رزمنده      
 .یک صحبتی که ناراحت شدي از ته قلب مرا ببخشید و حاللم کن

در آخر از شما برادران پایگاه مقاومت شهید دستغیب محالت که در رابطـه بـا شـهادت                 
خـواهم کـه    کنم و از شما مـی  ردانی میکشید از همین جا از شما تشکر و قد  من زحمت می  

 اسالم 1پایگاهها را پر کنید و در آن به آموزش نظامی و اخالقی و اعتقادي بپردازید که واقعاً              
از این راه پیروز می شود و باید از میان شما برادران بیشتر به جبهه بیاینـد و مـردم را بـراي              

گـاه نگذاریـد کـه     مـین نیفتـد و هـیچ   جهاد در راه خدا تشویق کنید که اسلحه شهیدان بـه ز       
توانید کاري کنیـد      اختالف در میان شما بوجود بیاید که اگر اختالف بوجود بیاید دیگر نمی            

 خواهم که از ته دل من را حاللم کنید و از تمامی شما می
در آخر التماس دعا از تمامی برادران بسیج وامت اسالمی دارم و دعـا بـه جـان امـام و                      

هرچه سریعتر ظهور کند بیشتر از ایـن  ) عج(دتان نرود و دعا کنید که امام مهديرزمندگان یا 
 .آورم سرتان را درد نمی

 .خداحافظ همگی شما باشد
  ناصر سلطان،بنده حقیر خدا

16/12/1363 
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 »ایاك نعبد و ایاك نستعین 2هملّال«
یـاري  [وند متعال و قادر و حکیم که با رحمت خود بـه مـا   حمد و سپاس به درگاه خدا     

و نایـب   ) عـج (الزمـان   توانستیم راه خودمان را بـشناسیم درود بـر مهـدي صـاحب            ] نمود تا 
شکن این پیرجماران و با درود بیکـران بـه شـهداي جانباختـه      ش امام امت خمینی بت   برحق

ا که آنچنـان فرزندانـشان را در        هاي شهد   این انقالب و جمهوري اسالمی و درود به خانواده        
هاي اسرا که فرزندانـشان در چنگـال بعثیـان اسـیر              راه دین و قرآن دادند و درود به خانواده        

                                           
 .»وقعاً« در اصل وصیت -1
 .»الّهم«در اصل وصیت  -2
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دشـمن جـانی را از      ] ریـشۀ ایـن   [هستند و درود بر رزمندگان پرتوان اسالم که با رزم خود            
 .کنند کشور و جهان اسالمی بر می

 :ام به شما بگویم اي درباره وضعیت مالی خواستم چند جمله پس از عرض سالم می 
من در حدود دو سال نماز و روزه قضا دارم و سعی کنید که برایم بجـا آوریـد یـا پـول        

 ریـال بـه دایـی       30000بدهید که آن را برایم بجا آورند تا روحـم شـاد شـود و در حـدود                   
ام  در اختیار دایـی ] که[ ریال در راه خدا دهید و بقیه پولم را         40000ام دهید در حدود       هادي  

هاي یاد بود و جبهه کمک کند و اگر چیزي ماند براي خواهرم اسـت                 است که براي مجلس   
 ابوالفضل دهید و بقیه وسایلم را براي خواهرم نگـه داریـد   1ام  و آن دوچرخه را به پسر دایی   

خواهنـد    ی می خواهم که اگر از من پول       و به او دهید و از تمام دوستان و آشنایان و مردم می            
خواهد پول به من بدهـد   مان مراجعه کنند و آن پول را بگیرند و اگر هم که کسی می  به خانه 

 در راه خدا بدهید 
و اگر هم ندارید هیچ اشـکالی نـدارد و اي دایـی اگـر خمـس آن پولهـا را نـدادي اول                       

متی شـما را از  دیگر هیچ عرضی ندارم به جز سال. خمسش را بده و بعداً از آنها استفاده کن   
 . ریال براي جبهه بفرستید20000خداوند بزرگ خواستارم و در آخر در حدود 

 

 بنده حقیر خدا ناصر سلطان
16/12/1363 

                                           
 .»دایم« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I                       شهادت یکی از عالیترین و واالترین درجات و مراتبـی اسـت کـه یـک انـسان مـومن بـه خـدا

 . بدان دست یابددتوان می
I دهد نسان را از مرگ نجات میشهادت ا. 
I شود شهید با شهادتش تازه متولد می. 
I ترین مواقع اسالم را از انزوا نجات دهد عنصر شهادت توانسته در حساس. 
I       بخش و پرشکوه خـود را عرضـه         رین، روح فآ شهادت قاموس انقالب اسالمی معانی زیبا حرکت

 .کند می
I دشهدا با زندگی و خون خود به اسالم خدمت کردن. 

 محمد :نام
 سلطان حسینی :دگیخانوا  نام

 ابراهیم :پدر نام 
  اقدس:نام مادر

 1339 نوزدهم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
  پایان دورة متوسطه:تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1361وهفتم مرداد   بیست:تاریخ شهادت
  چلغران:محل شهادت
 )منافقین( اصابت ترکش :نحوة شهادت

اي امــامزاده یحیــاي  گلــزار شــهد:مــزار
 زادگاهش
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 حسینی سلطان محمد
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
  رب الشهداء و الصدیقین بسم

 1»...والذین آمنوا باهللا و رسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عندربهم لهم اجرهم و نورهم«
شهادت یکی از عالیترین و واالترین درجات و مراتبی است که یک انسان مؤمنی بـه خـدا                  «

 .»دتواند بدان دست یاب می
آالیش آنها را طـی   ها مراحلی وجود دارد که یک انسان پاك و بی در حیات انسانی انسان  

اي از عظمـت انـسانی        کند تا خود را در مسیر تکامل به پیش برد و وقتـی بـه آن درجـه                   می
آیـد و     رسید که در انتهاي این مسیر یعنی در اوج کمال قرار گرفت شهادت به استقبالش می               

 .گیرد جوار رحمت و رزق همیشگی خداوند قرار میبدینوسیله در 
و . شـود  دهد چرا که شهید با شهادتش تازه متولد می     شهادت انسان را از مرگ نجات می       

 .رسد  می2»احیاء عندربهم یرزقون«به 
راستی شهادت رهیدن از خسران و زیان و نجات از عذاب همیشگی و رسیدن به فوز                 هب 

 .عظیم و سعادت جاویدان است
شهادت نه تنها در حیات فردي یک انسان، قلۀ رفیع سعادت معنوي این اسـت بلکـه در             

 برخـوردار اسـت کـه تجربـه نـشان داده            3حیات اجتماعی انسانها نیز از چنان آثـار واالیـی         
 .اي را حاصل آورد هاي عمده تواند دگرگونی می

ن واقعیت است که عنصر      اسالم، نشانگر ای   4تاریخ پرافتخار چهارده قرن مبارزات خدایی      
شهادت توانسته در حساسترین مواقع اسالم اصیل را از انزوا نجات دهد و یا آنرا از سـقوط                  

هر چند که این دین الهی را قدرتی چون قدرت خداوند نگهبـان اسـت امـا قـدرت              . برهاند
نماید که از جملـه، ایجـاد روحیـه           خداوند به صور مختلف و در وسائل گوناگون تجلی می         

                                           
 .19 / حدید-1
 .169 / جزیی از آل عمران-2
 .»واالئی« در اصل وصیت -3
 .»خدائی« در اصل وصیت -4
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هاي مسلمان و به جریان انداختن خون پاکـشان در انـدام سـاکت و                شهادت طلبی در انسان   
 .باشد حرکت جامعه و به جوشش واداشتن آحاد امت و نگاهبانی از اسالم عزیز می بی

امروز دیگر بر همگان روشن است که شهادت در قاموس انقالب اسالمی، معـانی زیبـا،                 
کند و هر قطـره خـونی کـه از یـک              ود را عرضه می   حرکت آفرین، روحبخش و پرشکوه خ     

رود  شهید بر زمین ریخته است، چنان روحی در جامعه ایجاد کرده و حوادثی آفریده که مـی   
 .تا بزرگترین قدرت سیاسی موجود در قرن بیستم را به زانو درآورد

دارد تـا از      پاسداري و جانبـداري از عظمـت و قداسـت آثـار شـهادت کـه مـا را وامـی                     
یم و براي آنهـا یادنامـه       دار  نگههیدانمان به بزرگی یاد کنیم و یاد و نام آنها را همیشه زنده              ش

بپردازیم تا یاد همیشگی آنها، راه جاودانشان را روشنتر گرداند، و البتـه همـه اینهـا در کنـار          
 .پیمودن راه آنها بسی ناچیز است

ن محمد و علی محمد سلطان حسینی       ایم یادي از دو برادر شهیدما       بدینوسیله توفیق یافته   
 امید است به همان اندازه که این شهدا با زندگی و خون خـود بـه اسـالم خـدمت                1.بنماییم

 . کردند، امت زنده و بیدار نیز توفیق پاسداري از خونشان را بیابند

                                           
 .»بنمائیم«ر اصل وصیت  د-1
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 هاي کلیدي عبارت
I ایم پدر و مادر، ما به کعبه صفا و عشق آمده. 
I اي که از دست من افتاد بردار رگ اسلحهاي پدر، بعد م. 
I  خط دیگري را انتخاب نکنید)) 7(امام حسین (پدرم غیر از خط. 
I اي پدر، غیر از خط امام شرك است. 
I امام را از یاد نبرید. 
I امام را دعا کنید. 

 محمد :نام
 انسلطانی :خانوادگی  نام

  علی:پدر نام 
  فرخنده:نام مادر

 1342 پانزدهم مهر :تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:محل تولد
  اول متوسطه:تحصیالت
  سپاه:کننده ارگان اعزام

 1361وسوم تیر   بیست:تاریخ شهادت
  بصره عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 محمد سلطانیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
خداوند جان و مـال مـومنین        «1»الجنۀم  ان اهللا اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم بان له         «

  .»ترا خریداري نموده و در عوض بهشت قرار داده اس
 )امام خمینی. (»له جنگ را زود حل نمایندئجوانان داوطلبانه بروند و این مس«

 لبیک یا خمینی
ایم اگر شهادت نصیب ما باشد، اگر جنـازه مـن    پدر و مادر، ما به کعبه صفا و عشق آمده   

 .ا نرسید ناراحت نباشید و دنبال جنازه من نباشیدبدست شم
پدرم برایم گریه نکـن زیـرا       .  خوشحال شوند  2مادرم در عزاي من گریه نکن که منافقین        

 روز عاشورا سر جوانان خود را به دامن گرفت و گریـه نکـرد، بلکـه بـه                   )7(امام حسین 
 .خون خواهی جوان خود قیام کرد

اي که از دست من افتاد را بردار و براي امـام و کـشور            شما اي پدر بعد مرگ من اسلحه       
 . را آزاد نمایم)7(بجنگ تا قبر امام حسین

پدرم و مادرم تمام دوستان و فامیالن گوش به حرف امام این حسین زمان بدهید و غیـر        
 .خط او خط دیگري را انتخاب نکنید که غیر از خط امام شرك است

حتـی  ) ع جنازه من شرکت نکننـد     یالفان خط امام در تشی    منافقین و مخ  (برادران مسلمان    
هایم اگر جنازه من بدست شما رسید، مرا در کنار برادر شهید مرادعلی معروفـی دفـن                  فامیل
 3.نمایید

 .امام را از یاد نبرید
 .امام را دعا کنید

 » یا انصار دین اهللا4مالسالم علیک«

                                           
 .111 / توبه-1
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 هاي کلیدي عبارت
I    شهدا از شما راضی باشند فقط از امام دم بزنید و سخن هیچکس را جز    خواهید  اي مردم اگر می 

 .امام قبول نکنید
I این جنگ صحنه امتحانی است براي همه مردم عالمان خصوصاً شیعیان جهان. 
I باشد و راه ائمه هم جز صراط المستقیم نیست روند راه اولیاء و ائمه می راهی که امام می. 
I  داشته باشید و همه مشکالت را خودتان با مشورت حل کنیداي مردم در صحنه حضور کامل. 
I درهر حال که هستید، امام و رزمندگان را دعا کنید. 
I   ،امیدوارم که در هر حال هستید درس را فراموش نکنید و سالح به زمین افتاده شهدا را                 برادرانم

 .به وسیله علم خود بدوش بکشید

 محمد :نام
 سلطانیه :خانوادگی  نام

 اهللا ذبیح :پدر نام 
  رقیه:نام مادر

 1347 ششم بهمن :تاریخ تولد
  شهرستان ورامین:محل تولد
  پایان دورة راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365 یازدهم تیر :تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلزار شهداي فردوس رضـاي      :مزار
 شهرستان دامغان
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 محمد سلطانیه
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
و کـسانی را کـه در      «1»اهللا اموات بل احیاء ولکن التـشعرون        و التقولوا لمن یقتل فی سبیل     «

 . »اند لیکن شما شعور این را ندارید شوند را مرده مپندارید بلکه آنان زنده راه خدا کشته می
با سالم و درود بر یگانه پرچمدار جهان اسالم آقا امام زمان و با عـرض سـالم بـر امـام               

 سوي  بهگشایند و ما را       مینی کبیر که با رهنمودهاي خود طریق هدایت را براي ما می           امت خ 
کنند و با درود بر ارواح پاك و مطهر همه شهدا اسالم خـصوصاً آقـا                  می 2لقاء حق راهنمایی  

 و همه شهدا گمنام و مفقود االثر، اینان که با قطره قطره خون پاك خـود،                 )7(امام حسین 
هـا بـراي      کنند و اینان که مانند شمعی هستند در تـاریکی           رزمندگان باز می  راه را براي عبور     
 .من و امثال من

چگونه شکرت را بجا آورم در حالی که در مادیات غرق بودم و مرا از این دنیاي                 ! خدایا 
 . خودت هدایت کرديسوي بهفانی نجات دادي و 

 این دنیـا هـم هـست، در         فهمم که جاي دیگر جز      هر لحظه که در جبهه هستم می      ! الهی 
 .بینم و خیابان را حالی که در شهرها فقط کوچه را می

اي هم نتوانستم شکرت را بجـا آورم          نه شاکرم و نه صابر چرا که حتی لحظه        ! پروردگارا 
 .دانستم، صبر کنم هایت را که من بال می اي هم نتوانستم در برابر کوچکترین نعمت و لحظه

سـازند از     دانند، براي اینکه شهدا را عالوه بر علما، شهدا مـی            یدرد شهدا را فقط شهدا م      
گوید و نـه   کاره تمام کنم چونکه نه دل می       هر جا و از هر چیز بخواهم بنویسم مجبورم نیمه         

 نویسد قلم می
هـا    هاي خداحافظی براي عملیـات      اهللا پیام همه شهداء این است در لحظه         اي مردم حزب   

... امام را دعـا کنیـد  ... م این سخن زیباست که امام را تنها نگذارید     شنوی  اول کالمی را که می    
 ...نکند که امام را تنها بگذارید و

                                           
 . سورة بقره اشاره شده است159 به آیه در اصل وصیت. 154 /قرهب -1
 .»راهنمائی« در اصل وصیت -2
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خواهید شهداء از شما راضی باشند فقط از امام دم بزنیـد و سـخن                 پس اي مردم اگر می     
 و باشـد  روند راه اولیاء و ائمـه مـی   هیچکس را جز امام قبول نکنید چرا که راهی که امام می 

 .راه ائمه هم جز صراط المستقیم نیست
این جنگ بین ایران عراق نیست، این جنگ به گفته امام           . مسئله دیگر مسئله جنگ است     
 این جنگ صحنه امتحانی است بـراي همـه مـردم عالمـان              1.»جنگ بین اسالم و کفر است     «

 کمک به جنـگ     نعنوا  بهمسلمانانی که از آفریقاي فقیر چند سکه را         . خصوصاً شیعیان جهان  
 بـدحجابی و    ، گرانفروشـی  ،فرستند، برنده هستند و از طرف دیگر کسانی که جز احتکار            می

 . دهند بازندة این امتحان هستند دیگر کارهاي کاري را انجام نمی
ها هجوم بیاورید و نماند کسی که به جبهه نیامده باشد که مثال                جبهه سوي  بهو اي مردم     

گویـد واي     شود که در هر گوشه و کنار کسی نشسته و با خود مـی               بعد از عاشورا تکرار می    
 . دفاع نکردم)7(به من که چرا از امام حسین

دیگر اینکه اي مردم در صحنه حضور کامل داشته باشید و همه مشکالت را خودتان بـا                  
در . مشورت حل کنید نگذارید و منتظر نباشید که کسی بیاید که گره از کـار شـما بـاز کنـد         

اي اجتماعی شرکت کنید و واقعاً درد است کـه دعـاي              اها و نمازها و دیگر امور و برنامه       دع
. کمیل با این عظمت با این مردم حزب اهللا با جمعیت کمی برگزار شود و بـه پایـان برسـد                    

اي دوستان عزیز موقعیت را بـسنجید ایـن راهـی را کـه              : سخنی هم با برادران بسیجی دارم     
نتهایش جز شهادت نیست، اطراف خـود را بـا شـمع وجـود خـویش                شما انتخاب کردید، ا   

ها دوري کنید شما نمایندگان اسالم هستید که          گی   و دودسته  2گرایی  روشنی بدهید و از گروه    
در ضمن ارزش و مقام خود را بدانید تنها شما هـستید  . در همه جا باید شرکت داشته باشید    

شـوند کـه داشـته باشـند بـه قـول               کمتر پیدا مـی    که حامیان انقالبید مقامی را که شما دارید       
سـخنانی هـم بـا     . ها را   اهللا اردبیلی خداوند در آسمان مالئکه را دارد و در زمین بسیجی             آیت

ام امیدوارم که مرا بـه بزرگـی خـود            خانواده خود دارم؛ اول اینکه پدر و مادر عزیز و گرامی          
د به شـما اذیـت و آزار رسـاندم و     حالل کنید و از اینکه طی این مدت پر معصیت عمر خو           

 .خواهم ها را جبران کنم معذرت می نتوانستم که این اذیت

                                           
 .»گ و دفاع در اندیشه امام، جن70، ص24 دفتر تبیان،(» امروز جنگ بین اسالم و کفر است«:  امام خمینی-1
 .»گروهگرائی« در اصل وصیت -2
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م و رخـواهم کـه نتوانـستم حـق بـرادري را بجـا آو             و نیز از خواهرم هـم معـذرت مـی          
ك کـنم خـوب بـه هـر حـال      ر را کـه خـواهر بـراي بـرادر دارد را نتوانـستم د         1هایی  ارزش
ل که هستید، امام و رزمندگان را دعـا کنیـد و بـا حجـاب                بخشید وامیدوارم که درهر حا      می

 .خود مشتی محکم بر دهان همه یاوه گویان بکوبید
و نیز برادرانم، امیدوارم که شما هم مرا حالل کنید و اگر در این مـدت زنـدگی بـر اثـر                    

بخشید و امیدوارم که در هر حال هـستید           هاي بنده اختالف نظري پیش آمد، می        ندانم کاري 
 .رس را فراموش نکنید و سالح به زمین افتاده شهدا را به وسیله علم خود بدوش بکشیدد
خـواهم کـه مـرا حـالل کنیـد و اگـر        از همگی شـما مـی  : به هر حال اي خانواده عزیزم   

فاصـبر صـبراً   «خداوند توفیق داد و شهید شدم صبر کنید صـبري کـه شایـسته شـما باشـد              
 2»جمیال

 که از همه برایم حاللیت بگیرید و اگر شهید شهدم هر جا که              خواهم  در آخر از شما می     
 روز نماز قضا    50مادرم گفت دفنم کنید و سعی کنید که در حسین رضا باشد و برایم مدت                

 مـاه هـم روزه دارم کـه برنامـه آن را             2 روز آن را شکسته بخوانیـد و مـدت           20بخوانید و   
 350ان هم جهـت رد مظـالم بپردازیـد و            توم 500مشخص کنید و کفاره آنرا بدهید و مبلغ         

 ختم قرآن هم برایم بگیرید و در مراسـم    2د  وش تومان هم به برادر خلیلی بپردازید و اگر می        
 . شهداي گمنام باشدعنوان بهگیرید  ختم و غیره اسراف نکنید و هر مجلسی می

 

 اهللا التوفیق من
7/4/65 

                                           
 .»هائی ارزش« در اصل وصیت -1
 .»صبري جمیل. صبر داشته باشید«. 5 / معارج-2
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 هاي کلیدي عبارت
I  همه براي آخرت بار ببندیدباید. 
I باید آنگونه باشیم که خداوند متعال به مخلوق خود افتخار کند. 
I شود اهللا، راه اهللا فقط به ائمه اطهار ختم می امت حزب. 
I شما باید ادامه دهنده راه شهدا باشید. 
I خواهرم زندگی خود را وقف اسالم کنید. 
I  برویمما براي این زاییده نشدیم که دنبال مال و ثروت. 
I رود هر که راه خدا را فراموش کند به راه شیطان می. 

 رجبعلی :نام
 سلمانی :خانوادگی  نام

  محمدحسن:پدر نام 
  فاطمه:نام مادر

 1340 دوم آذر :تاریخ تولد
 روستاي دیزج از توابع شهرستان      :محل تولد 
 شاهرود

  پایان دورة راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365ونهم اردیبهشت   بیست:تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 رجبعلی سلمانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 عنـوان   بـه این بنده حقیر    ] از[اي    شکن چند جمله    با درود فراوان به امام امت خمینی بت        

 . رسانم نامه به عرض می وصیت
اهللا بـه وحـدانیت خـدا و خاتمیـت      اشهدا ان ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا و علی ولی             

 1 و حقانیت موالي متقیان و یازده فرزنـد اطهـرش و غیبـت کبـراي           )6(حضرت محمد 
 و حقانیـت نظـام       )عـج (و نیابت امام خمینی تا ظهور حضرت صاحب       ) عج(حضرت مهدي 

هر کس کـه صـداي ایـن        ) عج(جمهوري اسالمی در سرتاسر جهان و در انتظار فرج حجت         
شنود به او بگویم که دنیا دار فانی و همگی مهمان این دنیا هـستیم و مـدل                   بنده حقیر را می   

اصلی جاي دیگر است که باید زندگی را از نو شروع کنیم چرا باید زندگی در ایـن دنیـا را                     
بگیریم و زندگی باقی را در آخرت فراموش کنیم چرا؟ و باید همه براي آخرت بار ببندیـد                  

 باعـث  2[...]یرهاي مادي را پاره کنید نکنـد کـه زن یـا فرزنـد     و به خدا بپیوندید و این زنج    
 نـشدیم کـه دنبـال مـال و ثـروت            3شود که راه اصلی را فراموش کنید و ما براي این زاییده           

هاي هم حتی باالتریم و     برویم باید هدف اصلی را دنبال کنیم که از تمام موجودات و فرشته            
ار به این مخلوق خود کند و موفقیت جنـگ اسـت    باید آنگونه باشیم که خداوند متعال افتخ      

و خیلی حساس است و همگی ماها در معرض آزمـایش هـستیم و دو راه وجـود دارد کـه                    
و هر کـه خـدا را فرامـوش کنـد حتمـاً بـه راه                . یک راه راه اهللا و راه دیگر راه شیطان است         

ود و در حـال حاضـر       شـ   رود و امت حزب اهللا راه اهللا فقط به ائمه اطهار ختم می              شیطان می 
 هر کس در این راه باشد رستگار است چونکه راه امام راه          4.راهی جز راه امام خمینی نیست     

ائمه اطهار است و برادران حـزب اهللا و بـسیجیان عاشـق اهللا بهتـرین موقعیـت اسـت ایـن                      
توانیـد چـه    پـرور دیـزج هـر چـه مـی          موقعیت را از دست ندهید و مردم حزب اهللا و شهید          

ها دور نشوید و همیشه رفـتن در    و چه فرزندانتان به پایگاه خدمت کنید و از پایگاه   خودتان

                                           
 .»کبري« در اصل وصیت -1
 .خوانا نیست -2
 .»زائیده« در اصل وصیت -3
 .»در حال راه حاضر جز راه امام خمینی نیست« در اصل وصیت -4
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ها یک عبادت است و هرچه تـوان داریـد وقـت خـود را صـرف               در پایگاه  1[...]ها و     پایگاه
 .پایگاه کنید

من براي شـما جـز   ] ببخشید[و سخنی با پدر و مادرم این فرزند همیشه در گناه خود را    
وظیفه خودم را بـه شـما ادا کـنم چـون وظیفـه مهمتـري                ] نداشتم و نتوانستم  [ار  اذیت و آز  

داشتم و آن وظیفه تکلیف الهی بود و برادرانم که نام مقدس شهدا بـرایم گذاشـتند کـه مـن       
الیق آن نیستم و شما باید ادامه دهنده راه شهدا باشید و مایه افتخار براي اسـالم و سـربازي    

ا خواهرم زندگی خود را وقف اسالم کنید و فرزندان خـود را آنچنـان               فداکار براي امام و ام    
روسـفید باشـد و از تمـام قومـان و           ) 3(تربیت کنید که فرداي قیامت پیش فاطمـه زهـرا         

و افتخـار کنیـد کـه خـداي     ] باشـید [خواهم که در شهادت من همگی سـربلند           خویشان می 
و بـه دوسـتان و آشـنایان و       . م باشید و به یاد شهداي بزرگ اسال     . نکرده گریه و زاري نکنید    

گوید و آخرین     شناسند مقلد امام باشید که او سخنی جز سخن حق نمی            آنهایی که من را می    
 کالمم این است 

 دار نگهخدایا خدایات تا انقالب مهدي خمینی را 
 از عمر ما بکاه و و بر عمر رهبر افزا

 رجبعلی سلمانی

                                           
 .ستخوانا نی -1
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 هاي کلیدي عبارت
I هاي حق علیه باطل شدم اي نگهبانی از خون شهدا و پیشبرد احکام الهی راهی جبههبر. 
I نمازهایتان را سروقت بخوانید. 
I  به جبهه آمدم)7( امام حسین»هل من ناصر«من در پاسخ به نداي . 
I اسالم را کمک کنید. 
I ها دریغ نکنید از رفتن به جبهه. 
I مانند درختی که احتیاج به آب دارد . احتیاج به خون دارد،اسالم براي زنده ماندن. 

 علیرضا :نام
 سلمانی :خانوادگی  نام

  غالمحسین:پدر نام 
  زلیخا:نام مادر

 1347 چهاردهم آبان :تاریخ تولد
 روستاي فیروزآباد از توابع     :محل تولد 

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

 1367ویکم تیر   سی:تاریخ شهادت
  قصر شیرین:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 علیرضا سلمانی
 

 1اهللا الرحمن الرحیم بسم
اي پدر و مادر مهربان از شما ممنون و متشکرم که مرا بزرگ کردید و براي اسالم مرا هدیه                   

فرزندي خوب  ] اهللا[ نمودید پدرجان اگر براي شما فرزند خوبی نبودم ولی براي اسالم انشاء           
هـا    هـا و نـاراحتی      خواهم که در برابر این همـه سـختی          درجان از شما می   اي ما . خواهم بود 

اي نیست، اسـالم      اید ولی خوب چاره      باشید، که مرا به این سن و سال رسانده         2تحمل داشته 
احتیاج به خون دارد، همان طور که یک درخت و یا نهال براي زنده ماندن احتیـاج بـه آب                    

ندن احتیاج به خون زیاد دارد، ولی امیدوارم که هـر وقـت        ما  براي زنده ] نیز[اسالم هم   . دارد
براي ابا عبـداهللا الحـسین و فرزنـدانش گریـه           . خواستید گریه کنید، براي من گریه نکنید        می
اسـتوار و محکـم و پابرجـا باشـید و از شـما              ) 3( مادر جان تو مانند زینب کبـري       3.کنید
اهللا دارم کـه      امی که بـراي امـت حـزب       خواهم که خواهرم را مثل زینب تربیت کنید و پی           می

 نکنیـد، چـون همـان طـور کـه امـام عزیـز        4اسالم را کمک کنید و از رفتن به جبهـه دریـغ    
آباد هر کسی که از       و این مردم همیشه در صحنه فیروز      . هاي ما دانشگاه است     جبهه: فرمودند

تـوام   مـن نمـی  من بدي یا ناراحتی دیده است مرا عفو و بخشش نماید چون در روز قیامت      
به امید آنروزي کـه پـرچم خـونین اسـالم بـه دسـت امـام                 . گوي این همه بدیها باشم      پاسخ
آبـاد    به امید آنـروز انـشاءاهللا محـل دفـن فیـروز           ! در سراسر گیتی به اهتزار درآید     ) عج(زمان
 .سفلی

 » اهللا و برکاتهرحمۀسالم علیکم و الو«
 نامه علیرضا سلمانی نویسنده وصیت

 وز جمعه ر11/11/64
 . روز بدهکارم و نماز یکسال بدهکارم40گویم روزه  و در پایان می

                                           
شاهرود، میـامی، فیرزآبـاد سـفلی، منـزل غالمحـسین سـلیمانی، علیرضـا        : آدرس «: در باالي وصیت قید شده است      -1

 .»سلیمانی
 .»داشده« در اصل وصیت -2
 .»نماید« در اصل وصیت -3
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

و سالم و درود بر امامـان  ) 6(با سالم و درود بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی   
 بـاالخص   و سالم و درود بر امام امت فرمانده کل قوا و سـالم بـر امـت شـهیدپرور ایـران                    

رضا سـلمانی فرزنـد غالمحـسین متولـد      این حقیر سرتا پا تقصیر علی     . خانواده محترم شهدا  
 در کمال صحت و سالمتی براي نگهبانی از خون شهدا و پیشبرد احکام الهـی راهـی                  1347
مقدار انجام وظیفه نموده و تکلیفی کـه بـه    اي بی هاي حق علیه باطل شدم تا بتوانم ذره  جبهه

 6پیام من به آنهـائی کـه هنـوز بعـد از             . ول شده انجام بدهم آمین یارب العالمین      گردنم مح 
خبـري بـسر    گـذرد و هنـوز در خـواب غفلـت و بـی          سال که از عمر انقالب اسالمیمان می      

ایـن اسـت   . کنند که روزي مرگ سراغ آنها هم خواهد آمـد       برند و هرگز فکر این را نمی        می
 تا هر جا که رویـد مـرگ هـم دنبـال شـما               1»ن حکومتک الیمکن الفرار م  «خبران    که اي بی  

پس زهی سعادت که انسان مرگش را خودش انتخـاب کنـد و ماننـد مـوالیش                 . خواهد آمد 
 که از همه چیزش گذشت، یک بار هم که شده خودش را امتحان کند و ببیند                 )7(حسین
 وقـت بخوانیـد و      ست که نمازهایتان را سر     ا سفارش دیگر من این   . تواند انسان باشد    آیا می 

 اگـر مـا در روز عاشـورا در کـربال     )7(من هم چنین به جبهه آمدم که بگویم اي حـسین    
ایم که به نداي رهبر خویش کـه           تو باشیم، اکنون آمده    2»هل من ناصر  «گوي    نبودیم که پاسخ  

 . همان فریاد هل من ناصر تو را دارد لبیک گو باشیم
4/10/64 

 علیرضا سلیمانی

                                           
 .مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی.  فرازي از دعاي کمیل-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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 هاي کلیدي عبارت
I باشد هدف از جبهه آمدن من براي خدا و دین اسالم و حفاظت از مملکت می. 
I برادران من نگذارید سنگرم خالی بماند. 
I براي اسالم کار کنید. 
I گوش به حرف امام عزیز باشید. 
I اي خواهران حجاب خود را رعایت کنید. 
I ها را خالی نگذارید جبهه. 
I براي امام عزیز دعا کنید. 
I سجدها را خالی نگذاریدم. 

 حسین :نام
 سلمانیان :خانوادگی  نام

  غالمحسین:پدر نام 
  معصومه:نام مادر

 1347 هفتم تیر :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  چهارم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1365ودوم دي   بیست:خ شهادتتاری
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلزار شـهداي روسـتاي فـرات      :مـزار 
 زادگاهش
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 1حسین سلمانیان
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
  رب الشهداء و الصدیقین بسم

 عنـداهللا و    ۀدرجـ اهللا بـاموالهم و انفـسهم اعظـم           الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل       «
 2.»اولئک هم الفائزون

ش بـرحق  و نایـب  )عـج (با درود و سالم بر منجی عالم بشریت فرزند زهرا آقا امام زمان          
اهللا  ستاره درخشان جماران فرمانده کل قوا امام خمینـی و بـا درود و سـالم بـر شـهیدان راه                 

ابـا عبـداهللا   (مخصوصاً شهیدان صدر اسالم و باالخص شهید مظلوم سرور و ساالر شـهیدان        
 .و با درود و سالم بر شهیدان ایران) الحسین

 اهللا  نـام   بهنامه خود را      سین سلمانیان وصیت  اینجانب حسین سلمانیان فرزند استاد غالمح      
 .کنم شروع می

و . باشـد  هدف از جبهه آمدن من براي خـدا و دیـن اسـالم و حفاظـت از مملکـت مـی        
 حسینی را سر داد و من نبودم اما خـداي  3»هل من ناصر« نداي )7(موقعی که امام حسین   
حـاال بـراي اسـالم و دیـن     کنم که در چنین موقعی قرار گـرفتم و مـن    را سپاس و شکر می 

ام را اعالم کردم و به جبهه حق علیـه باطـل             دهم و آمادگی    اسالم و قرآن پاسخ لبیک سر می      
خطاب مـن نـسبت    . این اعمال را به درگاهت قبول بگردان به حق قرآن         ] خدایا. [عازم شدم 

ایم کـنم از زحمـات تـو کـه بـر      به پدرم این است که اي پدر بزرگوارم قدردانی و تشکر می 
کنم از تو که مرا چنین تربیت نمودي اي پدرم اگر من نسبت به تـو                  انجام دادي و تشکر می    

کنم از تو که بـه مـن اجـازه رفـتن بـه جبهـه را دادي                    بدي کردم حالل کن مرا و تشکر می       
و خطاب من نسبت    . خداوند انشاءاهللا این قربانی را براي دین و قرآن بدرگاهش قبول نماید           

 است که اي مادرم خوشا به حالت که تو چنین فرزندي را شـیر دادي و از تـو                    به مادرم این  
کنم از کارهایی که در کـودکی و در نوجـوانی بـرایم انجـام دادي                 هم اي مادرم قدردانی می    

                                           
 .»شلمچه:  و مکان شهادت21/10/65: زمان شهادت«:  باالي وصیت قید شده استدر -1
 .20 / توبه-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
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پـدر و مـادرم اگـر       . مادرجان اگر نسبت به تو هم بدي کردم حالل کن مرا بدرگاه خداونـد             
 و اسیران اهل بیت او      )7(الشهداء   از گلوي خونین سید    شهید شدم برایم گریه نکنید یادي     

  .مادرم این وصیتی بود برایت. و براي مظلومیت انبیاء و اولیاء گریه کنید
 »هـل مـن ناصـر   « عباس این برادر شما کـه نـداي      ، محمد ،اکبر  و اما اي برادران من علی      

 راه دین و قرآن ادامـه دهیـد   حسینی را پاسخ گفت اگر شهید شدم اوالً گریه نکنید و ثانیاً به  
  . بدوش گیرید و شما هم لبیک گویید1و نگذارید سنگرم خالی بماند و اسلحه مرا

دوسـت دارم بـراي اسـالم       . اللهـی باشـید     اکبر دوست دارم فردي حـزب       اي برادرم علی   
و اما  ] ندهید[و مواظب اعمال خود باشید که خدا ناکرده عملی را انجام            . خدمت بسیار کنید  

و . برادرم محمد و عباس انشاءاهللا شهادت این برادرتان به درگاه خداوند مـورد قبـول باشـد       
کنم به شما که براي اسالم کار کنید و راهم را ادامه بدهید و گوش به حرف امام                    وصیت می 

و ) 3(وار  زینـب ] همچـون [امت عزیز باشید اي برادرانم خوب فرزندانتان را تربیت کنید           
  ).7(وار حسین

به خواهران گرامی این است که اي خـواهران عزیـز اوالً حجابتـان را رعایـت                 ] خطابم[ 
و از همـه مهمتـر      . کنید وگرنه من راضی نیستم و ثانیـاً فرزنـدانتان را خـوب تربیـت کنیـد                

نکنید کـه پـدر و      ] ي[حجابت که توصیه کردم و گوش به حرف شوهران خود باشید و کار            
ما ناراضی باشند و اي خواهران گریـه بـرایم نکنیـد هرچـه              از دست ش  ] شوهرانتان[مادر و   

خـواهر سیدالـشهداء کنیـد ببینیـد        ) 3(توانید گریه نکنید اما یادي از اباعبداهللا و زینب          می
شـما هـم مطیـع حـضرت        ] کـرد [ گریـه    )7(براي برادر خود حسین   ) 3(چطور زینب 

 . باشید) 3(زینب
رید و گوش به حـرف امـام باشـید و بـراي          این جبهه را خالی نگذا    . و اما اي ملت ایران     

حجابی و کارهـاي زشـت را بزنیـد و     و براي اسالم کار کنید و ریشه بی    . امام عزیز دعا کنید   
  2.مسجدها را خالی نگذارید

 اي  . گـوش بـه حـرف امـام باشـید          .ها را پرکنیـد     و جبهه . اللهی باشید   اي برادران، حزب   
اي ملت ایران و اي رفقـا  .  و اسالم را پرورش دهیدخواهران ایرانی حجابتان را رعایت کنید 

                                           
 .»را« در اصل وصیت -1
 ). جلدي22 دوره ،صحیفه امام خمینی(.  عبارت مسجدها را خالی نگذارید از امام خمینی است-2
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کنم دوست دارم به اسالم وفادار        و دوستان من خطابی که به ملت ایران کردم به شما هم می            
 .باشید

 » اهللا و برکاتهۀرحموالسالم علیکم و «
 1360 رمضان 21

 10/3/65حسین سلمانیان 
 

داشـتیم و بـه ملکـوت اعلـی و بـه جـوار              ما اگر شهید بشویم، قید و بند دنیـا را از روح بر            
 » امام خمینی«.تعالی رسیدیم حق
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 هاي کلیدي عبارت
I تمام عمرم فداي یک لحظه عمر امام. 
I که پرچمدار نهضت اسالمی است و به مـا درس چگونـه             )7( حضرت امام حسین   الشهدا  سید 

 .زیستن و چگونه مردن را آموخته است
I ها رست گرفتاري از بندها و ، و رشد دادکسی که جان خود را پاك نمود. 
I آرزو دارم هرچه زودتر در جنگ حق علیه باطل پیروز شویم. 
I غاصب آزاد گرددهاي آرزو دارم قدس عزیز از دست صهیونیست . 
I هاست یاد خدا یگانه عامل سازنده حیات و رشد معنوي انسان. 
I ري کندهاي افراطی جلوگی تواند از طغیان و سرکشی هوس یاد خدا می. 

 اهللا حجت :نام
 سلیمانی :خانوادگی  نام

  نوروزعلی:پدر نام 
  فاطمه:نام مادر

 1341 یکم اردیبهشت :تاریخ تولد
 روستاي ابرسـج از توابـع       :محل تولد 

 شهرستان شاهرود
  سوم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361دوم مرداد  :تاریخ شهادت
  شرق بصره:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 اهللا سلیمانی حجت
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
الطـاغوت فقـاتلوا اولیـاء     الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اهللا والذین کفروا یقاتلون فی سبیل    «

  1»الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفاً
کنند پس شـما مومنـان بـا دوسـتان            اهل ایمان در راه خدا و کافران در راه شیطان جهاد می           «

 .»ان نبرد کنید که مکر و سیاست شیطان بسیار سست و ضعیف استشیط
.  خداوند شهیدان و در هم کوبنده ستمگران تنها ره سعادت ایمان، جهـاد، شـهادت               نام  به 
بـا عـرض سـالم بـه     . ام در جهـت اوسـت    او که زندگینام به.  او که همه چیزم اوست    نام  به

العالمین له الفدا و درود بـر منجـی           احروحی و ارو  ) عج(ساحت مقدس ولی عصر امام زمان     
انسانیت، امام خمینی که تمام عمرم فداي یک لحظه عمـر امـام و سـپاس خـداي را کـه در            

کـنم و از رهنمودهـایش         زندگی مـی   )7( و از دودمان حسین    2زمان مردي از تبار هابیلیان    
 حضرت امـام    الشهداء  ام، در جهت روز میالد با سعادت سید         درس چگونه زیستن را آموخته    

 که پرچمدار نهضت اسالمی است و بـه مـا درس چگونـه زیـستن و چگونـه                )7(حسین
شکن و احساس مسئولیت بـراي        با رهنمودهاي امام امت خمینی بت     . مردن را آموخته است   

. آورم  نامـه را بـه رشـته تحریـر درمـی            حفظ کیان اسالم و میهن اسالمی خویش این وصیت        
کنـد، پـیش      وانع و مشکالتی که جبهه باطل در راه آن ایجاد مـی           انقالب اسالمی ما با تمام م     

تازد و این انقالب با تکیه بر ایدئولوژي اسالم و رهبري قـاطع امـام خمینـی و بـا یـاري          می
و آرزو دارم که هرچه زودتر پیروزي جنگ حـق علیـه باطـل و آزادي                ] رود  پیش می [مردم  
 زنجیرهاي استعمار شرق و غـرب و         عزیز از دست صهیونیست غاصب و پاره کردن        3قدس

کن کردن فـساد از       نابودي گروهکهاي منحرف و ریشه    ] و[ و ایادي آنها     4رسوا شدن منافقین  
هـاي بـا    جامعه اسالمی موفق و با یاد خدا یگانه عامل سازنده حیات و رشد معنـوي انـسان                

                                           
 .آمده است»  فقاتلو،وکفر«ندارد و » الذین آمنوا« در اصل وصیت .76 / نساء-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
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  و سرکـشی  توانـد از طغیـان         اسـت کـه مـی      1ایمان متعهد و مسئول و تنها سد و نیرومنـدي         
سوگند به جان و روان آدمی و آنچه آنـرا بیارایـد و پـس               . هاي افراطی جلوگیري کند     هوس
بطور حتم کسی که جان خود را پـاك نمـود و رشـد    .  و پروا را به آن الهام نماید   2پروایی  بی

  .ها رست گرفتاريداد از بندها و 
 استوار و خدمتگزار جامعـه   که در برابر دشمن ثابت قدم و3]گیریم  را گواهی می  [و خدا    

 . یقین و شهداء قرار دهند4[...]کنم  اسالمی باشم و از خداوند یگانه آرزو می
فرسـتید،    هاي جنگ می     و مادران قهرمانی که فرزندانتان را به دیارهاي دور و جبهه           5[...] 

صـبورانه  تا استقالل و آزادي ناس را در جمهوري اسالمی ایران به ثمر رسانید و به شما که               
شوید، تا بدانجا کـه مـزدوران سـر     سیل تهمت و افتراء دوست و دشمن را به جان پذیرا می           
. گرفتنـد   نمودند و به گروگانتان مـی       سپرده شرق و غرب اسیرتان کرده بودند و شهیدتان می         

همانطور که تا به حال مقاومـت کردیـد، بـاز هـم بـا اتحـاد هرچـه بیـشتر و مقـاومتر ایـن                  
 اهللا انشاء. از روي زمین نیست و نابود کنید] را[ندیده  گ6هاي تفاله

 

 »اهللا و برکاته والسالم علیکم و رحمت«
 اهللا سلیمانی حجت

                                           
 .»نیروي« در اصل وصیت -1
 .»پروائی بی« در اصل وصیت -2
 .باشد» گیریم را گواهی می«هاي افتاده باید  آید که واژه از سیاق کالم چنین برمی.  در اصل وصیت افتادگ دارد-3
 .»ناخوانا« در اصل وصیت -4
 .»ناخوانا« در اصل وصیت -5
 .»هاي طفاله« در اصل وصیت -6
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 535اهللا       سلیمانی، حجت¹استان سمنان 



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I خواهم که پشتیبان روحانیت عزیز باشید از شما می. 
I هرکس با این انقالب و رهبرش درافتاد از بین خواهد رفت. 
I  دریغ نفرماییداز خدمت به این انقالب. 
I شود شهادت پیروزي بسیار بزرگی است که نصیب همه کس نمی. 
I از انقالب و رهبرش حمایت کنند. 
I د خون پاك شهیدان هدر شودینگذار. 

 ابراهیم :نام
 سلیمی :خانوادگی  نام

  علی:پدر نام 
  فاطمه:نام مادر

 1336 یکم اسفند :تاریخ تولد
 شهر میـامی از توابـع شهرسـتان         :محل تولد 
 شاهرود

  پایان دورة راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1361ویکم اردیبهشت   بیست:تاریخ شهادت
  دارخوین:محل شهادت

  اصابت گلوله:حوة شهادتن
  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 537 سلیمی، ابراهیم     ¹ استان سمنان

 ابراهیم سلیمی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
اید مبادا که به درگـاه خداونـد شـکایت            خانواده عزیزم از اینکه فرزند خود را از دست داده         

ام که دسـت     در نزد شما بوده به صاحبش برگردانیدید و من شرمنده         ] را[ چرا که امانتی     کنید
روسـفید  ) 7(روم و شما در قیامت در پیـشگاه فاطمـه زهـرا             خالی به مهمانی خداوند می    

 عزیز باشید و بدانید هر کـس بـا          1[...]خواهم که پشتیبان روحانیت       خواهید بود، از شما می    
درافتـاد از بـین خواهـد رفـت و از خـدمت بـه ایـن انقـالب دریـغ            این انقالب و رهبرش     

 عزیزان من براي شهید عزاداري نکنید کوچه را چراغانی کنید و در مسجد دامادي               2نفرمایید
 تا اینکه مردم بدانند که نبایـد تـسلیت   4 نمایید3مرا برگزار کنید و با شیرینی از مردم پذیرایی      

ه در این جهاد مقدس از دنیا رفتنـد، و شـهادت پیـروزي     چرا ک . بگویند بلکه تبریک بگویند   
سفارشی بـه دوسـتان، از تمـام دوسـتان          . شود  بسیار بزرگی است که همه کس نصیبش نمی       

خواهم از انقالب و رهبرش حمایت کنند و نگذارند که این همه خون پاك شهیدان هدر                  می
 .شود

 5»والسالم«
 ابراهیم سلیمی

                                           
 .خوانا نیست -1
 .»نفرمائید« در اصل وصیت -2
 .»پذیرائی« در اصل وصیت -3
 .»نمائید« در اصل وصیت -4
 .»وسالم« در اصل وصیت -5
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 هاي کلیدي عبارت
I همترین عاملی که در پیروزي انقالب و ادامه آن نقش داشته و خواهد داشت والیت فقیه استم. 
I رود اي ابرقدرتها، اي مستکبران، این ملت دیگر زیر بار ذلت نمی. 
I          بنـدگی خـدا و عمـل بـه انقـالب           ،اي مردم مسلمان وظیفه شما در مقابل خونهاي پاك شهیدان 

 .اسالمی است
I است، اطاعت کنیداز امام امت که حجت خد. 
I والیت فقیه استمرار حرکت انبیاء است. 
I تا به ساحل پیروزي برسیم،کنیم ما آنقدر در خون خون شنا می . 

 حسین :نام
 يسماو :خانوادگی  نام

  اسماعیل:پدر نام 
  صغرا:نام مادر

 1344 یکم فروردین :تاریخ تولد
ــد ــع :محــل تول ــهر ســرخه از تواب  ش

 شهرستان سمنان
  چهارم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362 پانزدهم آبان :تاریخ شهادت
  پنجوین عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حسین سماوي
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
دارد که در راه او همچون بنیانی محکم و سرب ریختـه شـده       خداوند کسانی را دوست می    «

 1.»جنگد می
کـشم   کشند خجالت می    ها اینطور زحمت می     هاي ما در جبهه     جوان کنم  من وقتی که فکر می    
 2»امام خمینی«. ام که چرا اینجا نشسته

 بسمه تعالی
آورانـش و بـا درود و سـالم بـر              خدا آفریدگار جهانیـان و بـا درود و سـالم بـر پیـام               نام  به

م بیکران  یگانه منجی عالم بشریت و با درود و سالم بر خمینی و با درود و سال               ) عج(مهدي
 .به شهداي گرانقدرمان و با درود و سالم بر رزمندگان اسالم

 یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و       ۀالجنان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم           «
خدا جان و مال اهل ایمان را به بهاي بهـشت خریـداري کـرده آنهـا در راه خـدا                      «3»یقتلون

 .» دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوندکنند که دشمنان جهاد می
شهادت انتخابی است آگاهانه و شـهیدان       ) امام (4»مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد     « 

هـا و نیازهـاي زمـان        گري متعهد و مسئول که گذرگاه شهادت را بر مبنـاي ویژگـی              گزینش
ه بـه مـسئولیتی کـه       من نیز با توجـ    . گزینند  خویش براي رسیدن به هدف الهی خویش برمی       

 یک فرد مسلمان و به حکم وظیفه شرعی و الهی که قـدم در ایـن   عنوان  بهکردم    احساس می 
کنم، که چنین سعادتی نصیب من کرد و چنین رهبري      راه نهادم و خداوند بزرگ را شکر می       

 در جلو راهم قرار داد به مهمترین عاملی که در پیروزي این انقالب و ادامه آن نقش داشـته                  
اي نور را در من روشـن نمـود تـا             و ذره . و خواهد داشت، مقام رهبري و والیت فقیه است        

خود و خداي خود را بشناسم و اکنون که در میان شما نیستم و خداوند لیاقـت شـهادت را                    
                                           

 .»ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کانهم بنیان مرصوص «: سوره صف است4 ترجمه آیه -1
 .45، ص18، ج صحیفه امام-2
 .111 / توبه-3
موسسه تنظیم و نشر آثـار امـام        » ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی      « تبیان دفتر یازدهم     ، جلدي 22 دوره   ، صحیفه امام خمینی   -4

 .1375 ، سال بنیاد شهید انقالب اسالمی چاپ اول،خمینی



 541 سماوي، حسین     ¹استان سمنان 

تا شـاید مـرگم باعـث ترقـی و پیـشرفت            . دانستم  چنانکه خود را الیق نمی    . نصیب من کرد  
ر این مدت عمرم کـاري بـراي اسـالم نتوانـستم انجـام دهـم و                 چون د . اسالم و قرآن شود   

و این پیام و سفارشم را بـه گـوش مـستکبران و ابرقـدرتهاي جهـان         . باشم  مدیون اسالم می  
رود، مرگ و نـابودي       اي ابرقدرتها، اي مستکبران، این ملت دیگر زیر بار ذلت نمی          : برسانید

 .زنیدخواهید دست و پا ب شما نزدیک است پس هر چه می
اي و ایـن را     دانم که در زندگی براي من زحمت زیادي کـشیده           شما اي مادر مهربانم می     

بدان که فرزندانی که شما دارید امانتی هستند از طرف خدا به تـو و هرگـاه خـدا خواسـت                     
 نرسید ناراحت نباش چرا که مگـر کـسی          1]...[امانت خود را بگیرد، صبر کن و نگران نباش        

گیرد و در نبود من کـه   اش سپرده است دوباره آن را پس می         صاحب اصلی  امانت خود را به   
 سخت باشد ولی صبر داشته باش و در نبود          2]...[هاي زیادي کشیدي برایتان       تو هم زحمت  

شود و شما در مقابل شاد باش کـه باعـث    من گریه و زاري مکن که باعث شادي دشمن می        
 .صابران است و پاداش بزرگ نزد خداوند متعالباشد که خدا با  نگرانی دشمنان اسالم می

در راه ] را[ و فرزنـدتان  3و اي برادران و خواهران مهربانم بدانید که شـما بنـده خداییـد            
 شـما را و اطاعـت از   4]...[خدا و شیفته خدا تربیت کنید و از فرمان خـدا سـرپیچی نکنیـد          

 .فرمان امام کنید که فرمان خداست
دیون خون هزاران شـهید در راه خـدا هـستید و وظیفـه شـما در                 و شما مردم مسلمان م     

بنـدگی خـدا و عمـل بـه انقـالب      . مقابل این خونهاي پاك که به ناحق به زمین ریخته شده          
 حجت خداست اطاعت کنیـد      نایباز امام امت که     . اسالمی که همانا ادامه راه شهیدان است      

مـا آنقـدر در   . مرار حرکت انبیاء اسـت و خود را الیق این رهبري سازید که والیت فقیه است  
 روز بدهکار هستم و نمـاز قـضا   45من روزه . کنیم تا به ساحل پیروزي برسیم       خون شنا می  

 . نیز براي من بخوانید
 » اله و برکاتهۀرحملسالم علیکم و وا«

 حسین سماوي
                                           

 .خوانا نیست -1
 . خوانا نیست-2
 .»دائیدخ« در اصل وصیت -3
 .»ناخوانا« در اصل وصیت -4
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 هاي کلیدي عبارت
I  کنموظیفه شرعی خود دانستم که در این جهاد مقدس شرکت. 
I ام شهادت عین سعادت و کام من بوده است و به آن رسیده. 
I فقط مطیع فرامین این رهبر عزیز باشید. 
I خداوند بر ما منت نهاد و این رهبر عزیز را براي راهنمایی ما فرستاد. 

 مصطفی :نام
 سمیعی :خانوادگی  نام

 یداهللا :پدر نام 
  طاهره:نام مادر

 1340 دوم آذر :تاریخ تولد
 شهرستان دامغان :دمحل تول

 سوم متوسطه :تحصیالت
 سپاه :کننده ارگان اعزام

 1361وششم فروردین  بیست :تاریخ شهادت
 گرمسار :محل شهادت
 سوء قصد منافقین :نحوة شهادت

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



 545 سمیعی، مصطفی     ¹استان سمنان 

 1 مصطفی سمیعی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 2»د ربهم یرزقونو ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عن«

در این لحظات حساس کنونی که مملکت و میهن عزیزمان مورد تجاوز ابرقدرتهاي شرق و               
مان امام خمینـی وظیفـه شـرعی خـود            غرب قرار گرفته بنا به امر و فرمان رهبر عظیم الشان          

اهللا تعـالی شـهادت نـصیبم     دانستم که در این جهاد مقدس شرکت کنم اگر در این راه انـشاء    
زیرا تنها اتفاقی کـه افتـاده   . فارشم به پدر و مادر عزیزم اینست که مبادا ناراحت شوند     شد س 

انـد، و ایـن همـان     این است که امانت را به صاحب اصلی آن یعنی خداوند متعال پـس داده   
و در ضمن بر روي سنگ قبرم کلمـه    . باشد  می » راجعون 3اناهللا و انا الیه   «مصداق صحیح آیه    

اي به این مفهوم نوشته نشود زیرا کلمه شهادت عین سعادت و کـام مـن                  لمهناکام و یا هر ک    
بوده که به آن رسیدم و سفارشم به تمام برادران و خویشانم این است که فقط مطیع فرامین                   

حق خداوند بر ما منت نهاده و آنرا براي راهنمایی مـا فرسـتاده باشـند،               هاین رهبر عزیز که ب    
نطور که در قرآن آمده سخت مـورد عـذاب الهـی قـرار خواهنـد        زیرا در غیر اینصورت هما    

 :رسانم گرفت، این مکتوبه را با ذکر آیه از قرآن کریم بپایان می
 به امید روزي که جماهیر اسـالمی در         4.»جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا        « 

 . سرتاسر دنیا گسترش پیدا کند
 »هو برکات...  اۀرحمسالم علیکم و وال«

                                           
 .»گرمسار: محل شهادت،  61/ 1/ 26:  تاریخ شهادت،عضو سپاه «: در باالي وصیت قید شده است -1
 .169 / آل عمران-2
 .156 / بقره-3
 .81 / اسراء-4
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 هاي کلیدي بارتع
I مکتبی که زندگی با جباران تاریخ را منع کرد)7(مکتب حسین . 
I اش اسالم عزیز را زنده کرد ماهه  با شهادت خود و فرزند شش)7(امام حسین. 
I خواهم شاد باشید چنانچه به فیض شهادت رسیدم از شما می. 

 اهللا حبیب :نام
 زاده سمعیی :خانوادگی  نام

 اهللا  سیف:پدر نام 
 ه حسنی:نام مادر

 1339 دوم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  پایان دورة متوسطه:تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1360وهفتم شهریور   بیست:تاریخ شهادت
  سوسنگرد:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلــزار شــهداي روســتاي ابوالبــق :مــزار
 زادگاهش
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 زاده سمیعی... ا حبیب
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
شوند مردگانند بلکه آنها زندگانی هـستند جاویـد            نبرید آنان که در راه خدا شهید می        گمان«

 1)قرآن کریم. (»خورند که نزد پروردگارشان روزي می
ش امام خمینـی    برحقو نایب   ) عج(ضمن عرض سالم و درود به پیشگاه حضرت مهدي         

کـرد و تـا کـشتن      مکتبی که زندگی با جباران تاریخ را منـع           )7(این فرزند مکتب حسین   
 .خود نیز شهید شد و اسالم عزیز را زنده کرد.  تسلیم زور نشد2اش فرزند شش ماهه

 یـک سـرباز کوچـک در راه ایـن امـام و ایـن امیـد                  عنـوان   بـه من همیشه آرزو داشـتم       
هاي نبـرد اسـالم      مستضعفان جهان، گامی هر چند کوچک بردارم و لذا اکنون که عازم جبهه            

از . نامه را براي خود، امر ضـروري تـشخیص دادم           ن جهت نوشتن وصیت   با کفر هستم، از آ    
 .شوم جهت اطالع خانواده عزیزم چند نکته را متذکر می

دانـم زحمـات زیـادي از بـراي مـن             خانواده عزیزم پدرم، برادرم، خواهرم اگر چـه مـی          
شهادت رسیدم  لذا چنانچه به فیض     . اي از آنها را جبران کنم       اید و من نتوانستم گوشه      کشیده

 3هـایی  خواهم شاد باشید و اندوهی به خود راه ندهید زیـرا در راه اسـالم انـسان                  از شما می  
 .شهید شدند که من در مقابل آنها بسیار حقیرم

 . حفظ صمیمیت بین خانواده عزیزم و همه آشنایان که در حد عالی بوده و خواهد بود 
 »والسالم«

 زاده اهللا سمیعی حبیب
 

                                           
 .169 /انآل عمر. »اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون والتحسبن الذین قتلوا فی سبیل« ترجمه آیه -1
 .اصغر در روز عاشوراست حضرت علی) 7( اشاره به شهادت فرزند امام حسین-2
 .»انسانهائی« در اصل وصیت -3



 549اهللا      زاده، حبیب  سمیعی¹استان سمنان 



 
 
 

 

 هاي کلیدي ارتعب
I باشد جان تمام مخلوقات جهان بدست تواناي خداوند قادر متعال می. 
I باشد بهترین مرگ همان شهادت در راه خدا می. 
I باشیم همگی ما در بهشت مهمان خداوند تبارك و تعالی می. 

 احمد :نام
 سمیعیه :خانوادگی  نام

  حسن:پدر نام 
  رقیه:نام مادر

 1331 هشتم اسفند :تاریخ تولد
 روستاي ابوالبـق از توابـع       :محل تولد 

 انشهرستان دامغ
  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  جهاد:کننده ارگان اعزام

 1362 دوم مرداد :تاریخ شهادت
  حاج عمران عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 551 سمیعیه، احمد     ¹استان سمنان 

 هاحمد سمیعی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1.» عند ربهم یرزقونحیاءا فی سبیل اهللا امواتاً بل او ال تحسبن الذین قتلو«

 )امام خمینی (2.اي برادران و جوانان عزیز ایرانی به کمک برادران رزمنده خود بشتابید
حضور محترم پدر عزیز و مادر مهربانم سالم عرض میکنم و از براي شما آرزوي توفیق                

 و  ش را بـیش از پـیش از خداونـد تبـارك           بـرحق  نایبحرکت در راه اهللا و رسول و امام و          
حال که بنا به فرموده امام عزیزمان خمینی کبیر که تکلیف شرعی و             . نمایم  تعالی مسئلت می  

اند، شرکت در جنگ را و این حقیر فریاد ایشان را لبیک گفتـه و بطـرف جبهـه                     الهی دانسته 
 .نمایم برخود الزم دیدم مواردي چند را متذکر بشوم حق علیه باطل حرکت می

که جان تمام مخلوقات جهـان بدسـت توانـاي خداونـد قـادر              حال که یقین حاصل شد       
 .میراند پس دیگر ناراحتی ندارم کند و تنها اوست که می باشد و اوست که زنده می متعال می

حال که بعد از هر زندگانی مرگی در پیش است پس بهترین آنرا انتخاب کنیم که همـان                 
 ).)7(نسرور شهیدان امام حسی(باشد  شهادت در راه خدا می

شما از بابت بنده اصال ناراحت نباشید و همه برادران را به خداي متعال بسپارید و تنهـا                   
اهللا این افتخار نصیب شـد و بـه درجـه رفیـع               نمایم اگر انشاء    از شما تقاضاي دعاي خیر می     

ام جامـه عمـل پوشـیده اسـت و بـس افتخـار و        شهادت نائل شدم کـه ایـن آرزوي دیرینـه       
مان در بهشت مهمان خداوند تبـارك         باشید و همگی     در این ثواب شریک می     یقیناشماها هم 

باشیم و اگر مشیت الهی بر این بود که ما زنده باشیم باز در خدمت اسالم بزرگ             و تعالی می  
 .و شما عزیزان و سروران معظم خواهیم بود

                                           
 .169 / آل عمران-1
 .44 ص ،18 ج ، صحیفه امام-2
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 هاي کلیدي عبارت
I ستن و چگونه مردن را به من آموخترضایم به رضاي خداي شهیدان، خدایی که چگونه زی. 
I امام را تنها نگذارید. 
I پشتیبان والیت فقیه باشید. 
I باید با تمام کمبودها ولی آبرو و حیثیت اسالم را حفظ کرد. 
I ننگ است که دست دوستی به ستمگران کافران بدهیم. 
I ه سنگرم بودلام و حج مادر عروس اسلحه. 

 ابوالقاسم  :نام
 سنگسري :خانوادگی  نام

  حسینعلی:پدر نام 
  صغرا:نام مادر

 1347 پنجم شهریور :تاریخ تولد
ــد  ــل تول ــع  :مح ــرخه از تواب ــهر س  ش

 شهرستان سمنان
  دوم متوسطه:تحصیالت

  بسیج:کننده رگان اعزاما
 1365ویکم دي   بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  موج انفجار:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 )دفتر ششم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)10(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 554

 ابوالقاسم سنگسري
 

 لرحیمبسم اهللا الرحمن ا
 1.»و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون«
تعـالی و بـا درود و سـالم بـر پیـر             ) عج(با درود و سالم بر منجی عصر حضرت مهدي         

 2]...[جماران در هم کوبندة ستمگران و با درود و سالم بر رزمنـدگان کفرسـتیز اسـالم کـه           
 .بیافرینندهاي خود را  آخرین حماسه

رضایم به رضاي خداي شهیدان خدایی که چگونه زیـستن و چگونـه مـردن را بـه مـن                
رونـد و در راه او ایثـار و فـداکاري      او مـی سوي به این چنین عاشقانش 3آموخت خدایی که  

طلبد و آنها را از کارهاي زشت و هواهاي نفـسانی بـاز                عاشقانش را می   4کنند خدایی که    می
 .دارد می

 کوتاه دارم براي ملتم هر چند که لیاقت پیام دادن براي ملـت عزیـزم نـدارم ملـت                 پیامی 
خواهم که امام را هرگز تنها نگذارید پشتیبان والیت فقیه باشید تـا              عزیز و گرامی از شما می     

هیچ آسیبی به ممکت وارد نشود و همچنین پشتیبان حکومت که حکومت همان انقـالب و                
ید با تمام کمبودها ساخت ولی آبرو و حیثیـت اسـالم را حفـظ               با. انقالب همان ملت است   

 بـدهیم اي ملـت همیـشه در         5به ما ننگ است که دست دوستی با ستمگران و کـافران           . کرد
 :دهید خواهم همانطوري که شعار می صحنه از شما می

 ایـن   همـانطور کـه  6»مگر امت بمیرد امام تنها بماند  / ما اهل کوفه نیستیم امام تنها بماند      « 
 .شعار باشید] این[بند  دهید پاي شعار را می

بـه جـان   ) عـج (و پیامی دارم به مادر عزیزم اي مادر عزیز و گرامی ترا بـه جـان مهـدي                
دهم باید مرا ببخشید چون در طول عمرم نتوانستم برایـت یـک فرزنـد                 قسم می ) 3(زهرا

                                           
 .169/  آل عمران-1
 . خوانا نیست-2
 .»خدائیکه« در اصل وصیت -3
 .»خدائیکه« در اصل وصیت -4
 .»نکفارا« در اصل وصیت -5
 . ذیل مردم کوفهتعلیقات. ك. ر-6



 555     سنگسري، ابوالقاسم ¹استان سمنان 

ه آرزوهایی نسبت به مـن  دانم شما چ باید شیرت را حاللم کنی و اي مادرم می        . خوبی باشم 
ام سـنگرم بـود و        ام بـود و حجلـه        اسلحه 1داشتید که به آرزوي خود نرسیدي مادرم عروس       

عسلم را به کربال سـفر کـردم و           ریخت و ماه    هاي سربی شیرینیهایی بود که بر سرم می         گلوله
دن تـو  زیرا دشـمن از گریـه کـر   . خواهم بر سر مزار من برایم گریه نکنی  اي مادرم از تو می    

آینـد    خواهم به حرف ضد انقـالب گـوش فرامـده، کـه مـی               کند و از شما می      خوشحالی می 
شـد اینهـا بجـز     رفـت، چنـین و چنـان نمـی     گویند اگر فرزندت به جبهـه نمـی      پیشت و می  

خواهم به حرف اینطور آدمهـا گـوش      فقط از شما می   . خوشحالی چیز دیگري در دل ندارند     
اي برادرانم هرچند که من کوچکتر از آنم کـه بـه شـما پیـام                . نکن و پیامی دارم به برادرانم     

فرماید هرکس    چون امام می  . خواهم که درسهاي خودتان را خوب بخوانید        بدهم، از شما می   
 و  2پس شما پیام امام خودتان را لبیک بگویید       . درس نخواند حرام است که در مدرسه بماند       

 . درس خود را با جدیت بخوانید
 دار نگها انقالب مهدي خمینی را تخدایا خدایا 

 .از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا
 ابوالقاسم سنگسري

17/2/65 

                                           
 .»عروسی« در اصل وصیت -1
 .»بگوید« در اصل وصیت -2
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 هاي کلیدي ت عبار
I اي است گرانبها از جانب خداوند تبارك و تعالی براي بندگان خاص خود شهادت هدیه. 
I            خـونین ابـا عبـداهللا     مگـر در پیمـودن خـط    ،یـابم  به اهللا سـوگند مـن سـعادت خـویش را نمـی

 ).7(الحسین
I گونه باشید خواهم زینب خواهرانم از شما می. 
I تقوا را فراموش نکنید. 
I در هر حال به یاد خداي متعال باشید. 

 حسین :نام
 سنگسري :خانوادگی  نام

  محمدحسن:پدر نام 
  عذرا:نام مادر

 1347 هشتم دي :تاریخ تولد
 شهر سرخه از توابع شهرسـتان       :محل تولـد  
 سمنان

  سوم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1365ویکم اردیبهشت   سی:دتتاریخ شها

  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حسین سنگسري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه، فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما                  «

  1.»بدیالبدلوا ت
 و پیمان کـه بـا خـداي خـود بـستند             2بعضی از آن مومنان بزرگ مردانی هستند که به عهد         «

 .»کامالً وفا کردند بعضی هم بر آن عهد ایستادگی کردند تا در راه او شهید شدند
 3سـوي   بـه  خدا، که از اویم، براي اویم، هستیم بـراي اوسـت و بازگـشتم                نام  به او،   نام  به 

 برحقش  4و با درود و سالم بر نایب      ) عج( سالم بر امام زمان مهدي موعود      اوست با درود و   
امام امت این قلب تپندة امت مـسلمان و ایـن امیـد مستـضعفان جهـان و درود وسـالم بـر                       
رزمندگان اسالم این زاهدان شب و شیران روز و با سالم بر شهدا از صدر اسالم تـاکنون و                   

 .هایشان با سالم بر خانواده
 )امام خمینی(. » وجه اهللا5کند به ظر میشهید ن«
اي است گرانبها از جانب خداوند تبـارك و تعـالی بـراي بنـدگان خـالص           شهادت هدیه  

شود انسان باید راهی را سیر کند که سعادتش در آن خط باشد               خود که نصیب هرکسی نمی    
ـ            و به اهللا سوگند، من سعادت خویش را نمی         ا عبـداهللا   یابم مگر در پیمـودن خـط خـونین اب

 . که راه تمامی شهداي انقالب اسالمی است)7(الحسین
اي از  بینید، دمـی و لحظـه       ها خالی می   اي دوستان عزیزم آنگاه که محیط را از همه انسان          

 سوي  بههمه جا قطع نظر کنید و همه محسوسات خود را کنار گذاریم و از همه جا ببرید و                   
ها رفتـه و      و روید و به دقت بنگرید که گذشته       خویشتن برگردید و در غالف وجود خود فر       

                                           
 .23 /احزاب -1
 .»بعهد« در اصل وصیت -2
 .»سوي به« در اصل وصیت -3
 .»نایب« در اصل وصیت -4
 شهید هـم ینظـر الـی    ...«. )515 ص ،13 ج ،صحیفه امام (. از امام خمینی است   . اهللا  کند به وجه     عبارت شهید نظر می    -5

 .»وجه اهللا و حجاب را شکسته است



 561 سنگسري، حسین     ¹استان سمنان 

باالخره چه روزي و با چه کیفیتی این قفس تن خواهد شکست            . الحال است   ام مجهول   آینده
 .و مرغ محبوس روح پرواز خواهد کرد و در آن هیچ شکی نیست و باالخره شدنی است

بسیار کشیدید و   بارها پیش خود فکر کردم که شما براي من زحمت           : پدر و مادر عزیزم    
پـدر و مـادرم مـن در حـق شـما خیلـی              . من در آخر نتوانستم زحمت شما را جبران نمایم        

دانـم کـه شـما     کوتاهی کردم و دین خود را نسبت به شما بطور صحیح ادا نکردم ولـی مـی          
کنید بعد از شهادتم اشک نریزید بلکه افتخار کنید کـه فرزنـدي تربیـت                 اهللا مرا عفو می     انشاء

خواهم که درسهایت را خوب       برادرم از شما جداً می    . که در راه خدا شهید شده است      کردید  
گونه باشـید و      خواهم که زینب    اما اي خواهرانم از شما می     . بخوانی و در شهادتم گریه نکنی     

شود و تقوا را فراموش نکنید و در          در شهادتم گریه نکنید که باعث شادي دشمنان اسالم می         
 .خواهم که مرا عفو کنید خداي متعال باشید و از شما می 1همان حال به یاد

تقوا را فراموش نکنید اگر با تقوا باشـید در ایـن برهـه از    : اي ملت مسلمان و شهیدپرور     
پیـرو امـام و والیـت       . زندگی پیروزید و قطعاً هم از روي اراده بر هواي نفس خود مسلطید            

هید فقط خالص براي خدا باشد کـار بـراي          د  فقیه باشید و سعی کنید هر عملی که انجام می         
 .خدا باشد ارزش بسیار دارد و گرنه ارزشی ندارد

کـنم از   در خاتمه از تمام ملت و اقوام و دوستان و نزدیکان طلب آمرزش و مغفرت مـی          
 .در ضمن شش روز روزه برایم بگیرید. آنها حاللیت می طلبم

  .دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
 » اهللا و برکاتهۀرحموالسالم و علیکم و «

 بنده حقیر خدا
 حسین سنگسري

                                           
 .»بیاد« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I مادرم به مادران دیگر بگو مبادا از رفتن فرزندشان به جبهه جلوگیري کنند. 
I کنم مادرم از اینکه اجازه دادید به جبهه بروم تشکر می. 
I تفاوتی بمیرید مبادا در حال بی. 
I هاي گذشته اي بر توبه  توبه بود توبه،یل به جبهه آمدن مندل. 
I هراسند  عاشقان حق از شهادت نمی:هاي جهانی بگویید به تفاله. 

 حسن :نام
 سهمی :خانوادگی  نام

 احمد:پدر نام 
  حلیمه:نام مادر

 1343 دهم آبان :تاریخ تولد
 روستاي کبوترخان از توابـع      :محل تولد 

 شهرستان دامغان
  چهارم متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

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

 گلـزار شـهداي فـردوس رضـاي         :مزار
 زادگاهش



 567 سهمی، حسن     ¹استان سمنان 

 حسن سهمی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 نـام  بـه «. هـاي بـا وجـدان     وجدان و دیـدن انـسان      نام  به خدا و دیدن انسانهاي باخدا و        نام  به

 کـه واالسـت در نهایـت        1 خـدایی  نـام   بـه هر اسـت و بـاطن       خدایی که اول است و آخر ظا      
 و سپاس پروردگـار جهانیـان را کـه ابتـداي            3»، نزدیکست و در عین حال بلندمرتبه      2واالیی

 .کارها را سعادت و پایان کارها را شهادت قرار داد
نویسم پدر و مادر گرامی که بعد از خدا تمام            ام را مخصوص شما می      ابتداي وصیت نامه   
دم به شماست که باید مرا ببخشید و از تمام گناهـانم بگذریـد تـا بلکـه کمـی از عـذابم                  امی

 اینکه بـه مـن اجـازه دادیـد بـه            خاطر  بهپدر و مادر عزیزم از شما تشکر میکنم         . کاسته شود 
مادر گرامی به بقیه مادران بگو مبادا از رفتن فرزندشان به جبهه جلوگیري کنند،              . جبهه بروم 
 . شهید را کرد72را بدهند که تحمل ) 3(توانند جواب زینب حضر خدا نمیکه فردا در م

و سالم من را به رهبر عزیزم برسانید و بگویید تا آخرین قطره خونم سنگر اسـالم را تـرك                    
اي برادران گرامی مبادا در غفلت بمیرید که        . اهللا مورد رضاي خدا واقع شود       که انشاء . نکردم
 4تفاوتی بمیریـد کـه علـی اکبـر          ید شد و مبادا در حال بی       در محراب عبادت شه    )7(علی

 . و با هدف شهید شد)7( در راه حسین)7(حسین
طلبم و خواهشی که دارم این است که هرکسی هر چه بـدي            و از تمام مردم حاللیت می      

 .از من دیده مرا ببخشد که من تحمل سوختن در جهنم را ندارم
اسالم داشتیم به جبهه آمـدیم و در راه خـدا و بـراي    و در آخر ما همگی با بینشی که از        

هاي گذشـته   اي کنم بر توبه رضاي خدا شهید شدیم و دلیل جبهه آمدن من این بوده که توبه        

                                           
 .»خدائی« در اصل وصیت -1
 .»واالئی« در اصل وصیت -2
 حمـد و ثنـاي   عنـوان  بـه البالغـه     است کـه در نهـج     ) 7(اي آزاد از سخنان موالي متقیان علی         عبارت شهید ترجمه   -3

واآلخـر فـال شـی بعـده والظـاهر فـال شـیئی فوتـه              .  االول فال شی قبله    الحمداهللا«: حضرت باریتعالی فرموده است   
 ). ترجمه سید جعفر شهیدي88، ص96خطبه (» والباطن فال شیئی دونه

 .تعلیقات. ك. ر-4
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هراسند بلکه با آغوش بـاز    عاشقان حق نه تنها از شهادت نمی1هاي جهانی بگویید   و به تفاله  
 .روند به استقبالش می

توانید هر کدام چنـد روزي بـرایم روزه            برادران گرامی اگر می    پدر و مادر و خواهران و      
 .بگیرید و اگر وقت کردید هر روز صبح دو رکعت نماز برایم بخوانید

 150آبادي بدهکارم ایـن مبلـغ را اداء کنیـد و               تومان به برادر حسن رضی     200من مبلغ    
 خاطر  به تومان   100ه جبهه و     اعزام شدن ب   خاطر  به تومان   50تومان تکیه ابوالفضل بیاندازید،     

 .شهید شدنم
ــاهد   ــهید شــ ــت 2]...[شــ ــشق اســ   عــ

 

 شهادت رخش هـستی بخـش عـشق اسـت          
  

 . شهید سعید است و شهادت سعادت است
 »والسالم«

18/12/63 
 حسن سهمی

                                           
 .»بگوئید« در اصل وصیت -1
 .خوانا نیست -2
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 هاي کلیدي عبارت
I     ظیفـه را خـوب   خداوند بزرگ امروز پاسداري از اسالم را بعهده من و شما گذاشته و باید این و

 .اداء کنیم
I شهدا شاهد اعمال ما هستند. 
I امروز ما ادامه دهنده راه این شهیدان هستیم. 
I ها را پر کنید و هیچگاه امام را تنها نگذارید اهللا باید جبهه شما امت حزب. 
I از خط اصیل والیت فقیه و روحانیت اصیل منحرف نشوید. 
I  و همیشه در صحنه انقالب حاضر شویددر نمازهاي جمعه و جماعات بیشتر شرکت نموده. 
I دشمنان اسالم از این اتحاد و همبستگی وحشت دارند. 
I                در شهادتم استوار و مقاوم ایستادگی نموده و مشت محکمی بر دهان دشمنان و منافقین کـوردل

 .بزنید
I خواهم که فرزندانم را طوري تربیت کنید که ادامه دهنده راه شهدا باشند همسرم از شما می. 

 یدابراهیمس :نام
 سیادت :خانوادگی  نام

  سیدحسین:پدر نام 
  هاجر:نام مادر

 1335 دوم مرداد :تاریخ تولد
ــد ــع  :محــل تول ــرخه از تواب ــهر س  ش

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

 1366 دهم آذر :تاریخ شهادت
  ماووت عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 سیدابراهیم سیادت
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
برادرم حال که توفیق مهمانی خداوند نصیب من شده است بنا بر مسئولیت شـرعی کـه بـر                   
اموال شخصی خود دارم از کل سرمایه مالی که تماماً شما مطلع هستید مبلغی جهت صـرف            

ر فرزندانم قرار دهید بـا       جهت امرار معاش خانواده در اختیا      1مجالس استفاده کرده و بقیه را     
یک دانگ منزل مسکونی شهرك با توجه به قبولی         . نظارت شما و ابوي بنده و ابوي خانواده       

مسئولیت تربیت فرزندانم را بعهده بگیرد و تا آخر عمـر بـاال             . خانواده، چنانچه حاضر باشد   
 .نمایم به ایشان هدیه می. سر آنها باشد

 سیدابراهیم سیادت
 ] دیگراي نامه وصیت[ 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 لمـن یقتـل     3و ال تقولوا  .  ان اهللا مع الصابرین    ة بالصبر و الصلو   2یا ایها الذین آمنوا استعینوا    «

ایـد صـبر و       اي کـسانیکه ایمـان آورده      «5» بل احیاء و لکن ال تـشعرون       4فی سبیل اهللا امواتا   
و آن کسی   . [اور صابران است  مقاومت پیشه کنید به ذکر خدا و نماز توسل جویید که خدا ی            

در راه خدا کشته شده مرده نپندارید بلکه زندگان هستند ولی شما درك این حقیقـت را         ] که
 .»کنید نمی

 ایـن راهـروان تـشیع سـرخ از          )7(بار دیگر به دست پیروان آقا ابـا عبـداهللا الحـسین            
و منطـق در مقابـل       با کمال قدرت     ،تاریکی به رهبري روح اهللا، برگ دیگري بر تاریخ شیعه         

 و همچون کوه استوار در مقابل قـدرتهاي         6هاي مادي و مرتجع عرب رقم خورد       تمام مکتب 

                                           
 .»بقیه جهت« در اصل وصیت -1
 .»استعینو« در اصل وصیت -2
 .»تقولو« در اصل وصیت -3
 .»اموات« در اصل وصیت -4
 . اشاره شده است154 -152 به آیات در اصل وصیت. 154 -153/  بقره-5
هـاي مـادي و    با تمام قدرت و منطـق کـه در تمـام مکتـب    « گویا بخشی از عبارت افتاده باشد، در اصل چنین است         -6

 .»مرتجع عرب بایستاداند
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 مستضعفین  3]به[ ایستادگی نمایند و بار دیگر       2ها  و دیگر ابرقدرت   1بزرگ آمریکا و شوروي   
 سال اینک حفظ اسالم    1400 و بعد از     5. اسالم شوکت و سربلندي در جهان ببخشید       4]و به [

 و باید از این مسئولیت و وظیفه سـنگین بـا            6حکومت قرآن به عهده این ملت قرار گرفته       و  
خداونـد بـزرگ امـروز    : اهللا اي برادران و خواهران حـزب   . تمام قدرت و توان حفاظت کنیم     

پاسداري از اسالم را بعهده من و شما گذاشته و باید این وظیفه را خـوب اداء کنـیم و ایـن                 
 پیغمبـر تـا عاشـوراي       8 و حنـین   7ا خون هزاران شـهید از جنـگ بـدر         درخت اسالم را که ب    

حسینی و از عاشوراي حسینی تا کربالهاي ایران آبیاري و برجسته شـده را بایـد پاسـداري                  
 که مسئولیتی سنگین است و شهدا شاهد اعمال ما هستند و با اتکاء به عنایـات        9دقیق نماییم 

با تمـام نیـرو   ) عج(بر رهبري نایب برحق امام زمانالهی در پناه الطاف فخیمه باري تعالی و     
بر خصم زبون هجوم بریم و اسالم عزیز را یاري دهیم که این شهیدان بزرگ براي اعـتالي                  

 محبوب خـویش شـتافتند و بـه سـعادت اخـروي و دنیـوي                سوي  بهکلمه حق ال اله اال اهللا       
حاال که جنـگ بـه موقعیـت        خویش رسیدند و امروز ما ادامه دهنده راه این شهیدان هستیم            

 ایستادگی کرد و هر چه بیشتر به رزمنـدگان          10حساس رسیده با این کمبودهاي ظاهري باید      
کمک مالی و جانی، و نباید گذاشت که اسلحه این عزیزان بـه زمـین بمانـد از شـجاعت و                     

مـوده  خواهم که پیام اخیر امـام کـه فر          اهللا می   توان آگاه شد و از امت حزب        قهرمانی آنها نمی  
 11.»امروز بر همه واجب است که دفاع و جنگ را تا پیروزي نهایی ادامه بدهیم«

 وه که یک جان دارم و در دل هـزارم آرزوسـت           
 

 هـا بـه خـاك پـاك یـارم آرزوسـت             فـشانی   جان 
 

                                           
 .»شوري« در اصل وصیت -1
 .»ابرقدرت« در اصل وصیت -2
 . وجود ندارد »به« در اصل وصیت -3
 . وجود ندارد »و به« در اصل وصیت -4
 .»ببخشید« در اصل وصیت -5
 .»گردیده است« در اصل وصیت -6
 .تعلیقات. ك. ر-7
 .تعلیقات. ك. ر-8
 .»نمائیم« در اصل وصیت -9

 .»با« در اصل وصیت -10
 .386 ص ،15 صحیفه امام، ج -11
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ها را پر کنید و هیچگاه امام را تنها نگذارید و گـوش بـه         اهللا باید جبهه    و شما امت حزب    
ز خط اصیل والیت فقیه و روحانیت اصیل منحرف نشوید و در نمازهاي             فرمان او باشید و ا    

جمعه و جماعات بیشتر شرکت نموده و صف آنها را مستحکمتر نموده و همیشه در صحنه                
انقالب حاضر شوید، چون دشمنان اسالم از این اتحاد و همبستگی وحشت دارند و مـشت                

 حال خدمت پدر و مادرم امید است کـه          و. باشد  محکمی بر دهان ابر جنایتکاران جهانی می      
چونکه جوان بودم و حتماً نافرمـانی از مـن سـرزده    ] و. [مرا مورد عفو و بخشش قرار دهید 

است، حال که این نعمت الهی نصیب من شده است از خداوند منان بـرایم طلـب آمـرزش                   
 به مـا نـشان   کنم که پدري مثل شما داشتم که راه جبهه را شما خودت        کنید و من افتخار می    

داده و امید است که در شهادتم استوار و مقاوم ایستادگی نموده و مشت محکمی بـر دهـان                 
خواهم موقع شـنیدن خبـر شـهادتم      کوردل بزنید و همچنین از مادرم می   1دشمنان و منافقین  

دست را به درگاه خداوند بلند نموده و از خدا طلب بخشش برایم کند و مادرم امیـد اسـت         
دانید که مادر چه زحمتی بـراي فرزنـد           مورد عفو و بخشش قرار دهید چون همه می        که مرا   

 که بهشت زیر پاي مادران است لذا امید است مـرا ببخـشید و               2خود میکشد و از اول گفتند     
 باشید و براي امام و رزمندگان دعا کنیـد     )7(گریه نکنید و بیاد موال آقا ابا عبداهللا الحسین        

استفاده کند که اگـر چنـین کردیـد شـهدا از              ري نکنید که منافق سوء    و در مجلس و غیره کا     
فرزند خود امانتی بود داشتید و سالم بـه  ] شما[ شد و مادرم بدانید که       3شما ناراضی خواهند  

صاحبش تحویل دادید باید خدا را شکر کنید همسرم، امیدوارم که در طول این چنـد سـال                  
بخشی همسرم، خداوند از تو راضی باشد چون مـن  زندگی اگر در مواردي تندي کردم مرا ب      

از تو راضی هستم، همسرم زندگی یک کالس درس بیش نیست که انسان باید دیـر یـا زود    
امتحان پس بدهد و اگر من داوطلب به جبهه براي حق و اسـالم عـازم شـدم شـاید موقـع                      

 امیـدوارم  4ا گذاشـتم امتحانم فرا رسیده باشد به هر حال از اینکـه تـو را و فرزنـدانم را تنهـ       
دانـیم پـس     ما خداست چون خدا را قادر مطلـق مـی  دار نگهببخشی چون ما ایمان داریم که    

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»گفتند«صل وصیت  در ا-2
 .»خواهد شد« در اصل وصیت -3
 .»گذشتم« در اصل وصیت -4
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 و از تو خواهش میکنم      1نگران نباش امیدوارم بعد از من بچه ها را خیلی خوب تربیت کنی            
 2برایم گریه نکنی خوشحال باش، زیرا تو همسر یک شهید بسیجی لبیک گـوي پیرجمـاران               

دریافت خواهی کرد و    ) 3( زهرا   زمان هستی و پاداش خود را در آخرت از فاطمه          حسین
 . همسرم از شما میخواهم که فرزندانم را طوري تربیت کنید که ادامه دهنده راه شهدا باشند

 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 سالم علیکم
دانستم که در واپسین لحظـاتی کـه عـازم    برادر عزیز و همسنگر مقاوم و مبارز بر خود الزم          

میرم تا جانیان تاریخ را در شطی از خون خویش غرق سـازیم برایـت                 گردیم و می    پیکار می 
سخن و پیامی داشته باشم و زحمات و خدماتی را که در حقم روا داشتی با زبان الکن خود              

اري یا دوستت را    د   را گفتند برادرت را بیشتر دوست می       )7(سپاسگزار و شاکر باشم علی    
تو جدا از آنکه برادري بسیار عزیز و مهربـان و باصـفایی           . فرمود برادرم را اگر دوست باشد     

بودي دوست و هم رزم و هم سنگر باوفایی بودي که همیشه در زندگی یار و یاورم بـودي                  
گرفتـی و خـدمت و        گشتم با آغوش گرم مرا در بر می         هاي پیکار می    و آنگاه که عازم صحنه    

داشتی و مـرا در رزم   غم را از دوشم برمی] از[شدي و باري  ام را پذیرا می  رپرستی خانواده س
دادي حال که مشیت خداونـد بـر ایـن تعلـق گرفتـه تـا در کاروانیـان                    با ستمگران یاري می   

 و ناممان در خیل فاتحان کربال ثبت و ضبط گردد بر تـو             3عاشورا و کربال به حرکت درآییم     
فرستم و امیدوارم غم دوري بـرادرت را صـابر باشـی و بـا قـوت                    درود می  سنگرم مجداً   هم

قوي خود بر مشکالت زندگی فائق آیی و رسالت تربیت و پـرورش فرزنـدانم را               ] و[ایمان  
ام چون همیشه سرپرست و غمخوار و یـاور باشـی و آنـان را                  خانواده 4بعهده گیري و براي   

تیمانم کشی تا جاي خالی پـدر شـهید خـود را            تنها نگذاري و دست نوازش پدرانه بر سر ی        
احساس نکنند و دل خوش دارند که خدا جانشین شهید در خانواده اسـت و بـر ایـن بـاور                

                                           
 .»کن« در اصل وصیت -1
 .رفت تعبیري بود که براي امام خمینی بکار می» پیر جماران «-2
 .»درآئیم« در اصل وصیت -3
 .»و از« در اصل وصیت -4
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اند که باید به او بپیوندنـد تـا او را دریابنـد و آنگونـه                  باشند که پدر خود را به سفر فرستاده       
بـر دوش کـشند و سـالح بـه          تربیت گردند تا رسالت خون پدر خویش را مردانه و دلیرانه            

خون نشسته باباشان را هرگز به زمین نگذارند و تا بویی از جانیان تاریخ در صفحه روزگار                 
هاي پیکار برزمند تا در ایـن پیکـار مقـدس بـه مـا       آزارد مردانه در صحنه     مشام آدمیان را می   

 اسالم و مسلمین بپیوندند، و تو برادرم امید آن دارم که تو نیز چون همیشه توفیق خدمت به              
کس نگذاري و هر چند در فراقم بایـد کـوهی از              را داشته باشی و سالح خونین برادر را بی        

مشکالت و مصیبت و مسئولیت را حامل باشی، نباید فراموش کنی که مـا پیـرو حـسینیم و                   
برادر عزیز و فداکارم امیدوارم بعد از شهادتم با جد خود نبـی اکـرم        ) 3(رهرو زینب کبرا  

م تقاضا نمایی و از خداوند منان بخواهی که خون برادرت را به گرمی پذیرا باشد و در                  اسال
 . زمرة شهداي کربال محشورش گرداند

 1»والسالم«
  شما برادرت سید ابراهیم سیادت2ارادتمند

دانید نامه را بدهید به سید مـصطفی بخوانـد از ایـشان مجـداً                 برادرم اگر صالح می   : لذا آخر 
 .وش به حرف دیگران ندهدخواهم گ می

 

                                           
 .»وسالم« در اصل وصیت -1
 .»ارتمند« در اصل وصیت -2



 577 سیادت، سیدابراهیم     ¹استان سمنان 

 



 )دفتر ششم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)10(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 578

 



 579 سیادت، سیدابراهیم     ¹استان سمنان 

 



 )دفتر ششم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)10(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 580

 



 581 سیادت، سیدابراهیم     ¹استان سمنان 

 



 )دفتر ششم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)10(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 582

 



 583 سیادت، سیدابراهیم     ¹استان سمنان 

 



 )دفتر ششم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)10(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 584

 



 585 سیادت، سیدابراهیم     ¹استان سمنان 

 



 )دفتر ششم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)10(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 586



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I همیشه و در تمام هنگام پشتیبان والیت فقیه بوده و در خط والیت قرار بگیرید. 
I دل امام را به درد نیاورده و همیشه دعاگوي امام باشید. 
I تشکیل داده است که اصل پیروزي ما را ،نمازهاي جماعت و جمعه را بپا دارید. 
I مغرور نشوید که مایه شکست شما خواهد بود،هرگز بر پیروزیهاي بسیار خود . 
I فقط براي خدا انجام دهید وبه دنیا دل نبندید و کارهایتان را فقط . 
I گونه بودن است خواهرانم وصیت من بر شما حفظ حجاب و زینب.  
I نماز را بپاي دارید که ستون دین است. 

 سیدمهدي :نام
 سیادت :خانوادگی  نام

  سیدابوالقاسم:پدر نام 
  هاجر:نام مادر

 1345 بیستم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان تهران:محل تولد
  دانشجوي کارشناسی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

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

ــزار ــردوس رضــاي  :م ــهداي ف ــزار ش  گل
 شهرستان دامغان
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 یدمهدي سیادتس
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»هللا و انا الیه راجعون انا«

 سالم علیکم
اهللا شـاهد     کننـده شـهیدان و نایـب بـرحقش امـام روح             با سالم و درود بر امام زمان شفاعت       

شهیدان کربالي ایران و با سالم بر شهیدان انقـالب و جنـگ تحمیلـی ایـن شـافعان ملـت                     
 .اسالم

وص مردم عزیز و گرامی دامغان که اینگونه فرزندان         سالم بر ملت شهیدپرور ایران بخص      
 .ها روانه میکنند تا شاید شفیعی براي خود در آخرت داشته باشند  جبههسوي بهخود را 

این بنده حقیر و ذلیل خدا سـیدمهدي سـیادت نـام پـدر سیدابوالقاسـم دارنـده شـماره                     
داوند متعال و ایمان به رسـول     صادره از تهران با اعتقاد داشتن به یگانگی خ         1185شناسنامه  

 آخـرین کتـاب آسـمانی و اعتقـاد     عنـوان  بـه خدا و اعتقاد به ائمه اطهار و قبول داشتن قرآن  
من با توجه به فرمان امـام و رهبـر کبیـر انقـالب بپـا                .  آخرین دین  عنوان  بهداشتن به اسالم    

 نفـس و آخـرین      خاستم و هیچگاه با تبلیغات سوء این راه را انتخاب نکـردم و تـا آخـرین                
قطره خون در این راه جانباري خواهم کرد، تا هنگامی که خداوند مرا الیق شهادت دانـست       

بینم که شایستگی پیام دادن به شـما ملـت        و جان ناقابل مرا ستاند من خود را در مقامی نمی          
 شوم اي چند را متذکر می شهیدپرور را داشته باشم ولی برحسب وظیفه نکته

  . تمام هنگام پشتیبان والیت فقیه بوده و در خط والیت قرار بگیریدهمیشه و در -1
 .دل امام را به درد نیاورده و همیشه دعاگوي امام باشید -2
 .نمازهاي جماعت و جمعه را بپا دارید که اصل پیروزي ما را تشکیل داده است -3
 .اهد بودهاي بسیار خود مغرور نشوید که مایه شکست شما خو هرگز بر پیروزي -4
 فقط براي خدا انجام دهید و دنیا را بهانه نسازید           وبه دنیا دل نبندید و کارهایتان را فقط          -5

 .که از آخرت غافل خواهید شد و این غفلت را جبران نتوان کرد

                                           
 .156 / بقره-1
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دانید کـه مـن از شـهیدان صـدر اسـالم تـاکنون،        و حال پدر و مادر عزیزم شما خود می        
بهتر نیستم و به مراتب مقامی بس کمتـر  ...  و3ها ، بهشتی2اسمها، ق 1اکبرها  شهیدانی چون علی  

خواهم که در مرگ من زیاد خود را ناراحـت نکنیـد کـه از                 پس از شما می   .  دارم 4تر  و پایین 
 . ثواب اخروي شما کاسته خواهد شد

پدر عزیز تو خود با راه من یعنی راه امام من موافق بودي و هستی پس آن را ادامه بـده                      
خواهم که از شـهادت       مادر گرامی از تو می    . مرا حالل کن  . پایان آن ختم به بهشت است     که  

حاللـم  .  باشی و بر آن افتخار کن تا شاید خداوند گناهانت را انشاء اهللا بیامرزد              5من خشنود 
 .کن مادر عزیز

گونـه بـودن اسـت و نمـاز را بپـاي              خواهرانم وصیت من بر شما حفظ حجاب و زینب         
کالسیها و دوسـتان محـصلم ایـن اسـت کـه        وصیت من بر هم 6»ستون دین است  «دارید که   

تحصیل را بهانه خود نسازند ببینند مملکت به چه چیـز احتیـاج دارد تحـصیالتتان را بـراي              
 رسیدید مغرور نشوید که باعث سرافکندگی شما خواهد شـد           7جایی هخدا انجام دهید اگر ب    

] را[جمعه حتماً بروید طبق وصیت امـام حتمـاً قـرآن     نماز جماعت را به پاي دارید به نماز         
دیگر فاتحه کفر و شرك و نفاق را بخوانند         : پیام من به دشمنان اسالم این است که       . بخوانید

 .که اسالم سفره این ابر جنایتکاران را از زمین برخواهد چید، که دیگر ظلم بر زمین نماند
 

ــشه  ــا شی ــست   م ــست از شک ــاك نی ــم ب  ای
 

ــشه  ــو  شی ــود    چ ــر ش ــکند تیزت ــشتر ش  بی
 

 وقـــت آن آمـــد کـــه مـــن عریـــان شـــوم
 

ــوم     ــان شـ ــر جـ ــذارم سراسـ ــسم بگـ  جـ
 

 اقتلــــــونی اقتلــــــونی یــــــا ثقــــــات
 

ــات     ــدلی بالقــ ــی و جــ ــذب قلبــ  اجتــ
  

پدر در تمام موارد بر مـن اختیـار         . یک ماه روزه قرض دارم که تقاضا دارم برایم بگیرید          
 .تام دارد

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .»تر پائین« در اصل وصیت -4
 .»خوشنود« در اصل وصیت -5
 . غرویان، ترجمه پاینده280ص . الفصاحه است نهج) 6(از رسول اکرم»  عمود الدینالصلوة« ترجمه حدیث -6
 .»بجائی« در اصل وصیت -7
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 محمد رسول اهللا اشهد ان علی ولی اهللاشهد ان ال اله اال اهللا اشهد ان 
خدایا خـدایا تـا انقـالب       . طلبم  در پایان از تمام ملت شهیدپرور و امام امت حاللیت می           

 . دار نگهمهدي خمینی را 
 » اهللا و برکاتهۀرحمسالم علیکم و وال«

 بنده حقیر خدا سید مهدي سیادت
6/12/62 
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 هاي کلیدي عبارت
I  هاي حق علیه باطل اعـزام   عی و جهت کمک به اسالم و انقالب اسالمی به جبههبنا به وظیفه شر

 .شدم
I ام ها درس شهامت و شهادت را آموخته من در مکتب حسینی در جبهه. 
I کند تا راه کربال را باز کنند  و کربالي حسین رزمندگان را وادار می)7(عشق به حسین. 
I ه باش که امام خمینی پدر همۀ شماستباش و پسرم آگا) 3(مادرم پیرو راه حضرت زینب. 
I شکن دعا کن  براي امام امت خمینی بت،پسرم هر وقت به یاد من افتادي. 
I همکاران از تالش و مبارزه خود دست برندارید. 
I فرزندانم را با اخالق و رفتار صحیح تربیت کنید. 

 سیدمحسن :نام
 سیادتی :خانوادگی  نام

  سیدعلی:پدر نام 
  زینب:نام مادر

 1334 یکم بهمن :تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر:لدمحل تو

  پایان دورة متوسطه:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1362ویکم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  جزیرة مجنون:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 یحیـاي     گلـزار شـهداي امـامزاده      :مزار
 شهرستان سمنان
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 سیدمحسن سیادتی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 عنـد اهللا    ۀًجـ  فی سبیل اهللا بأموالهم و أنفـسهم أعظـم در          1دواالذین آمنوا و هاجروا و جاه     «

  2.»اولئک هم الفائزون
هـاي خـود     ها و جـان    ماله  آنانکه ایمان آوردند و هجرت کردند و بکوشیدند در راه خدا ب           «

 .»درجه و مقام آنها در نزد خداوند بزرگتر است و آنانند رستگاران
 که زمـین و     3ی ما در ید قدرت اوست آن خدایی        خداوند قادر منان که جان و هست       نام  به 

 .ها را خلق نمود و انسان را اشرف مخلوقات در روي زمین قرار داد آسمان
اینجانب بندة خدا سیدمحسن سیادتی فرزند سیدعلی بـا اعتقـاد بـه وحـدانیت خداونـد             

 و رسالت حضرت محمدبن عبـداهللا و امامـت          )6(متعال و قبول مذهب اسالم محمدي     
ه جانشین وي که همه حجت خدا بر روي زمین هستند و آخرین آنها حضرت حجـه                 دوازد

باشد و هر وقت که خدا خواست جهـان را          که در پردة غیبت می    ) عج(ابن الحسن العسکري  
با میل و اختیار خود و بنا به وظیفه شرعی جهـت کمـک بـه          . پر از عدل و داد خواهد نمود      

اگر رضاي خداونـد متعـال       .حق علیه باطل اعزام شدم    هاي    اسالم و انقالب اسالمی به جبهه     
 .نامه عمل شود بر این شد که در راه وي کشته و به فیض شهادت نایل گشتم به این وصیت

پدر و مادرم از اینکه مرا این چنین تربیـت نمودیـد کـه لیاقـت                : وصیت به پدر و مادرم     
و آگاه باشید کـه خداونـد متعـال از      سربازي امام زمان را داشته باشم از شما متشکرم بدانید           

پدرم چندین سال زحمت کشیدید و تا       . شما راضی هست و مورد لطف خداوند قرار دارید        
اید خیلی شما را زحمت دادم خیلی کارها کردم که شما راضـی بـه    این حد مرا بزرگ نموده 

ند خوشحال  آن نبودید امیدوارم که مرا حالل نموده و از سر تقصیرات من بگذرید که خداو              
 من خیلی ناراحتی کشیدید خیلی شما را اذیت نمودم مادر جـان             خاطر  بهمادرم  . خواهد شد 

پـدر و مـادرم مـن در مکتـب          .  تا در عذاب نباشـم     4از شما خواهش میکنم مرا عفو فرمایید      
                                           

 .»جاهدو«در اصل وصیت  -1
 .20 / توبه-2
 .»خدائی« در اصل وصیت -3
 .»فرمائید« در اصل وصیت -4
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 و کـربالي    )7(ام عشق به حـسین      ها درس شهامت و شهادت را آموخته        حسینی در جبهه  
الهی ایران بتوانند بـه   کند تا راه کربال را باز کنند ما ملت حزب وادار می حسینی رزمندگان را    

مـادرم پیـرو راه حـضرت       .  گردنـد  1 آن آموزگار شهادت و شهامت و استقامت نایـل          زیارت
باش در فقدان فرزندت که امانت خداوند بوده است گریه مکن که از این عمل             ) 3(زینب

پدرم یکی از عالئم اعتقاد بـه معـاد         . ال خواهند شد   و افراد ضد اسالم خوشح     2فقط منافقین 
 .گویان بزنید باشد لذا شما صبر پیشه کنید و با صبر خود بر دهان یاوه صبر و استقامت می

پسرم مجتبی تو خیلی کوچکی بدان و آگاه باش که امام خمینی پـدر همـۀ شماسـت و                    
ي بـراي امـام امـت خمینـی         شما طعم تلخ یتیمی را نخواهید چشید هر وقت بیاد من افتـاد            

 . باشد می) عج( امام زمانبرحق نایبشکن دعا کن که او  بت
شما در جبهه کار و کـارگري چنـان بجنگیـد تـا امریکـا و                : وصیت به همکاران کارگرم    

شوروي و هر ابرقدرت ضد اسالم دیگري نتواند بر ملـل مظلـوم و سـتم دیـدة بخـصوص                    
ار و تـالش و جـدیت خـود بـا انـدازة رزمنـدگان در                شما با ک  . مسلمانان تسلط پیدا نمایند   

 .کنید لذا از تالش و مبارزة خود دست برندارید ها مبارزه می جبهه
هـاي مـن داشـته باشـد و      کنم که نظارت بر تمام بدهکاري      در پایان از پدرم خواهش می      

متعلـق بـه    فرزندانم را پدري نماید براي من مدتی نماز بخوانید و یا روزه بگیرید اموال من                
تواند روزي یک دفعه بـراي        باشد و از او نیز خواهش میکنم تا عمر دارد اگر می             همسرم می 

 .تواند براي من کفاره بدهد اي یکبار روزه بگیرد اگر نمی من نماز بخواند و هفته
 اگـر کـسی     4 و با اخالق و رفتار صحیح آنها را تربیت نمایید          3با فرزندانم مهربانی نمایید    

بخشد خداوند او را عمر طوالنی عطا فرماید وگرنـه از پـدرم مطالبـه     لبی دارد و می  از من ط  
 .طلبم نماید از همۀ کسانیکه حقی بگردن من دارند حاللیت می

 بنده خدا سید محسن سیادتی
 4/12 /1362 

                                           
 .»نائل« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»نمائید« در اصل وصیت -3
 .»نمائید« در اصل وصیت -4
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 هاي کلیدي عبارت
I کنم من از اینکه سرباز اسالم و ایران هستم افتخار می. 
I سال سابقه مبارزه با طاغوت دارد1400کنم که  کنم که از مکتبی دفاع می ر میافتخا . 
I گذاشت)7(ابن علی گذارم که سرور آزادگان حسین  کنم قدم در راهی می افتخار می . 
I کند کنم که رهبرش بر روي موکت زندگی می رژیم اسالمی دفاع میکنم که از  افتخار می. 
I پیروزي اسالم بودهخاطر به فقط و فقط فرمان امام و ،هههدف و انگیزه من از رفتن به جب . 
I تنها راه نجات ما از این بحران حفظ امام و حفظ خط امام است.  
I ما تا امام را داریم همه چیز داریم. 

 سیدمهدي :نام
 سیداردکانی :خانوادگی  نام

   سیدمحمود:پدر نام 
   مرضیه:نام مادر

  1340 یکم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  دانشجوي کارشناسی:تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1360 پانزدهم شهریور :تاریخ شهادت
  سر پل ذهاب:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 سیدمهدي سیداردکانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 ین و الصدیق1بسم رب الشهدا

  2.»مواتا بل احیاء عند ربهم یرزقونو ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا ا«
انـد و نـزد پروردگارشـان     اند، آنها زنده اند مرده و مپندارید کسانی که در راه خدا کشته شده       «

 .»گیرند روزي می
 3)امام خمینی. (ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد

را نامـه خـود       وصـیت  4اي  پدر، مادر و خواهر و برادر، دوستان و همـشهریان، در لحظـه             
نویسم که قرار است به یاري خدا تا ساعتی دیگر به موضع براي حمله به مزدوران بعثـی      می

انجام دهم،  ] ام را [خر سخنی با شما بگویم و وظیفه شرعی       آبرویم، خواستم در این ساعات      
انـداز   اول این که از مال دنیا چیزي ندارم جز مقـداري پـولی را کـه از دسـترنج خـود پـس                 

تضعفین بدهید و در دنیا اگر به کسی از روي غرور جـوانی بـدي کـردم مـرا                   ام، به مس    کرده
 . ببخشد و حالل کند

دوم وصیت من این است که در عزاي من گریه نکنید زیرا من از اینکه سـرباز اسـالم و                     
کنم فوزي عظـیم دارد،   کنم و شهادت در این راهی که بدان افتخار می     ایران هستم افتخار می   

 سال سابقه مبارزه با طاغوت دارد و افتخار         1400کنم که      که از مکتبی دفاع می     افتخار میکنم 
 گذاشـت افتخـار     )7(ابـن علـی     گذارم که سرور آزادگان حـسین       کنم قدم در راهی می      می
 ساله خود را به زیر تانک       12کنم که براي حفظ آن طفل         کنم که دفاع از آب و خاکی می         می
کـنم کـه رهبـرش بـر روي موکـت       از رژیم اسالمی دفـاع مـی   کنم که     ، افتخار می  5اندازد  می

                                           
 .»رب لشهدا« در اصل وصیت -1
 .169 / آل عمران-2
موسـسه تنظـیم و   . دت در مکتب امام خمینی آثار موضوعی، ایثار و شها،11 تبیان ش  ، جلدي 22 دوره   ، صحیفه امام  -3

 1375سال . چاپ اول. نشر آثار حضرت امام و بنیاد شهید انقالب اسالمی
 .»اي لحضه« در اصل وصیت -4
 . تعلیقات ذیل شهید فهمیده. ك.ر -5
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کـنم کـه    کنم که از ملتـی دفـاع مـی     افتخار می1،کند و غذایش نان و ماست است    زندگی می 
دوسال و نیم است در جنگ رویاروي با آمریکا قرار دارد و در این راه از بذل جـان و مـال                      

 .دریغ ندارد و من هم جزیی از این ملت هستم
 این است هدف و انگیزه من از رفتن بـه جبهـه فقـط و فقـط فرمـان امـام و       وصیت من  
 . پیروزي اسالم بوده، پاسداري از خون شهیدان تداوم خط امام و انقالب استخاطر به
وار به ما حمله کرده با ترور، بـا جنـگ، بـا         برادران، در وضعیتی هستیم که دشمن دیوانه       

شویم، هنـوز   غلتند و دیگر بار ما هشیار نمی  د می گذاري هر روز پاسداري در خون خو        بمب
 تیر بر دل ما بود که دشمن بـا گـرفتن رئـیس جمهـور و نخـست وزیـر                     2داغ شهداي هفتم  

مان گذاشت، آنها به آرزوي خود رسیدند ولی ملتـی را داغـدار     داغی دیگر بر دل   3انقالبیمان
ولـی بایـد    .  اسـت  5»نا الیه راجعـون    و ا  4هللا انا«کردند منطق ما هم در این مورد به قول امام           

مواظب باشیم که دیگر ضایعات ببار نیاید به هر حال تنها راه نجات ما از این بحـران حفـظ           
امام و حفظ خط امام است ما تا امام را داریم همه چیز داریم و دعـاي مـا بایـد ایـن باشـد                        

 دعاي همـه را مـستجاب       ، خداوند انشاء اهللا   دار  نگه 6خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را      
 . نماید

 »والسالم«
10/6/60 

 مهدي سیداردکانی

                                           
 .زیستی زندگی حضرت امام خمینی است  اشاره به ساده-1
 .» تیر7«تعلیقات . ك. ر-2
 .وزیري و شهادت شهیدان رجایی و باهنر توسط منافقین فجار دفتر نخست اشاره دارد به ان-3
 .»للله« در اصل وصیت -4
 .156 / بقره-5
 .»خمینی رو« در اصل وصیت -6
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

هـا را از نعمـات خـویش برخـوردار سـاخت و               خداوندي کـه مـا را آفریـد و انـسان           نام  به
ز آیـیم و یـک روز هـم ا           روزي ما بدنیا می    1» اوست سوي  بهبازگشت همه ما    «خداوندي که   
الـشأن انقـالب اسـالمی و         درود به رهبر عالیقدر و عظیم     ] و[و با سالم    ] رفت[دنیا خواهیم   

. باشـد   هاي گمراه می   بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران امام خمینی که هدایت کننده ما انسان          
کنیم و چه خوبست که مسؤلیتی را که خداونـد بـر دوش مـا                  اهللا رجعت می   سوي  بههمه ما   

ایم این بار سنگین را هرچه بهتر بر دوش بکشیم و در قبـال اهللا                 و آنرا پذیرفته  گذاشته است   
کـشد و روح را از   مرگ روزي مـا را در آغـوش مـی   . طور کامل به انجام رسانیم هو جامعه ب  

یکـی در اثـر     . هر انسانی به یک نحـو از ایـن دنیـا خواهـد رفـت              . بدن ما جدا خواهد کرد    
چه با شمـشیر و چـه   . اهللا ي و یکی هم در راه جهاد فی سبیل دیگري در بستر بیمار   2،سانحه

 که این گونه 3.جهاد در راه اهللا و مقابله با کفر و باطل و با هر ستمگري            . با قلم و چه با زبان     
باشند و از خون آنها ریـشۀ اسـالم و ریـشۀ حـق تنومـد                  افراد شهید شاهد زمان خویش می     

. گـردد  کند و هر روز بر تعدادشان افـزوده مـی   میو دیگران را به این روش دعوت . شود  می
جنگـد و مـن از خداونـد قـادر      کنـد و مـی   امروز ملت ما در برابر کفر و باطل ایستادگی می     

و اگر  . متعال این آرزو را دارم که بتوانم هر چه زودتر به جبهه بروم و با کفر و کفار بجنگم                  
 سـوي   بـه گـامی باشـد در راه اهللا و         لیاقت داشتم شاید در جبهه کشته شوم و کـشته شـدنم             

خواهم که در بستر بیماري و یا در اثر سانحه عمر خود را بـه پایـان    و از خداوند می  . تکامل
کنم که در جبهه نبـرد        نرسانم و کشته شدنم در راه اهللا باشد به هر صورت و بیشتر آرزو می              

 کفار بعث عراق با از بین بردن امان ملت ایران با دولت    ـ حق بر باطل و نبرد بی        اسالم با کفر  
امید دارم که شیعیان ما اسالم را علـی را حـسین را بـشناسند و                . مزدوران عراقی کشته شوم   

 و  )7( را نشناسیم دوست علـی     )7( را و حسین   )7(اگر ما علی  . دیگران را آگاه کنند   
 را نخـواهم    )7( و حـسین   )7( نخواهم بود و هیچوقت علی     )7( علی حسین  4محب

                                           
 .156 /سوره بقره» اناهللا و انا الیه راجعون« اشاره به آیه -1
 .»ثانحه« در اصل وصیت -2
 .»ستمگر« در اصل وصیت -3
 .»حب« در اصل وصیت -4
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توانیم در راه اسالم و در راه علی و حسین قـدم بـردارم و اسـالم همـانطور                     نمیشناخت و   
گنگ و مسخ شده در نظر ما مردم عوام بـاقی خواهـد مانـده و ایـن هـیچ مـشکلی را حـل                

در . توانیم بر علیه کفر و باطل بپاخیزیم و در راه اهللا قـدم بـرداریم             نخواهد کرد و هرگز نمی    
هم که اگر مـن لیاقـت کـشته شـدن در جبهـه را داشـتم هـیچ                   خوا  پایان از مادر خویش می    

و باید خیلی خوشحال شود کـه فرزنـد او الاقـل در اثـر               . ناراحت و گریان و غم زده نباشد      
کنم که در جبهه با نابودي کفار کـشته           و من افتخار می   .  و بیماري از دنیا نرفته است      1سانحه

که هنوز گناهان من بسیار است و تا پـاك         شوم چون من لیاقت شهید شدن را ندارم براي این         
 .شدن من راه بسیار زیادي و پر پیچ و خمی را باید طی کنم

 

 » اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «

                                           
 .»ثانحه« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I   به دسـت شـما      ،رویم و این امانت بزرگ الهی که حاصل خون هزاران شهید است             عزیزان ما می 

 .سپاریم می
I ن به ذلت ندهیدهرگز ت. 
I آگاه باشید که مرگ با عزت و شرف به از زندگی با ظالمان و ستمگران است.  
I دیگر انتقام ندارد،چیزي که تقدیم خدا شد .  
I   حسینیان رفتند و باید زینبیان رسالت خویش را که پیام خون شهیدان است بـه گـوش                 «خواهرم

 .»جهانیان برسانند
I و عمل صالح برگیریم و بندة خالص خدا باشیم نه بنده شیطاناي از تقوا  براي روز محشر توشه. 
I ثابت کنیم که پیرو والیت فقیه هستیم و فرامین امام عزیزمان را به جان و دل خریدار باشیم. 
I کالم امام کالم قرآن و راهش راه انبیاء و راه خداست. 
I ر برگزار کنیدت مسجدها را خالی نگذارید و نمازهاي جمعه و جماعت را هر چه باشکوه. 
I پاسدار واقعی اسالم کسی است که در برابر مشکالت مانند کوه استوار و مقاوم باشد. 
I کنیم هرجا اسالم باشد ما هم هستیم و از اسالم حفاظت و حراست می. 

 اکبر علی سید :نام
 سیدجوادي :خانوادگی  نام

 سیدمحمد  :پدر نام 
 سکینه  سیده:نام مادر

 1340 نوزدهم تیر :تاریخ تولد
آبـاد از توابـع        روستاي حـسن   :محل تولد 

 شهرستان دامغان
  اول راهنمایی:تحصیالت
  سپاه:کننده عزامارگان ا

 1366وچهارم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  ماووت عراق:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 اکبر سیدجوادي سیدعلی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
»     الیم تؤمنـون بـاهللا و رسـوله و      تنجیکم من عذابٍ   ةلکم علی تجار  یا ایها الذین آمنوا هل اد 

  3.»2 و انفسکم1تجاهدون فی سبیل اهللا باموالکم
یابیـد داللـت بکـنم بـه ایمـان       اي اهل ایمان شما را به تجارتی که از عذاب خدا نجات می       «

 .»بیاورید به خدا و رسولش و جهاد کنید در راه خدا با اموال و جانهایتان
 1340 متولـد    849ند سید محمد دارنده شناسنامه      اکبر سیدجوادي فرز    این حقیر سیدعلی   

 .کنم نامه خویش را آغاز می مسلمان شیعه دوازده امامی معتقد به معاد وصیت
 اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمد رسول اهللا و اشهد ان علیا ولی اهللا 

آوران   مدرود و صلوات بر پیا    : سپاس و ستایش بیکران به معشوق عاشقان در خون خفته          
 و سـالم  )6( خاتم النبیین و سیدالمرسلین حضرت محمد مصطفی4الخصوص الهی علی 

 تا امام منتظر منجی عـالم بـشریت برپـا      )7(بر جانشینان او از امیر المؤمنین حضرت علی       
و نایب برحقش حضرت امـام خمینـی و درود   ) عج(کنندة عدل الهی حضرت مهدي موعود    

 راه حق و فضیلت که با نثار خون خویش دعـوت حـق را               و سالم به ارواح پرفتوح شهداي     
دهم که جز خـداي تبـارك و تعـالی     شهادت می.  معبودشان پر کشیدندسوي بهلبیک گفته و    

و به حقانیت یکصد و بیـست و چهـار هـزار پیـامبر کـه                .  نیست و او شریک ندارد     5خدایی
ر فـرج حـضرت   و در انتظـا  .  که بنده و فرسـتاده اوسـت       )6(خاتم آنان حضرت محمد   

 خداسـت و    سوي  بهدهم که بازگشت همه ما        باشم و شهادت می     می) عج(حجت بن الحسن  
حمد و سپاس خداوندي    . مرگ عامل نابودي بشر نیست بلکه هجرت به منزلگاه ابدي است          

اي  را که به ما توفیق صحت و سالمت جسم عطا نمود و قوت قلب با ایمانی راسـخ را اراده     
 که بتوانیم براي احیاي قوانین عالیه اسالم و قرآن پـا بـه عرصـه نمـود                  چون کوه استوار داد   

                                           
 .»باموالهم« در اصل وصیت -1
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 .»االخصوص« در اصل وصیت -4
 .»خدائی« در اصل وصیت -5



 609     اکبر علی، سیدجوادي سید¹استان سمنان 

هـا و     نهیم و دل از دنیاي به ظاهر آراسته ولـی در بـاطن فریبنـده بکنـیم و از همـۀ هـستی                      
بارالهـا،  . محتوا بگذریم و از دنیاي ظلمانی به وادي نورانی قدم نهـیم             هاي پوچ و بی   1 دارایی

و عاشـقان و    ) عـج (توفیق دادي که در صف سربازان امـام زمـان         معبودا خالقا حال که به ما       
 قرار بگیرم و بر علیه کفار ستیز کنیم پس بـه فـضیلت از               )7(دلباختگان اباعبداهللا الحسین  

نفـس  (گناهانی که ما را از ادامه این راه باز میدارد دورمان گردان مـرا از دهـان ایـن اژدهـا                      
د نجات بده و توفیقی عطا کن که بتـوانم ایـن نفـس         که هر لحظه قصد بلعیدنم را دار      ) اماره

اي خداي بزرگ هـر  . سرکش را مهار کنم و نفس مطمئنه قدسی را در وجودم حاکم گردانم          
شود،   تر می   شود شهداي ما بیشتر و بار مسئولیتم سنگین         روز که بر عمر این جنگ افزوده می       

ن مگـذار و بـه مهمـانی خـود     پس عنایتی کن و مرا بیشتر از ایـن در دنیـاي فـانی سـرگردا       
بوسم شما سـالیان دراز   پدر و مادر عزیزم سالم پس از سالم گرم دست شما را می   . فراخوان

فرسا متحمل شدید که مـرا بـه ایـن سـنین رسـاندید و مـن بـسیار                     رنجها و زحمات طاقت   
اري خودتان   که این عبد حقیر را به بزرگو       2اهللا  ام که نتوانستم حق شما را ادا کنم انشا          شرمنده

 هـستیم و   3»انـاهللا و انـا الیـه راجعـون        «دانید که همه ما مصداق آیه شریفه          بخشید و می    می
میراند و هر زمان که وعدة الهی برسد در هر مقام و مکـان و                 اوست که ما را زنده کرد و می       

چ و حال که ما باید روزي از این منزلگه موقت کو          . آید  زمان که باشیم مرگ به سراغمان می      
که شهادت در راه خداسـت      ] را[کنیم و به دیار ابدي بشتابیم چه زیباست که بهترین مرگها            

پس شما اي پدر و مادر عزیزم اگر این توفیق و این فیض عظمـا کـه مـشتاق                   . انتخاب کنیم 
لقاي حق هستم نصیبم شد بر خدا توکل کنید و صبر پیشه خود سازید که خـدا بـا صـابران            

هـر وقـت    . ام اشک نریزیـد     ا دارم که در برابر دیدگان دشمن بر جنازه        و از شما تقاض   . است
 در خلوت آنهم نـه بـراي مـن بلکـه بـه یـاد         )7(خواستید گریه کنید مانند موالیمان علی     

پـدر و  ). سـالم اهللا علیهـا  ( و مصیبت قهرمان کربال زینب کبري  )7(مظلومیت امام حسین  
 محمدي آشنا   4بخش اسالم و آیین     با مکتب روح  مادرم درود خدا بر شما باد که مرا اینچنین          

                                           
 .»دارائی« در اصل وصیت -1
 .»انشاال« در اصل وصیت -2
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اش    و سـالم تقـدیم صـاحب اصـلی         1کردید و این امانتی که مدتی در نزد شما بود صـحیح           
و شـما بـرادران عزیـز و        . کردید و دین خودتان را نسبت به اسالم و خون شهدا ادا کردیـد             
خودتان مـورد عفـو قـرار       مهربانم سالم گرم مرا بپذیرید امیدوارم که این حقیر را به بزرگی             

 .دهید چون من نتوانستم حق برادري را آنطور که شایسته آن هستید ادا کنم
که حاصل خون هزاران شهید اسـت بـه   ] را[رویم و این امانت بزرگ الهی   عزیزان ما می   

آن سستی کنید هرگز تن به ذلت ندهیـد و   نکند خداي نکرده در حق . سپاریم دست شما می  
برادرانم اگـر   . ه مرگ با عزت و شرف به از زندگی با ظالمان و ستمگران است             آگاه باشید ک  

توفیق شهادت نصیبم شد هرگز سخن از انتقام بر لب نیاورید زیرا ایـن جـانم را تقـدیم راه                   
پس شـما   . خواهد  خدا کردم و چیزي که تقدیم خدا شد دیگر انتقام ندارد بلکه ادامه راه می              

 و چون سیل بخروشـید و کاخهـاي ظلـم و            2مگران فرود آیید  همچو شمشیر باشید و بر ست     
هر چند که داغ بـرادر برایـت غیـر    ] که[و تو اي خواهر عزیز و مهربانم    . ستم را ویران کنید   

گونه با مصائب دست و پنجه نرم کنی و مانند کوه مقاوم و               قابل تحمل است ولی باید زینب     
ن که بهترین سنگر براي محفوظ ماندن       استوار باشی و دیگر آنکه حجاب خویش را حفظ ک         

حـسینیان  «خـواهرم  . و بهترین زینت زن مـسلمان حجـاب اوسـت         .  حجاب توست  3]...[از  
رفتند و باید زینبیان رسالت خویش را کـه پیـام خـون شـهیدان اسـت بـه گـوش جهانیـان                      

 4.»برسانند
 )اش هـستم    من جانشین شـهید در خانـه      ( » فی اهله  ۀخلیفانا  « :فرماید  خداي عزوجل می   

همسرم پس ما را چه باك از کشته شدن در راهش و تقدیم کردن جان ناقابل کـه او بـه مـا                       
اش هـستم چـه سرپرسـت و          فرماید من جانـشین شـهید در خانـه          عطا کرد در حالی که می     

هـا   پس ما باید بر او توکل کنیم کـه بهتـرین توکـل   . جانشینی بهتر از وجود حق تعالی است      
 خـدا  5کسی که دل به خدا سپرد باید رضایت خود را هـم بـه رضـایت    توکل بر خداست و     

بسپارد و این اوج درستکاري است امیدوارم که شما این چنین باشید و در شهادتم به خـود                  

                                           
 .»سعی« در اصل وصیت -1
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 .»برضایت« در اصل وصیت -5
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] کـه [حزن و اندوه راه ندهید و احساس تنهایی مکنید که خدا با شماست فقط سـعی کنیـد             
 و آن تربیت فرزندان مـن و        2ده آن برآیید   احسن از عه   1مسئولیتی که بعهده شماست به نحو     

 3هاي من است همسرم امیدوارم که در تربیت آنها نهایت کوشش و دقت را نماییـد              یادگاري
و آنان را از همان دوران کودکی با معارف اسالمی آشنا کنید و فرزنـدانم را چـون فرزنـدان              

 زیـرا امـام عزیزمـان       فاطمه زهـرا سـالم اهللا علیهـا پـرورش داده و تحویـل جامعـه بدهیـد                 
ساز، و بدان که کودك قلبی پـاك دارد کـه             ساز است و زنان نیز انسان       قرآن انسان : فرماید  می

توانی بر آن نقاشی کنی و ماننـد زمینـی    مانند ورق کاغذ سفیدي است که هرچه بخواهی می       
پـس  کنـی     برداري می   که آماده کشت است هر بذر که در آن بیفشانی همان محصول را بهره             

کنـد و همیـشه در جهـت          اگر از همان اول تربیت و پرورش صحیح بود فرد سالم رشد می            
کند امیدوارم که روزي شاهد آن باشم که خدمتگزاران صـدیق و      خدمت به جامعه تالش می    

 .خادمهاي مخلصی تحویل جامعه داده باشی
ه چگونه زیستن   و اما حسین جان فرزند عزیزم و اي یادگار من تو را حسین نام نهادم ک                

 بیـاموزي کـه   )7(بـن علـی   و چگونه مردن را از سید و ساالر شـهیدان حـضرت حـسین           
زندگیت جهاد و مرگت شهادت در نزد خدا باشد و هرگز تن به ذلت نـدهی و سـر تـسلیم          

 .در برابر هیچ قدرتی جز قدرت الیزال الهی فرود نیاوري
ان و خواهران آگاه باشـید همگـی        اهللا و همیشه در صحنه اي برادر        و شما اي امت حزب     

ما دیر یا زود باید در محضر عدل الهی حاضر شویم و همه ما محکوم به مرگ هستیم  پس                    
اي از تقوا و عمل صالح برگیریم و بندة خالص خدا باشیم نـه                براي روز محشر توشه    4بیاییم

رامین امـام   بنده شیطان و پیرو هواي نفس و ثابت کنیم که پیـرو والیـت فقیـه هـستیم و فـ                    
عزیزمان را به جان و دل خریدار باشیم زیرا کالم امام کالم قـرآن و راهـش راه انبیـاء و راه                      

و دیگر آنکه جنگ را مسئله اصلی خود بدانیم آنان که قدرت و توانایی رفـتن بـه                 . خداست
ها هجوم آورند و هر چه زودتر به یاري حق شـر ایـن                 جبهه سوي  بهجبهه را دارند عاشقانه     
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دیگر .  نزدیک است  2 فساد را از سر دولت ایران و عراق کم کنند که پیروزي نهایی             1رثومهج
 بر همـه تمـام شـده        3[...]ها ممانعت بعمل نیاورید که این         آنکه از رفتن فرزندانتان به جبهه     

گفتید اي کاش ما در        اي کسانی که می    )7(اي عاشقان اباعبداهللا  . امروز روز آزمایش است   
کردیم امروز بار دیگـر صـحنه کـربال تکـرار             در کربال بودیم و امام را یاري می       روز عاشورا   

شده، یک طرف کفر و طرف دیگر اسالم و اسالم و کفر در مقابل یکـدیگر قـرار گرفتنـد و               
 )7( لبیک بگوئیم و حـسین     5پس بیاییم .  بلند است  4»هل من ناصر حسین   «نداي مظلومانه   

برادران و خواهران مسجدها را خالی نگذارید و نمازهـاي          را یار و یاور باشیم و دیگر آنکه         
الـدعا  «تر برگزار کنید و به دعا اهمیت زیاد بدهید زیـرا        جمعه و جماعت را هر چه باشکوه      

 به خدا و ائمه معصومین متوسل شوید و پیروزي رزمندگان و آزادي اسـراء            6»سالح المؤمن 
 در 7هاي  خورده  و اما اي غوطه   . لب کنید طول عمر امام عزیز و شفاي مجروحین را از خدا ط          

هاي نامشروع و زرق و برق زندگی مادي شـما            خوشیهاي دنیا و اي کسانی که مال و ثروت        
 و براي سـفري کـه در        8را در کام خود فرو برده و مرگ را از یادتان برده کمی به خود آیید               

یـا پلـی بـیش نیـست بـراي      دن»  اآلخـره 9عۀالدنیا مزر«پیش دارید خودتان را مهیا کنید زیرا    
رسیدن به دار حساب فکر کنید که اگر در همین لحظه از دنیا روید آیا براي سفر پر پـیچ و                      

و امـا اي بـرادران عزیـز     . خواهید با دسـتان خـالی برویـد         اید یا می    اي توشه کرده    خم آذوقه 
م پاسداران قهرمان امروز که جمهوري اسالمی از طرف شیاطین شرق و غـرب مـورد هجـو                

واقع شده گذشته از آن که مسلمان هستیم و مردم این کشور و نباید به اجانب اجازه بـدهیم   
 داریـم کـه مـا را موظـف     10که به حریم مسلمین و حیثیت آنها تجاوز کننـد تعهـد دیگـري         
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کند که تا آخرین قطرة خونمان با آنها به مبارزه و ستیز برخیزیم و آن تعهد پاسداري مـا                     می
ه بر سینه ما نقش بسته و در قلبمان جاي گرفته وظیفه و مسئولیت مـا را در                  آن آرم ک  . است

ایم هر کجـا کـه اسـالم          هر زمان و مکان مشخص کرده و ما که خود را پاسدار اسالم نامیده             
مورد تهدید دشمن قرار بگیرد و احساس خطري براي اسالم شـود بایـد مـا در آنجـا سـینۀ           

خواهد بر پیکر اسالم وارد کند بر قلب مـا فـرود    من میخود را سپر کنیم که ضرباتی که دش  
باید ما برویم تا اسالم بماند و باید ثابت کنیم که پاسدار اسـالم و قـرآنیم و بایـد حـق                      . آید

 نهفتـه   1اش  طلبی  فلسفه یک پاسدار در حماسه مقاومت، ایثار و شهادت        . پاسداري را ادا کنیم   
ر برابر مشکالت ماننـد کـوه اسـتوار و مقـاوم            است و پاسدار واقعی اسالم کسی است که د        

هر جا اسالم باشد ما هـم  . باشد و باید به دنیا بفهمانیم که ما پاسدار اسالمیم نه پاسدار ایران     
 .کنیم هستیم و از اسالم حفاظت و حراست می

 از پـدر و مـادر عزیـزم و    2در پایان از همه برادران و دوستان و اقـوام علـی الخـصوص        
خواهرم و همسرم التماس دعا دارم و امیدوارم که این عبـد حقیـر را بـه بزرگـی                   برادران و   

 4وصی.  از من سرزده و حقی بر من دارند و مرا عفو نمایند       3خودشان ببخشند و اگر خطایی    
خـدایا  . والـسالم . کننـد   و ناظر من پدر و مادرم هستند و محل دفن مرا ایشان مشخص مـی              

جمعـه اول   . به امید پیروزي اسالم بر کفر جهـانی       . دار  نگه خدایا تا انقالب مهدي خمینی را     
 . هجري قمري1406 مطابق با دهم رجب 1365فروردین 

 العبد الحقیر 
 سیدعلی سیدجوادي

                                           
 .»طلبیش« در اصل وصیت -1
 .»االخصوص« در اصل وصیت -2
 .»خطائی« در اصل وصیت -3
 .»وصیع« در اصل وصیت -4
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 یديهاي کل عبارت
I امت حزب اهللا پیرو والیت فقیه باشید. 
I رزمین ریختندرسان خون شهدا باشید که خونشان را براي اسالم و قرآن ب پیام. 
I با هم برادر باشید و این انقالب عزیز را یاري کنید. 
I فرزندانتان را به تقوي و نور ایمان آشنا بگردانید. 
I در همه جا با نفس خود جهاد کنید. 
I در کارهاي خود غفلت نکنید. 
I همیشه دعاگوي پیر جماران و رزمندگان اسالم باشید. 
I هایتان وسوسه نکنند شیاطین در سینه. 
I جاه و مال از راه خدا بازتان نداردحب . 
I بپا خیزید و دین خدا را یاري کنید. 
I مواظب باشید منافقین در صفوف متشکلتان رخنه نکنند. 
I از امام امت این ابراهیم زمان اطاعت کنید. 

 سیدمحمد :نام
 سیدرضایی :خانوادگی  نام

 میرزا محمد :پدر نام 
  بتول:نام مادر

 1346 یکم فروردین :تاریخ تولد
 نو از توابع شاهرود  روستاي قلعه:محل تولد
  سوم راهنمایی:تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام

 1363وپنجم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  شرق رود دجله:دتمحل شها

  اصابت ترکش:نحوة شهادت
  گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 619 سیدرضایی، سیدمحمد     ¹استان سمنان 

 سیدمحمد سیدرضایی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
جمهـوري اسـالمی   ] ي[ و شهدا با سالم و درود بر امام زمان و نایب برحقش، ابراهیم زمان    

مـا از  . یـم دار نگه را همیشه زنده 1محرم ماه پیروزي خون بر شمشیر، محرم و مجالس        . ایران
] بـوده  [2خواهیم پیرو والیت رهبـري و والیـت فقیـه           اهللا و همیشه در صحنه می       امت حزب 

د، تـا هـدف     رسان خون شهدا که خونشان را براي اسالم و قرآن بر زمین ریختن              باشید و پیام  
 .]باشید[ مستقیم بود، زنده بماند 3پیامبران ما که صراط

خواهیم، در هر کجا که هستید، در بین خودتان اختالف ایجـاد نکنیـد، کـه                  و از شما می    
توانند از همین راه به شما ضربه بزننـد و   اي در بین شما پیش بیاید، دشمنان ما می اگر مسئله 

ایـم و     ایم و خود را از خـدا دور کـرده            را از خود رنجانیده    آن موقع است که قلب امام زمان      
ایم و آن موقع است که رحمت و برکـات خداونـد از مـا دور           شهدا را از خود ناراضی کرده     

پس با هـم بـرادر و برابـر باشـید  ودسـت بـه       . شود شود و مصیبتی بزرگ بر ما وارد می        می
اهللا ینـصرکم و یثبـت      وا  ان تنـصر  « .دست هم بدهیم و ایـن انقـالب عزیـز را یـاري کنـیم              

اگر خدا را یاري نکنید، فرداي قیامـت در         .  یاري کنید خدا را تا شما را یاري کند         4»اقدامکم
 .برابر صالحین خدا شرمنده خواهید بود

و اي پدر و مادران شهدا، شما هم به هوش باشید و انقالب را بیشتر از همه یاري کنیـد                     
رسان خون فرزندانتان باشید و کاري نکنید کـه فـرداي قیامـت               مو در هر کجا که هستید، پیا      

کـه فـرداي   . شهدا از شما رو برگردانند و نباشد از آمدن فرزندانتان به جبهه، جلوگیري کنید            
 و اولیـاء خـدا      )7(بن علـی    و سرور شهیدان حسین   ) 3(قیامت در پیش حضرت زینب    

 .ور ایمان آشنا بگردانیدشرمسار باشید و همه شما فرزندانتان را به تقوا و ن
خواهیم، در هر کجا که هستند بـه یـاري اسـالم و قـرآن همیـشه          می] از شما [و برادران    

خـواهیم، در   و در نهادهاي انقالب اسالمی بیشتر شرکت کننـد و از محـصلین مـی      . بپردازند
                                           

 .»ها مجالس«در اصل وصیت  -1
 .»قیهه« در اصل وصیت -2
 .»صرات« در اصل وصیت -3
 .7 / محمد-4
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سنگر مدرسه هوشیار باشند و با قلم و کتاب خـود جهـاد کننـد، کـه سرنوشـت جامعـه در                 
ت شما خواهد بود و در همه جا با نفس خود جهـاد کنیـد و در کارهـاي خـود غفلـت                       دس

 .نکنید
خـواهیم همیـشه دعـاگوي پیرجمـاران و         نو خرقان می    و در آخر از امت شهیدپرور قلعه       

رزمندگان اسالم باشید و از خدا بخواهید که به بینش و آگاهی ما بیـشتر بیفزایـد و از همـه                     
خدایا خـدایا تـا     . به امید پیروزي لشکریان اسالم بر کفر جهانی       . رمشما التماش دعا خواستا   
 .دار نگهانقالب مهدي خمینی را 

 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  و الصدیقینءبسم رب الشهدا
 و منهم من ینتظر و ما       ۀنحب اهللا علیه فمنهم من قضی       1من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا     «
 3»دیال تب2وابدلّ

الـسالم علیـک و علـی االرواح التـی          . السالم علیک یا ثاراهللا و ابن ثاره والوتر الموتـور         « 
 برحقش امام امـت     نایب با سالم و درود بر امام زمان منجی عالم بشریت و             4.»حلت بفنائک 

هاي معظم شهدا و با سالم بر عاشقان و ادامه دهندگان و پوینـدگان راه      و با درود بر خانواده    
سرخ والیت و با سالم بر شما امت حزب اهللا انصار ابی عبداهللا و مقلدان روح اهللا سالم بـر                     

 .شما و شهیدان شما و سالم بر جانبازان راه خدا
و سالم بر شما اي پدران و مادران گرامی، اي خواهران، اي برادران، اي شهیدپروران اي                 

سربلندان، اي در صحنه حاضران، سـالمی       ها، اي سرافرازان و       در راه خدا جان و جوان داده      
خالصانه از این حقیر، سالمی به پاکی قلب در خون تپیـده برادرانمـان، سـالمی بـه زیبـایی                    

 .ریزد فرو می) س(اشک مادرانمان که در عزاي حسین فاطمه

                                           
 .»عاهدو« در اصل وصیت -1
 .»بدلو«وصیت  در اصل -2
 .23 / احزاب-3
 . فرازي از زیارت عاشورا-4
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سالم بر خون سرخی که خداي بزرگ بپذیرد، نثار قرآن خواهم نمود، سالم بر صـبر بـه             
سـالم بـر صـبر و اسـتقامت      . اسـیرانمان کـه در دسـت دشـمنان اسـیرند          صالبت و شـکوه     

اي امـت اسـالم امـروز    . کننـد   خدا تحمل مـی خاطر بهمجروحان و معلوالن که هر دردي را      
 . از حنجره فرزندش موالي عاشقان، امام جماران بلند است1»هل من ناصر حسینی«نداي 

ــسین     ــاري ح ــد ی ــه کن ــود ک ــسی ب ــا ک  آی
 

 ه مـــددکاري حـــسینآیــد بـــه کـــربال بـــ  
  

هایتـان وسوسـه نکننـد،        ندایش را لبیک گویید، به فریادش بپاخیزید، شـیاطین در سـینه            
بپاخیزیـد و   . بدخواهان در میانتان تفرقه نیفکنند، حب جاه و مال از راه خـدا بازتـان نـدارد                

ده دین خدا را یاري کنید و بپاخیزید خون شهیدان را پاسداري کنید و پـرچم از دسـت افتـا              
آنان را بدست گیرید و کاروانهاي ایثار و شـهادت را جلـوداري کنیـد و از امـام امـت ایـن                       

 .ابراهیم زمان امام جماران که فرمانبرداریش اطاعت از امام زمان است اطاعت کنید
 

ــادا خویــــــشتن را واگــــــذاریم    مبــــ
 

ــذاریم   ــا گـــ ــویش را تنهـــ ــام خـــ  امـــ
 

 ز خـــون هـــر شـــهیدي اللـــه رویــــد    
 

ــ   ــه پـــ ــادا روي اللـــ ــذاریممبـــ  2ا گـــ
  

اي خواهران و اي برادران ملت مظلومتان را دعا کنید و از خداونـد بخواهیـد کـه حتـی               
اند، در این اوقات به راه آیند و از آتـش   منحرفین هم که بر اثر تربیت نشدنها به بیراهه افتاده  

وف  در صـف   3مواظب باشـید منـافقین    . ما بین خودتان را اصالح کنید     . جهنم نجات پیدا کنند   
مـان از عـزاداران    متشکلتان رخنه نکنند، برخوردهایتان اسالمی باشد و دعا کنید کـه همگـی         

 4. و از زواران قبر شش گوشه او بوده باشیم)7(حقیقی ابا عبداهللا الحسین
 

 ما رها کردیم قفس پرواز کردیم سـوي دوسـت          
 

 گل ز باغ دل نچیدیم جـز وصـال روي دوسـت            
 

ــر ا  ــدیم به ــا جــان خری ــر را ب ــنتی  ســتقالل دی
 

 ما شهادت را گزیـدیم جـان فـداي کـوي دیـن             
  

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .پور است  شعر از قیصر امین-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»باشید« در اصل وصیت -4
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انـد    هاي فراوانـی بـراي مـن کـشیده          خداوند زحمت  خاطر  بهدر آخر از پدر و مادرم که         
هاي ایـشان را بجـا آورم و          خواهم که نتوانستم زحمت     کنم و از ایشان معذرت می       تشکر می 

 .کنم ا طلب صبر میهاي شهد از خداوند براي پدر و مادرم و تمام خانواده
 

 » اهللا و برکاتهۀرحمسالم علیکم و وال«
 محمد سیدرضایی سید4/12/1363

 دار نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را 
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 هاي کلیدي عبارت
I دهندة راه برادر شهید خود که راه خدا و اسالم است باشند پیامی هم که به آنها دارم که ادامه. 
I آفرینی اوست  حماسه آفرین است بزرگترین خاصیت شهید حماسهشهید. 
I اید افتخار کنید که اولین فرزند خانواده را فداي اسالم و خاکپاي امام کرده. 
I از خط امام و از پیروان خط امام اطاعت کنید. 
I  حسینی و یزیدي:  جبهه وجود دارددوستان و خویشان امروز زمان امتحان است دو . 
I ا بدانید چون اگر ندانید بر اثر کفران نعمت دچار بالهاي عظیم خواهید شدقدر امام ر. 
I زده را نخورید زده و شرق هرگز فریب منافقین و روشنفکران غرب. 
I                     در خط امام که خط اصیل اسالم است حرکت کنید تا پیروزي نهایی اسـالم و شکـست قطعـی

 .کفر جهانی

 سیدیوسف :نام
 سیدرضایی :خانوادگی  نام

 عیسی :پدر نام 
 السادات  زینب:نام مادر

 1341 یکم تیر :تاریخ تولد
داهللا از توابع   آقا عب    روستاي قلعه  :محل تولد 
 شاهرود

  پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1362وسوم فروردین   بیست:تاریخ شهادت
 شرهانی عراق :محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

نــو   روســتاي قلعــه گلــزار شــهداي:مــزار
  زادگاهششهرستان
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 سیدیوسف سیدرضایی
 

 ماهللا الرحمن الرحی بسم
  و الصدیقینءبسم رب الشهدا

 ) امام خمینی (2»چه بکشیم و چه کشته شویم پیروزیم«/ اند اهللا اکبر  زنده1]شهیدان[
 4.» قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون3و التحسبن الذین«
و بـا سـالم بـه ابـراهیم زمـان           ) عـج (با سالم و درود فراوان به مهدي موعود امام زمـان           

شکن زمان، در هم کوبندة ظلم و ستم و یاور مستضعفین و دشمن مستکبرین امام امـت                   بت
 .خمینی کبیر و با سالم به ملت شهیدپرور و غیور ایران

و با سالم به پدر و مادر مهربان که یک عمر در بـه ثمـر رسـاندن مـن تـالش کردنـد و           
گونه ناراحتی به خود راه ندهیـد  اکنون که به آرزوي دیرینۀ خود رسیدم امیدوارم که هیچ     هم

بایـست روزي   چون من مثل امانتی نزد شماها بودم و آن کسی که من را به شما داده بود می  
فکـر نکنیـد   ] چون. [گرفت و از اینکه من شهید شدم مبادا به سرکسی منت بگذارید    پس می 

ته شـدگان در  کـش «با شهید شدن من دین خود را نسبت به انقالب اسالمی ایران ادا کـردیم   
 5.»راه خدا و اسالم را مرده نپندارید

یا از فرمان شما سرپیچی یا با لحن بلند         ] اید  دیده[پدر و مادر مهربان اگر از من ناراحتی          
ـ      . کنم مرا ببخشید    با شما صحبت کردم عاجزانه تمنا می       خـدا قـسمت     هو مادر مهربان تو را ب

در فقدان من گریه و زاري کنی چـون باعـث   دهم که شیرت را بر من حالل کنی و مبادا             می
گریه بـراي امـام   ] مبادا[افتخار تو است که فرزند تو در راه خدا و اسالم شهید شده است و                

 6. کن)7(حسین

                                           
 .واژه شهیدان افتاده است -1
 .441 ص ،13 جلد ، صحیفه امام-2
 .»یا ایها الذین آمنوا« در اصل وصیت -3
 .169 / آل عمران-4
 .ترجمه بخشی از سوره آل عمران -5
 .»کنی« در اصل وصیت -6
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تنها پیامی که به شما پدر و مادر عزیز و ملت غیور ایران دارم که ادامه دهنـدة راه شـهدا        
م کار حسینی کردیم و شماها که ماندید کار زینبی          ما که رفتی  «که راه پیغمبران است باشید و       

 1.»کنید
دهنـدة راه بـرادر    راستی برادران و خواهرانم خوبند؟ و پیامی هم که به آنها دارم که ادامه         

شهید خود که راه خدا و اسالم است باشند و با پدر و مادر خود طوري رفتار کنند که اصالً                    
و همیشه این شعار از یادتان نرود خـدایا خـدایا تـا              از شماها احساس نکنند      2جدایی من را  

من را دفن کردید این شعار را بـه زبـان بیاوریـد             ] که [3[...]دار  نگهانقالب مهدي خمینی را     
نگـویی  / ایم بهر عزا یوسف جان، یوسف جـان      البته این شعار به برادران کنار قبر شهدا آمده        

 .برادر من، همسنگر من/ شکنی سخنی دل مرا می
 .سپارم کنم و همۀ شما را به خداي بزرگ می در آخر با همۀ شما خداحافظی می 
 

 .خداحافظ به امید پیروزي هر چه زودتر حق بر باطل
 

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 بسم رب الشهدا

 کنم  نامه را آغاز می4با عرض سالم به شما خانواده وصیت
 7 فـراوان بـر نایـب      6و بـا سـالم و درود      ) عـج (حـضرت مهـدي    فراوان به    5با سالم و درود   

 1 بند ظلم ستم، دشمن مستکبران و حامی مستضعفان   9کوبنده  در هم  ابراهیم زمان و     8برحقش

                                           
 .»حسین وارث آدم « برداشتی از جمله مرحوم دکتر علی شریعتی-1
 .»منرا« در اصل وصیت -2
 .خوانا نیست -3
 .»وصیعت« در اصل وصیت -4
 .»دورد« در اصل وصیت -5
 .»دورد« در اصل وصیت -6
 .»نایب« در اصل وصیت -7
 .»اش حق« در اصل وصیت -8
 .نوشته است» کوبنده«ضمناً کوبنده را . در اصل وصیت افتاده است» درهم کوبنده«تعبیر   بخشی از-9
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تـا قیـام انقـالب      ] را[این پیرجماران امـام الخمینـی       ] خدایا [2 و چاره بیچارگان   1مستضعفان
هـاي   تـالش ] بـا [ کـه  4ام امـی  فراوان به پدر و مـادر گر   3با سالم درود  . نگه بدار ) عج(مهدي

و به   5دی خدمت مقدس سربازي فرستاد    همرا ب ] شما پدر و مادر عزیزم که     [اند و     فراوانی کرده 
اسـالم  ] راه[هاي حق بر علیه باطل اعزام شدم، امیدوارم که خداوند به شما صـبري در     جبهه
عزیـز جـانم را فـدا        اسالم عزیز و این پیرجماران خمینـی         9]این[ 8 من براي  7 کند تا  6عنایت
باز هم  ] و اگر [در راه دین اسالم بدهم      ] خود را [جان ناچیز و خون ناقابل      ] از[ و من    10کنم

 تـا شـهید     ،جـنگم   هـا مـی    این دشمنان و ابرقـدرت    ] با[جنگم     می ،خداوند به من جان بدهد    
 . بشوم

طـاغوت  هـا بـا       فراوان به ملت شهیدپرور انقالب اسالمی ایران که سـال          11با سالم درود   
دنیا آدم را بطرف  ] و[اگر چه دنیا زیباست و دوست داشتنی است         .  مبارزه کردند  12طاغوتیان

 خیلی از دنیا    ،خیلی از دنیا زیباتر است    ) خانه آخرت ( اما خانه پاداش الهی      ،کشد  خودش می 
 مقامتر و بهتر است پس چرا جانمان را فداي هم چـون اسـالم عزیـزي کـه در خطـر             13الوا

اگـر  ] و[ ما باید تالش کنیم که هر چه زودتر اسالم را زنده کنیم              .نکنیم) اسالمفداي  (است  
بـا هـر   ] و نیـز [ و خون بدهیم و دشمنان اسالم را از بـین ببـریم   14در راه اسالم جان بدهیم   

                                           
 .»مصتضعفان«در اصل وصیت  -1
 .»گان بیچاره« در اصل وصیت -2
 .»دورد« در اصل وصیت -3
 .»مگرامی« در اصل وصیت -4
 .»دنا فرستاده« در اصل وصیت -5
 .»عنائت« در اصل وصیت -6
 .»که« در اصل وصیت -7
 .»فداي« در اصل وصیت -8
 .»همچون« در اصل وصیت -9

 .»فداي آنها بشود« در اصل وصیت -10
 .»دورد« در اصل وصیت -11
 .»طاقوت و طاقوتیان« در اصل وصیت -12
 .»باال«در اصل وصیت  -13
 .»دادیم« در اصل وصیت -14
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 آري  1،خواهـد      مثل آن درختـی کـه آبیـاري مـی          .شود  اي از خون شهید اسالم زنده می        قطره
 .کند  می2ون شهید رشداسالم هم از قطره قطره خ

 »          گمـان مبـر    « 3» عند ربهم یرزقـون    و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء
 پروردگارشـان » نـزد «اند خیر آنها زندگانی هـستند         اند مرده   آنان را که در راه حق شهید شده       

 4.»خورند روزي می
همانا جهـاد دري از درهـاي       « 5.»یائهلو أ ۀلخاص فتحه اهللا    ۀالجنان الجهاد باب من ابواب      « 

شـهید  . » را به روي همه کس گشوده اسـت   6بهشت است دري است که خداوند این بهشت       
زنـد    ایستد یا دشمن را مـی        شهید تنها کارش این نیست که در مقابل دشمن می          ؟کند  چه می 

ورد و خـ   آن وقتـی کـه از دشـمن مـی    7 اگر تنها این بود باید بگـوییم ،خورد  یا از دشمن می   
 خون شهید   .رود   نه، هیچ وقت خون شهید هدر نمی       ؟ خونش هدر رفته   ،ریزند  خونش را می  
اش تبدیل به صدها قطره و هزارهـا قطـره بلکـه بـه                 خون شهید هر قطره    .ریزد  به زمین نمی  

 ةمن قطـر  امـ « لهذا پیغمبر فرمـود      .شود  گردد و در پیکر اجتماع وارد می         از خون می   8دریایی
 هیچ قطـره در مقیـاس حقیقـت و در نـزد خـدا از      9»من قطره دم فی سبیل اهللا    احب الی اهللا    

شهادت تزریـق خـون اسـت بـه پیکـر           «. قطره خونی که در راه خدا ریخته شود بهتر نیست         
خاصه اجتماعاتی که      - هاي اجتماع   هستند که به پیکر اجتماع و در رگ        10»اجتماع این شهدا  

 .کنند خونی هستند خون جدید وارد می دچارکم
 اسـالم   .ترین خاصیت شـهید حماسـه آفرینـی اوسـت           بزرگ ،شهید حماسه آفرین است    

هاي نـو      حماسه . چون همیشه نیازمند به حماسه آفرینی است       ،همیشه نیازمند به شهید است    

                                           
 .»کند می« در اصل وصیت -1
 .»رشت« در اصل وصیت -2
 .169 / آل عمران-3
 .را در ترجمه انداخته است» خورند روزي می«در اصل وصیت  -4
 . ترجمه سید جعفر شهیدي،27 ص ،البالغه  نهج،27 خطبه -5
 .»بهشتی« در اصل وصیت -6
 .»بگوئیم« در اصل وصیت -7
 .»دریائی« در اصل وصیت -8
 .53، ص5کافی، ج -9

 . انتشارات صدرا، به ضمیمه شهید چاپ پنجم،104، صب مهدي قیام و انقال، استاد شهید مرتضی مطهري-10



 )دفتر ششم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)10(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 632

پروردگارا اینک براي رضاي تو و براي خشنودي تـو و بـه امـر            . ها  به نو و همچون آفرینش    
باشد قدم بـه صـحنه جهـاد بـر علیـه کفـر                نیز می ) عج( امام زمان  1 تو که نایب   برحقخلیفه  
اي باشـد، راه محـو         تـا شـاید کفـاره      ،گذارم، بدان امید که مرا به فیض شـهادت برسـانی            می

ام را بپـذیري کـه در         مرا بیامرزي و توبه    و یا گناهان و اداي دینی در قبال جمهوري اسالمی         
 .هر حال به تو نیازمندم

ات سوگند که گرانبهـاتر از خـونم متـاعی نـدارم کـه                حمدت و به خمینی    به م  ،خداوندا 
 . جان ناقابل من تقدیم به روح تو خمینی کبیر] و[من هم   2[...]بدهم و اینک این 

پدر و مادر عزیزم مرا ببخشید و از من راضی باشید تا خدا هم از مـن خـشنود گـردد و              
وانم با تقدیم خون ناقابل و چشم ضعیف خود بـه        پدر و مادر عزیزم امیدوارم بت     . مرا بیامرزد 

 باشـید و افتخـار کنیـد کـه      3اسالم و امام عزیزمان رضایت خدا و شما را فراهم کنم مسرور           
 5 خـدایی کـه بـا راهنمـایی    4[...]اید  اولین فرزند خانواده را فداي اسالم و خاکپاي امام کرده      

یدن به اسالم راستین باید صبر داشـت  کند و براي رس خود انسان را به راه راست هدایت می      
مثـل  ] بایـد [ به راه اسالم نیـز  .درخشان بماند] و[ تا اسالم پاینده ،بایست شهید هم داد و می 

 تـا امـروز اسـالم اسـتوار         ،اند  خون داده ] که[ و یارانش    )7( و امام حسین   )7(امام علی 
نید و نیز بدانید همان راه      از خط امام و از پیروي خط امام اطاعت ک         ]. خون داد [مانده است،   

دوستان و خویشان امروز زمـان امتحـان اسـت         . است) 7(و ائمه معصومین  ) 6(انبیاء
 از فرصـت اسـتفاده کنیـد و بـه جبهـه حـسینی          - حـسینی و یزیـدي     -دو جبهه وجود دارد   

 بر اثـر کفـران نعمـت دچـار بالهـاي عظـیم       ، چون اگر ندانید  ،بپیوندید و قدر امام را بدانید     
 .  شد6خواهید

                                           
 .»نایب« در اصل وصیت -1
 . خوانا نیست-2
 .»محثور« در اصل وصیت -3
 . خوانا نیست-4
 .»راهنمائی«در اصل وصیت  -5
 .»خواهد« در اصل وصیت -6
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زده   زده و شـرق      و روشنفکران غـرب    1اي امت اسالم اي ملت ایران هرگز فریب منافقین         
خـواهم کـه در برابـر          از شما می   2.نخورید و روحانیت مبارز را از خودتان جدا ننمایید        ] را[

دشمنان اسالم چه داخلی و چه خارجی طبق قانون اسالم بر خورد قاطع داشته باشـید و در                  
 اسالم و شکست قطعـی    3 تا پیروزي نهایی   ،خط اصیل اسالم است حرکت کنید     خط امام که    
اهللا خداونـد     به سرکردگی آمریکا و شوروي و مزدوران داخلی آنها انشاء         ] و نیز [کفر جهانی   

 .  کارند4آنها را لعنت کند که چقدر جنایت
ل امـام   خواهم بعد از شهادت مـن گریـه نکنیـد و نیـز مثـ                پدر و مادر عزیزم از شما می       

خواهم بنده حقیر را با لباس         از شما می   5»در شهادت پسرش گریه نکرد    « که   ،عزیزمان باشید 
 .خواهم سند لیاقت شهید شدن را با خودم به آن دنیا ببرم  چون می،دفن کنید

 

 سید یوسف سیدرضایی

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .»ننمائید« در اصل وصیت -2
 .»نهائی« در اصل وصیت -3
 .»جنایات«صل وصیت در ا -4
 .اهللا سیدمصطفی خمینی فرزند امام خمینی است اشاره به شهادت آیت -5
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 هاي کلیدي عبارت
I     ا دیدم و شاهد احیاي مجـدد اسـالم و احیـاي مجـدد انـسانیت              الحمداهللا که حکومت اسالمی ر

 .انسان بودم
I در تداوم و استمرار انقالب کوشا و هر یک به وظیفه خودتان آشنا باشید. 
I                  هـاي    آزاده باشید و جوانمردي و شهادت و ایثار و فداکاري و عفت عمومی را سـرلوحه برنامـه

 .زندگی خود قرار داده دل به این دنیا نبندید
I         هدف اسالم عزیز و اتکاء و اعتقاد به اهللا و دفاع از احکام اسالم و جمهوري اسالمی و حریت و

 .شرف انسان
I    را )7(ایم و فریاد سیدالشهداء حسین بـن علـی   دنیا بداند که ما همگی در همه حال در صحنه 

 .ایم بگوش دل و جان شنیده
I کنم  رهایی بخشمان سفارش می ببرادرانم و خواهرانم شما را به رعایت اصول و فروع مکت. 
I وحدت را حفظ کنید. 

 ابوالقاسم :نام
 سیفی :خانوادگی  نام

 محمدعلی :پدر نام 
 منورخاتون :نام مادر

 1339خرداد  یکم :تاریخ تولد
وامرزان از توابـع     روستاي   :محل تولد 
 دامغان

 دیپلم :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام

 1361ششم فروردین  :تاریخ شهادت
 شوش :محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:ارمز



 645 سیفی، ابوالقاسم     ¹استان سمنان 

 ابوالقاسم سیفی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
خواهند تـا     کافران می « .» نور اهللا بافواههم و اهللا متم نوره و لو کره الکافرون           1یریدون لیطفؤا «

عنـی  نور خدا را با باد دهانشان خاموش کنند غافل از آنکه خداوند تمام کننـده نـور خـود ی          
 سوره مبارکـه    8آیه  . (»باشند گرچه کافران را خوش نیاید       می) 2شرع و کتاب و دین و آیین      (

 )صف
 یک سرباز کشور عزیز اسالمیمان همیـشه آرزوي آن را داشـتم کـه در             عنوان  بهاینجانب   

تحقق و استمرار جمهوري نقشی داشته باشم و شکر و سپاس خداي را که افتخـار خـدمت                
د و حمد و ثنا به پیشگاهش که از باب کرمش حیاتم را در ایـن صـفحه از                   و ایثار نصیبم ش   

 تمیز داده شود و جبهه اسالم و کفر مـشخص   3تاریخ مقرر فرمود که حق از باطل به وضوح        
خبـران و اخیـراً       هـاي از خـدا بـی       است، و باز شکر که در این دوره از حیاتم شاهد جنایت           

هاي انحرافـی و آن جـو     خداي که در تمام آن جریان      بودم و عاجز از شکر توام اي       4منافقان
آلوده به راه راست هدایتم کردي و مرا تشنۀ احکام اسالم و حکومت اسـالمی نمـودي بـاز                   
الحمداهللا که حکومت اسالمی را دیدم و شاهد احیاي مجدد اسالم و احیاي مجدد انـسانیت                

 .انسان بودم
 که چگونه همچنان انقالبمـان مـواج و     با لطف حق تعالی شاهدیم    : حال تو اي هم وطن     

تـریم و   رود و در صـدور انقالبمـان یعنـی اسـالممان هـر روز موفـق                  می 5خروشان به پیش  
 همچنـان امیـدوار و حاضـر در       .بینـیم    را رو به زوال و نیـستی مـی         6گراها  ها و ملی   گروهک

                                           
 .»لیطفئوا« در اصل وصیت -1
 .»آیین« در اصل وصیت -2
 .»بوضوح« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .»بپیش« در اصل وصیت -5
 .تعلیقات. ك. ر-6
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ام و صحنه باشید وحدت را حفظ کنید و از حیلـه و مکـر دشـمنان نهراسـید کـه چـون قیـ                  
 1.»مکروا و مکر اهللا و اهللا خیر الماکرین و « خداست پس خاطر بهنهضتمان 

نشاندگانشان همگی دست بدسـت هـم بـر علیـه اسـالم         و از اینکه جهانخواران و دست      
نعـم المـولی و   » «الوکیـل و حسبنا اهللا نعم «اند نومید نشوید که       عزیز و ایران عزیز بپاخاسته    

 .»اي ما بس است او بهترین یار و یاور ماستخداوند بر« 2،»نعم النصیر
هایتان را بر هم فشرده و قلباً با خدا عهد        هان اي عزیزان اینک بجاي حزن و اندوه دندان         

 3تفاوت نبوده و در تداوم و استمرار انقالب کوشا و هر یک به وظیفـه                و پیمان ببندید که بی    
اي و هدف از خلقت تو چه بـوده و            خودتان آشنا باشید و اندکی فکر کن که چرا خلق شده          

افحسبتم انما خلقناکم عبثـا و      «: فرماید  وظیفه تو چیست که خداي عزوجل در این مورد می         
ایـم و     اید که ما شما را عبث و بازیچه آفریده          آیا شما چنین پنداشته    «4:»انکم الینا ال ترجعون   

پـس سـعی کنیـد از     ) نون سوره موم  115آیه  (» پس از مرگ هرگز بر ما رجوع نخواهید کرد        
 المجاهـدین  6و لنبلونکم حتـی نعلـم  « و این کالم خداست که 5آزمایشها سربلند بیرون آیید   

آوریم تا آنکـه در       و البته ما شما را در مقام امتحان می         (8» اخبارکم 7امنکم و الصابرین و نبلو    
زیم و اظهارات   راه خدا مجاهده و کوشش دارد و به رنج آن صبر میکند مقامش را معلوم سا               

 آري آزاده باشـید و جـوانمردي و شـهادت و ایثـار و فـداکاري و عفـت                    9.شما را بیازماییم  
هاي زندگی خـود قـرار داده دل بـه ایـن دنیـا نبندیـد کـه کتـاب                      عمومی را سرلوحه برنامه   

 الدنیا اال لهـو     ةوو ما هذه الحی   «فرماید    راهنمایمان قرآن در پیمودن طریق صحیح زندگی می       
این زندگانی چند روزه دنیا اگـر       « 10» لهی الحیوان لو کانوا یعلمون     ةعب و ان الدار االخر    و ل 

                                           
 .54 / آل عمران-1
 .40 /انفال، 173 / آل عمران-2
 .»بوظیفه« در اصل وصیت -3
 .115 / مؤمنون-4
 .»آئید« در اصل وصیت -5
 .»نعم« در اصل وصیت -6
 .»نبلو«در اصل وصیت  -7
 .31 / محمد-8
 .»بیازمائیم« در اصل وصیت -9

 .64 / عنکبوت-10
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اي بـیش نیـست و        نه در پرستش حق و سعادت آخـرت صـرف شـود افـسوس و بازیچـه                
رنج و     در آخرت است که حیاتش جاوید و نعمتش بی         1زندگانی اگر مردم بدانند به حقیقت     

 )کبوت سوره مبارکه عن64آیه . (»زوالست
ـ          : خانواده عزیزم   جـاي آن   هبر مزارم و بر عزایم بیرق سـیاه را بـه اهتـزاز در نیاوریـد و ب

 ةان الحیـو  « درآورید چه آنکه آنهایی که معناي        2هاي سرخ و سبز و سفید را به اهتزاز         پرچم
شوند که سـرخ   دانند احتماال با دیدن پرچم و بیرق سیاه مأیوس می            را نمی  3»عقیده و الجهاد  

 ادامه خط سرخ شهادت از کربال و کربالهاي مکـرر تـاریخ تـا کـربالي ایـران و                    4ه معناي ب
 و سبز به نشانه آن که هدف اسالم عزیـز           5»کل یوم عاشورا و کل ارض کربال      «اعتقادمان به   

و اتکاء و اعتقاد به اهللا و دفاع از احکام اسالم و جمهوري اسالمی و حریت و شرف انـسان                 
ن که صلح طلبیم و اینک در حال دفاع از حدود و ثغور کشور اسـالمیمان            و سفید به آن نشا    

ایم و فریـاد سیدالـشهداء    باشیم و سرانجام دنیا بداند که ما همگی در همه حال در صحنه             می
 خواري و ذلت    6»هیهات من الذله  «: ایم که    را بگوش دل و جان شنیده      )7(حسین بن علی  

جان رحمت خدا به شیر پاکت کـه هـدایتم را مـدیون             و حال تو اي مادر      ) از ما بدور است   
دانم که جهت پرورشم در دامـان پـر مهـرت متحمـل رنجهـا               شیر حاللت دانسته و نیک می     

اما خوش باش بر اینکه سرانجام حاصل دسـت رنجـت را بیهـوده نیـافتی و اینـک                   . اي  شده
 .اي براي دوام جبهه حق، امانت را در راه اسالم هدیه نموده

 آن که در طریق اسالم بوده و احکام دین مبین اسالم را رعایت و به دیگـر                  7به امید : همسرم
ان اکـرمکم عنـداهللا   « کـه  8خواهران توصیه نموده و آنان را بر ایـن موضـوع واقـف نمـایی          

                                           
 .»بحقیقت« در اصل وصیت -1
 .»باهتزاز« در اصل وصیت -2
 ).»جواد محدثی«هاي عاشورا فرهنگ عاشورا ذیل شعار ()7( امام حسین-3
 .»بمناي« در اصل وصیت -4
فرهنـگ  (هاست   ها و مکان     این شعار و جمله نشان دهندة پیوستگی و تداوم خط درگیري حق و باطل در همۀ زمان                 -5

 ).400، ص جواد محدثی،عاشورا
 .تعلیقات. ك. ر-6
 .»بامید« در اصل وصیت -7
 .»نمائی« در اصل وصیت -8
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و به حجاب و نجابـت و عفـت سـفارش و بـه          . »بهترین شما باتقواترین شماست   « 1»اتقیکم
، برحسب وظیفه بـزرگ و مقـدس کـه          ]و[ما مادران آینده    آنان گوشزد نما که اي خواهر ش      

گونـه و    سازید آري به آنان بگو که تربیتـی حـسین          باشد آینده    فرزندانتان می  2آنهم به تربیت  
 در راه خـدا جهـاد اکبـر کـه          3و سفارش ده آنان را به جهاد      ] است[گونه از وظایفشان      زینب

ست که انـسان بـا نفـس و     اهترین جهاد آن ب4»افضل الجهاد ان یجاهد الرجل نفسه و هواء       «
همسر خوبم مشیت و اراده خدا و لطفش بر این شد که از حیات در               . هوس خود پیکار کند   

خواهم که در دنیا و آخرت سعادتمند          جهت از خدا می    5این دار فانی خالصی یابم به همین      
ی بخشمان سفارش    رهای  برادرانم و خواهرانم شما را به رعایت اصول و فروع مکتب          . شوي
باشد قاعدتاً     خانواده عزیز تاکید میکنم به اینکه همسرم مادام که در طریق اسالم می             6.کنم  می

 .باید حرمت و حریتش محفوظ باشد
رویم که بار دگـر بـا         ام اینک می    با این بینش که مختصري از آن را بیان نموده         : هموطنان 

 را نجات داده و با ادامـه خـط خمینـی کـه      اسالم، مردم رنجیده و مستضعفین جهان  7احیاي
آهنگـان   همانا خط اسالم راستین است با پیروزي بـر جنـود شـیاطین شـرق و غـرب پـیش                 

 ملل جهان هدیه دهیم چه آنکـه اراده خـدا    8نهضت اسالمی بوده و قوانین قرآن را به تمامی        
یچ چیز بر آن برتـري  اسالم برتر است و ه« :9»االسالم یعلوا و ال یعلی علیه     «بر این است که     

 . »ندارد
 »والسالم«

 ابوالقاسم سیفی

                                           
 .13 / حجرات-1
 .»بترتیب« در اصل وصیت -2
 .»بجهاد« در اصل وصیت -3
 .)الفصاحه نهج (مجاهد آمده است» یجاهد«در اصل وصیت بجاي . است) 6( حدیثی از پیامبر اکرم-4
 .»بهمین« در اصل وصیت -5
 .»میدهم« در اصل وصیت -6
 .»احیاء« در اصل وصیت -7
 .»بتمامی« در اصل وصیت -8
 محـسن   - ترجمه ابوالقاسم پاینده   ،1052 حدیث   ،149 ص   ،نهج الفصاحه (. است) 6 ( از سخنان حضرت پیامبر    -9

 ).غرویان
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 هاي کلیدي عبارت
I اگر دین و آیینی در جهان وجود داشته باشد که حق باشد جز اسالم نیست. 
I گاه جدا نشویم از این پیر جماران هیچ. 
I  تبعیت کنیم تا این مسئولیت الهی را به انتها برسانیمامام خمینیاز دستور . 
I هاي ماست ها و دل دعا یادتان نرود که روشن کنندة قلب. 
I ام کنم از تمام گناهانی که مرتکب شده  این لحظات آخر توبه میخدایا در. 
I خدایا ما را در زمرة شهداي خودت قرار بده. 
I کنم از راه اسالم در راه قرآن و عترت و والیت فقیه جدا نشوید وصیت می. 
I سعی کنید که دستورات اسالمی را در زندگی خود پیاده نمایید . 
I شدیداً دوري نماییدباشند زن می از افرادي که طعنه . 
I گیرم نبودن من فقدان عظیمی براي شماست اما اسالم سربلند است. 
I اسالم پیروز است. 
I خیلی شما را دوست دارم اما اسالم را بیشتر دوست دارم. 

 حسین :نام
 شاطري :خانوادگی  نام

 یمحمدعل :پدر نام 
  صدیقه:نام مادر

 1344 یکم مهر :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 دیپلم  :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام
 1364سوم بهمن  و  بیست:تاریخ شهادت
  اروندرود :محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حسین شاطري
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 »قرض حسین شاطري«
را بـه مـن داده و قـسط آن        بانک ملی شعبۀ فردوسی که پول را پدرم گرفته و نصف آن              -1

 . تومان است که نصف است و نصف آن را من باید بدهم1700ماهی 
دهـد و بـا مـن حـساب            تومان باید بدهم و پـدرم همیـشه مـی          185بانک مسکن ماهی     -2
 .کند می
ام کـه از قـرار     تومان گرفته10.000الحسنه صندوق اسالم خیابان تهران مبلغ        بانک قرض  -3

 .ن باید پرداخت شود که تا حال یک برج آن داده شده است توما1.000ماهی 
حال تعـدادي      تومان که تا به    500باشد از قرار ماهی        تومان می  1.000قسط شهرداري که     -4

 . ام خت نمودهااز آنها را پرد
 کـه در    1[...] تومان احمد ابوالقاسم نجار بابت نجاري در و کتابخانه و یـک              5.000مبلغ   -5

 . خواهد است از من میخانه موجود 
 تومـان بـه پـدرم بـدهکار هـستم کـه بـرج بـه بـرج او                    3500 مبلغ   30/10/64تا تاریخ    -6

دانـم بـه       نمـی  2[...]کرده و تا حال غیر از این          داده و حقوقم را دریافت می       هاي مرا می    قسط
 .زنم داده است

 :مقدار قسط هر برج 
 500) شهرداري+ (185) نک مسکنبا+ (850) بانک ملی+ (1000)بانک اسالم= (2535

 . دهد  به بانکها می30/10/64مقدار قسطی که هر برج از طرف من پدرم از تاریخ 
 . اگر غیر از این بدهکاري دارم و کسی گفت، پرداخت شود 
 متر که به آقـاي حـداد رحیمیـان بایـد داده             5/4یک تکه نبشی در خانه است که حدود          

 .شود

                                           
 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
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 وصـیت   1[...]ر کاغذي که در خانه موجود است و سال قبل           من در سال گذشته د    ضدر   
 .ام به قوت خود باقی است کرده

 »والسالم«
 حسین شاطري

17/11/64 
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 »نامه در مورد اموال وصیت«
اینک که لحظۀ موعـود و بازگـشت   . با سالم و درود بر رهروان راه حق و شهداي اسالم           
گاه اصلی و لحظات حساس مالقات فرا رسیده اسـت چـون مـرگ انـسان را خبـر                     ه وعده ب

هـاي خـود را بنمایـد     گونـه لحظـات سفارشـات وصـیت        کند و هر انسانی باید در ایـن         نمی
کنم انشاءاهللا در این مـورد طبـق        اینجانب خانواده و پدر و مادر خود را به مواردي جلب می           

 %کردرضاي خدا انجام وظیفه خواهند 
هایی که بر دوش اینجانب است که عبارتنـد از مقـداري پـول در        در ابتدا راجع به قرض     

حدود هشتاد هزار تومان جداي از فرع آن پدرم از بانک ملـی شـعبیۀ فردوسـی گرفتـه کـه                     
نصف آن را به من جهت ساختمان داده است که ماه به ماه نصف آن از طرف من پرداخـت                    

دیگر اینکـه مبلـغ   . هاي آن موجود است   و آخرین قسط در فیش     شد و تاریخ اولین قسط      می
عصر گرفته که نصف آن را به من داده و قسط آن هم نصفش را                 ده هزار تومان از بانک ولی     

. کرده است که تاکنون مقـداري از آن پرداخـت شـده اسـت       من و نصفش را او پرداخت می      
. خواهد که باید پرداخت شـود   میدیگر اینکه در حدود هفت هشت هزار تومان پدرم از من     

هزار تومان علی آقا شیرازي باجناق اینجانـب از مـن طلبکـار اسـت کـه بایـد                     دیگر مبلغ ده  
خواهد دیگـر اینکـه       پرداخت شود تعداد سه کیسه سیمان همسایه روبرو آقا عبدالحسین می          

 و ایـن  ممکن است افرادي دیگر نیز چیزهایی بخواهند که در صورت مطالبه پرداخت شـود         
هاي اینجانب از لحاظ مادي دیگر اینکه همـسر خـود را جانـشین و                 بود مختصري از بدهی   

                                           
 . خوانا نیست-1
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دهم تا طبق شرع و دین اسالم تا زمانی که فرزندان من بـه سـن قـانونی     موکل خود قرار می  
جا مانده    اند، انجام وظیفه نماید و بعد از آن طوري که در شرع مقدس است، آنچه به                 نرسیده
 .  فرزندان و مادرشان قرار گیرددر اختیار

صـورت قـسط پرداخـت شـود          شود به   هاي من باید اگر از راه حقوق می         تمام بدهکاري  
این مورد و تمام موارد بـاال بایـد بـا نظـارت     . دانید پرداخت شود وگرنه از راهی که بهتر می  

اسـالمی  پدر و برادرم باشد و تا زمانی این وکالت به قوت خـود بـاقی اسـت کـه مـوازین                      
 . رعایت شود

جاي مانده و بر ذمه من است که انشاءاهللا وکیلم به مـرور آن را       عباداتی که از اینجانب به     
این را بگویم که ممکن است مثالً بگویم اینقـدر بـرایم نمـاز بخواننـد و             . رساند  به انجام می  

توانید بـرایم      می طور بگویم که هر چند      دانم آن   روزه بگیرند، چون معلوم نیست و دقیقاً نمی       
تواننـد از      در جریـان اسـت و مـی        1[...]نماز بخوانید و روزه بگیرید و تقریباً خود همـسرم           

 . دانند پول جهت این مورد بردارند حقوق یا راه دیگر که می
 . اند یا ندارند از ما راضی کنید دیگر اینکه تمام همسایگان و اقوامی که از ما ناراحتی داشته

ثیه کالً هر چه باقی مانده اختیار فروش و غیـره بـا مـوکلین اسـت ایـن بـود          در مورد اثا   
مختصري از وصیت اینجانب که ممکن است مواردي از فکرم گذشـته باشـد کـه هـر چنـد           

 . مانده انشاءاهللا طبق قوانین شرع عمل خواهند کرد
 
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
، این حقیر که الیق این سخنان نیستم و خود را در خـور آن             2یبه ملت عزیز و برادران گرام     

اگر دین و آیینـی در جهـان وجـود    . دانم، اما دوست دارم نکات چندي را یادآوري کنم        نمی
رو آن باشـیم و از آورنـدگان و           داشته باشد که حق باشد جز اسالم نیـست کـه بایـد دنبالـه              

آنهـا را   ] ي[هـا   روي کنیم و تمام کارها و برنامه      باشند پی   مبلغشان که پیامبران و ائمۀ هدي می      

                                           
 . خوانا نیست-1
 »گرام« در اصل وصیت -2
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 هادیان راه نـور و پـاکی   1[...]در زندگی خود پیاده کنیم و پشتیبان والیت فقیه که نیات این       
به قرآن و عترت که     «الشأن اسالم     رو آن باشیم و به گفتۀ پیامبر عظیم         را دارد پشتیبانی ودنباله   

 کـه اطاعـت آنهـا       2»باشند پیروي و اطاعـت کنـیم        ان می عترت اولیاء و هادیان او تا آخرالزّم      
گـاه جـدا نـشویم کـه هرچـه هـست در               از این پیر جماران هـیچ     . اطاعت پیامبر و خداست   

آنجاست و نور و پاکی و عظمت و بزرگی هم در آنجاست و از دستور او تبعیـت کنـیم تـا                      
 . این مسئولیت الهی را به انتها برسانیم

سـوي   هاي ماست و حرکـت دهنـده بـه    ها و دل ه روشن کنندة قلب  از دعا یادتان نرود ک     
 . نور و نابود کنندة ظلمت و تاریکی است

 »والسالم«
 حسین شاطري

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

و قـرار ده در     . خدایا ما را در لشکر خود قرار ده که همانا لشکر تو پیـروز و غالـب اسـت                  «
زب تو پیروز است و قرار بده در زمرة اولیائت که خوف و تـرس            حزب خودت که همانا ح    

ام و تمـام      کنم از تمام گناهانی که مرتکـب شـده          خدایا در این لحظات آخر توبه می      . ندارند
 امیـدوارم کـه توبـۀ ایـن حقیـر پـذیرش درگـاه ذات                3.»مظلمه و گناهانی که بر گردن دارم      

شهدایی که شفیعان روز    .  شهداي خودت قرار بده    خدایا ما را در زمرة    . تعالی قرار گیرد    باري
در . را) 7(خـدایا روزیـم گـردان حـسین       . گریزند  روزي که همه از یکدیگر می     . محشرند

که جـان      و یاران حسین آنان    4[...]روز وسوسه و ثابت بدار برایم گام راستی در نزد خودت            
حق   حق امامان معصومت، به    خدایا به حق عزیزان درگاهت، به     . خود را در راه خمینی بدهند     

                                           
 .ت خوانا نیس-1
انی تارك فیکم الثقلین، ما ان تمسکتم بهمـا لـن تـضلوا             «): 6(اهللا  قال رسول :  اشاره دارد به حدیث مشهور نبوي      -2

 ).204، ص 27وسائل الشیعه، ج (» کتاب اهللا و عترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض
ندك فان جندك هم الغـالبون واجعلنـی مـن حزبـک     اللهم اجعلنی من ج«شنبه است     ترجمه فرازي از دعاي روز سه      -3

الجنـان، دعـاي    مفاتیح(» فان حزبک هم المفلحون واجعلنی من اولیائک فان اولیائک الخوف علیهم و الهم یحزنون         
 .»25شنبه، ص  روز سه

 . خوانا نیست-4
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 مرا در این لحظات آخر      2، راهت که  1[...]حق    حق الشاکرین درگاهت، به     پیامبران عظامت، به  
هدف از انتخاب این راه این بود که چون مسلمانیم       . خواهم که از گناهانم درگذري      از تو می  

اسالم یعنـی انتخـاب     کار بندیم و انتخاب       باید پیرو اسالم عزیز باشیم و دستورهاي آن را به         
 بـا بیـان برحـق       3[...]تمام دستورات آن نه کم، نه زیاد، از جمله پیروي از پیامبران و انبیـاء                

هاي انسان در زندگی خـود و         ایشان در تمام کارها و پیاده کردن دستورات و کارها و برنامه           
م و خـدا    ها و دستورهاي آنها از جمله جهاد که موظف بـه انجامـشان هـستی                اطاعت جریان 

بلکه همۀ انسان و حرکت انسان در دین است خدا نیت ما را             . دستور به انجام آن داده است     
 . پاك گرداند و ما را با آنها محشور گرداند و شفاعت پیامبر و ائمه را نصیب ما گرداند
 »والسالم«

 :بر پدر و مادرم
 حـق شـما دانـستم دوسـت          را در  5[...] هم حق به والدت داري       4[...]امیدوارم مرا ببخشید    

 به درد شما بخورم، عصاي پیري شما باشم و در ایـن هنگـام یـار و          6[...]داشتید که در این     
.  بگویم که عصاي شما اسالم و قرآن اسـت 7[...]یاور شما باشم که به آمدن من افتخار کنید   

د، زنده کـردن   ما راهی جز این نداریم که اسالم را زنده کنیم و زنده کردن اسالم اهمیت دار               
اید، افتخـار کنیـد       که فرزند خود را در این راه داده         دوست دارم که از این    . قرآن اهمیت دارد  

هاي غیر خدایی که خداي       اید، به صحبت    به اسالم کمک کرده   . اید  که فدایی براي اسالم داده    
ا و مقـاوم باشـید همیـشه بـه یـاد خـد      . کند، گوش مدهید   ناکرده روحیۀ شما را تضعیف می     

نصیب شما شود و با او محشور شـوید کـه او شـما را             ) 7(انشاءاهللا زیارت حسین  . باشید
 . ما را رحمت کند] خدا[ دعا کنید 8[...]شفاعت کننده است 

                                           
 . خوانا نیست-1
 .»اي« در اصل وصیت -2
 . خوانا نیست-3
 . خوانا نیست-4
 . خوانا نیست-5
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در مورد همسر و فرزندانم دوست دارم که آنها را با فضیلت تربیت نمایید که در پیشگاه              
 و از کتـاب و  1[...] انبیـاء و صـدیقین و شـهدا    طور که رهرو راه خدا به آنان افتخار کنم، آن 

سنت خدا پیروي کنند و مقلد واقعی امام امت و اسالم عزیز بشوند، اگر نتوانـستیم خـدمتی        
هاي آلوده به طاغوت، نتوانست خدمتی بـه اسـالم بکنـد، شـاید                به اسالم بکنیم و این نفس     

 . فرزندان این حقیر باعث آمرزش اینجانب شوید
کنم از راه اسالم در راه قرآن و عترت و والیـت فقیـه جـدا              ندانم وصیت می  همسرم فرز  

خواهـد     کریم می  3[...] است همه در پیمودن این راه است         2[...]نشوید که هرچه سعادت و      
داشته باشد و مردن هم چه بهتر که شهادت در راه خدا و احیاء اسـالم باشـد تـا بتـوانیم در       

سعی کنیـد کـه دسـتورات       . د متعال سرافراز و سربلند باشیم     روز رستاخیز در پیشگاه خداون    
باشند شدیداً دوري نماییـد       زن می   از افرادي که طعنه   . اسالمی را در زندگی خود پیاده نمایید      

 .  بیشتر در مجالس و مجامع اسالمی شرکت کنید4[...]و روحیه و فکر خود را 

م زندگی خوب و خوشی را بگذرانیم        ه 7[...] که با هم     6[...] دوست داري    5[...]همسرم   
 بسیاري است که باید یک به یک گفته شود که انسانیم و مسلمانیم و زنـدگی                 8[...]اما و اما    

 اسـت چیـز دیگـر       9[...]سوي اهللا و در این راه شـهادت کـه هـدف واال                پرحرکت و سیر به   
دانم نتوانستی مانند     را فداي آن کنیم و می      10[...]نیست که باید همه چیز از جمله آسایش و          

. اش از این روستا به آن روسـتا، از ایـن شـهر بـه آن شـهر      طور زندگی کنی، همه دیگران آن 
همـسرم  . طوري خواست   خدا حتماً این  . اش در حرکت و لحظات راحتی خیلی کم بود          همه

                                           
 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
 . خوانا نیست-3
 . خوانا نیست-4
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 . خوانا نیست-6
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 659 شاطري، حسین     ¹استان سمنان 

فرزندانم صبور و پایدار و بردبار باشید، گیرم نبودن من فقدان عظیمـی بـراي شماسـت امـا                  
اند، این بـراي      امام راضی است پیامبر و اولیاء راضی      . الم سربلند است، اسالم پیروز است     اس

 والیـت فقیـه و      2[...] شـهید بـودن      1[...]فقدان اسالم و فقدان قـرآن       . شما و من بهتر است    
خیلی شما را دوست دارم اما اسـالم را         . اي نیست   بودن ما مسئله  . فقیه شرط است    اسالم ولی 

 . دارمبیشتر دوست 
. خون خفته غـرب و جنـوب ایـران           صفت به  3[...]یاد سربازان صدر اسالم و سربازان         به 

 خدا داري اسالمی داري، دشمن اسـالم نـداري          4[...]کنی که شوره      همسرم اگر احساس می   
 . در راه خداست5[...]خصوص که  تر است، به شیرین است اما دوستی اسالم و قرآن شیرین

در زنـدگی  . دارد باشد کـه در ایـن راه قـدم برمـی         ع را هم ناچیز می    همسرم شاید موضو   
نگهـداري یتـیم   . بیچاره شوهرش شهید شده اسـت . خیلی صبور و پایدار بایستی که نگویند   

 سر شهادت 7[...] نداده من اگر رفتم خدا را گذاشتم امام را گذاشتم و قرآن را گذاشتم                6[...]
 کـن  8[...]ویم مواظب آنها باش، بیشتر به آنها توجه و      گ  فرزندانم را می  . خدا موکل شماست  

 . سپارم همۀ شما را به خدا می. طوري که خواست خدا باشد، دیگر عرضی ندارم
هـایی   خواستم نکاتی چند را به عرض برسـانم، اوالً راجـع بـه نمـاز و روزه       در پایان می   

اش داده    ام بایـد کفـاره       نگرفتـه  در مورد نماز و روزه که قبالً      . است که باید برایم گرفته شود     
سال برایم نماز بخوانید که  عهده بگیرید و حدود یک    که حدود یک ماه را به       شود و دیگر این   

 . انشاءاهللا خداوند گناهان مرا بیامرزد
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 کـه از آن  2[...]همـسرم  . جا مانـده اسـت    به1[...]که در تمام عمر ما در مسائل    دیگر این  
شود صرف نماید اختیـار       می[...]  نماز و روزه و عزاداري       4[...] که   3[...]اقدام نماید و از آن      

با خود اوست هر کس حق دخالت در کار او را ندارد و هر کس که او و خدا دوسـت دارد                   
 پانصد تومان به آقاي جاللی کـه مغـازه الکتریکـی در    500 که دارم مبلغ    5[...]بماند و دیگر    

چنین قسط بانک مسکن و بانک ملی    و هم  8[...]ي هم با آقاي اکبر       و مقدار  7. [...] دارد 6[...]
کنند همه را پرداخت نمایـد و         دانم و طلب می     هایی که می    چنین درمورد قرض    را دارم و هم   

 راضـی کنیـد و تمـام        10[...]همپایگـاه را    . 9[...]نام احیاء فکـر دینـی دارم          چنین کتاب به    هم
چنـین مقـداري    شناسید از من راضی نماییـد و هـم        ند اگر می  ا   دانسته 11[...]افرادي که با من     
 برگردانیـد بـرایم     14[...] به   13[...]توانید     در مدرسه مانده است اگر می      12[...]کتاب و وسایل    
 .زیاد دعا کنید

 حسین شاطري
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 هاي کلیدي عبارت
I  ادارممن با تو پیمان بستم و به تو وف) امام(اي ماه جماران. 
I هـاي شـوم شـیاطین        ها، همۀ نقشه    هاي شهیدپرور با حضور فعال خود در تمامی صحنه          خانواده

 .کنند خارجی و منافقان داخلی را برمال می
I هاي شهیدپرور جز خداوند از کسی انتظار پاداش به آنها نیست خانواده. 
I اید پدر و مادر شما فرزندتان را در راه خدا قربانی کرده. 
I کند ها را آرام می لیاد خدا د. 

 حسین :نام
 شامانی :خانوادگی  نام

 اصغر علی :پدر نام 
  خدیجه:نام مادر

 1345 سوم تیر :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 اول متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام
 1362 هشتم اسفند :تاریخ شهادت
  جفیر:محل شهادت
  بمباران شیمیایی:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حسین شامانی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 .1489اصغر شمارة شناسنامه  نامۀ بندة خدا حسین شامانی فرزند علی متن وصیت

 .»رویم همه از خداییم و به سوي او می «1»انا هللا و انا الیه راجعون«
 مظلومـان   بهـاي تمـامی شـهدا و فریـادرس          سپاس مخصوص خداوند عالمیان، که خون      

جهان است و اکنون که باب جهاد را به روي من گشود و من لیاقت شرکت در ایـن جهـاد                     
 پیـدا   -]را[است  ) 7( حسین 2»هل من ناصر ینصرنی   « که درواقع پاسخ مثبت به نداي        -را

انشاءاهللا، که مـورد    ] و[من اگر در این جهاد لیاقت شهید شدن را داشتم و شهید شدم              . کردم
 !  شدقبول وي خواهم

دانـم    زیرا می ] و[این را بدان که من با تو پیمان بستم و به تو وفادارم              ! و اي ماه جماران    
و سالم بر شهیدان به خون خفتۀ اسالم و جانبـازان عاشـق اهللا   . که تو به اسالم وفادار هستی    

 ناپذیر که با حضور فعال خود در تمامی         هاي شهیدپرور و خستگی     و شهیدان زنده و خانواده    
 نطفـه خفـه   4 داخلی را بـرمال و در 3هاي شوم شیاطین خارجی و منافقان  ها همۀ نقشه    صحنه
کننـد کـه جـز خداونـد از کـسی             کنند و چنان براي برقراري حکومت اسالمی تالش می          می

 . انتظار پاداش به آنها نیست
 و مـرا    ایـد   از اینکه زحمت بسیار کـشیده     ! اي پدر و مادر مهربانم    ! و شما خانوادة عزیزم    

 کـه  -اید و اجازه به من دادید که در این جهاد شرکت کنم و آخر هم به شهادت          بزرگ کرده 
خـواهم کـه اگـر مـن      کنم و از شما مـی   برسم، بسیار تشکر می-باید مایۀ مباهات شما باشد    

و اگر  . نتوانستم در این چند سال فرزند خوبی براي شما باشم مرا ببخشید و مرا حالل کنید               
دست شما نرسید شما نباید ناراحت شوید، چـون اگـر فرزنـدتان را         م جنازة من به   شهید شد 

                                           
 .156/  بقره -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .»به« در اصل وصیت -4
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اال بذکر اهللا «قرآن فرموده کـه  . اش باشید اید، دیگر نباید منتظر جنازه  در راه خدا قربانی کرده    
 . وقتی که انسان به یاد خدا بود دلش آرام خواهد گرفت1»تطمئن القلوب

 

 »برکاته اهللا و حمۀوالسالم علیکم و ر«
 حسین شامانی

18/6/1362 

                                           
 .28/  رعد-1
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 هاي کلیدي عبارت
I هاي حق علیه باطل شتافتم الملل به رهبري آمریکا و شوروي به جبهه براي مصاف با کفر بین. 
I              را بـه خـدا تقـدیم        اناگر به توفیق شهادت نائل آمدم پدر و مادرم خوشحال باشید که فرزنـدت 

 .دای کرده
I مانند روز تولدم خوشحال باشید، گریه نکنیدپدر عزیزم بعد از شهادتم . 
I خواهران و برادران من نماز جمعه و سخنرانی و کالس را فراموش نکنید. 
I دارد آیندة انقالب را نگه می... نماز جمعه و. 

 سعید :نام
 مانیشا :خانوادگی  نام
 محمد :پدر م نا

  حلیمه:نام مادر
 1343 بیستم شهریور :تاریخ تولد
  شهرستان تهران:محل تولد
 چهارم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام
 1361 شانزدهم آبان :تاریخ شهادت
 خوش  عین:محل شهادت
  اصابت خمپاره:نحوة شهادت

 گلزار شـهداي فـردوس رضـاي        :مزار
  شهرستان دامغان
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 سعید شامانی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»ۀالجنان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم «
 » فی سبیلکة ارزقنی توفیق الشهاداللهم«

 .دار خدایا خدایا تو را به جان مهدي تا انقالب مهدي خمینی را نگه
 .براي حفظ اسالم از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزاي

 )امام خمینی (2»ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد«
 ولـی امـر او   نـام  بـه و ) 6( رسـول او محمـد  نـام  بهنام اهللا پاسدار خون شهیدان و       به 

و نائب حق او امام خمینی و بـا درود بـه شـهداي عزیـز                ) عج( امام زمان  نام  بهو  ) 7(علی
 . انقالب و جنگ تحمیلی و با سالم به معلولین عزیز انقالب

الملـل بـه    نامۀ اینجانب سعید شامانی فرزند محمد که براي مـصاف بـا کفـر بـین           وصیت 
 3»هـل مـن ناصـر   « و در پاسخ به نداي حـسینی         رهبري آمریکا و شوروي و با عمالی صدام       

و اگر خدا توفیق دهد به فیض شهادت نائل          هاي حق علیه باطل شتافتم      امام خمینی به جبهه   
 . آیم

مادر عزیزم امیدوارم که مرا حالل کنی و ببخشی و بسیار خوشحال و سربلند باشـی کـه         
! گیرد و پـدر عزیـزم   و جان میدهد  اي که اوست که جان می    فرزندت را به خدا تقدیم کرده     

نو بپوشـید و سـیاه   ] لباس[بعد از شهادت من به مانند روز تولدم خوشحال باشید و     ] لباس[
نماز جمعـه و    ! شود و خواهران و برادران من       نپوشید و گریه نکنید که باعث رنجش من می        

عی کنیـد کـه   باشـند و سـ   دارندة انقالب ما می   فراموش نکنید که نگه   ] را[سخنرانی و کالس    
 .سازان این ملت، مکتبی و اسالمی بار بیایید شما آینده

                                           
 » لجنۀان اهللا اشتري المؤمنین به اموالهم و انفسهم بان لهم ا«: در اصل وصیت. 111/  توبه-1

ملتی که شـهادت بـراي   «: مون دارند اما امام خمینی سخنی قریب به همین مض       . در آثار امام چنین عبارتی یافت نشد       -2
 .»او سعادت است، پیروز است

 .تعلیقات. ك. ر-3
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در آخر، پولی ندارم و به کسی هم بدهکار نیستم و از کسی هم طلبکار نیستم فقط براي               
هـا بـراي مـن طلـب           ماه روزه بگیرید و از تمام دوستان و فامیل         6 ماه نماز بخوانید و      6من  

 خانوادة عزیزم عرض بکنم که من را در هر کجا کـه              و در ضمن به    1.حاللیت و قربت کنید   
 .مایل بودند دفن بکنند

 »اهللا التوفیق و علیه التکالن و من«
  اهواز30/4/61 بعدازظهر روز 6ساعت 

 سعید شامانی
 

                                           
 . اصطالح قربت کردن درگویش و ادبیات منطقه سمنان طلب عفو و بخشش کردن و کسی را حالل کردن است-1
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 هاي کلیدي عبارت
I      به ما آموخت که چگونه باید با دادن خون خـود       ) 7(ساالر شهیدان موالیمان حسین ابن علی 

 .اسالم را بیمه کرد
I هر انقالبی احتیاج به خون دارد. 
I انقالب اسالمی ایران باید با خون امضاء شود. 
I براي بقاي انقالب اسالمی باید با تمام قدرت و توان از آرمان آن پشتیبانی شود. 
I معنی شکست اسالم است شکست در جنگ به. 
I دعا براي طول عمر امام عزیز فراموش شود . 
I حفظ کنیدوحدت خود را . 

 علیرضا :نام
 شامانی :خانوادگی  نام

 حسن :پدر نام 
 بیگم  سیده:نام مادر

 1342 ششم تیر :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
 دیپلم  :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام
 1365 چهارم بهمن  و  بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــزار ــردوس ر :م ــهداي ف ــزار ش ــاي  گل ض
  زادگاهش
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 علیرضا شامانی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 نامه عنوان وصیت سخنی چند به

 ) قرآن مجید (1»هللا رب العالمین قل ان صلوتی و نسکی و محیاي و مماتی«
 » .اهللا  ولی2اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمداً رسول اهللا و اشهد ان علیاً«
 »)7(لحسین علیک یا اباعبداهللا ا3السالم«
 بـه   5[...] و سـالم     4[...]ارواحنـا لـه الفـداء       ) عج(ضمن عرض ادب به پیشگاه امام زمان       

 . گذار جمهوري اسالمی ایران محضر مقدس نائب بر حق رهبر کبیر و بنیان
تـا  ) 7(درود و سالم بر ارواح پاك و مطهر شهداي گلگون کفـن از کـربالي حـسینی         

درود و سالم بـر     . سرا و جانبازان و مجروحین و معلولین      درود و سالم بر ا     .کربالي خمینی 
 هاي محترم و ایثارگر شهدا، اسرا و مفقودین انقالب اسالمی خانواده

سپاس خدایی را که نعمتی بزرگ به ما عطا کرد تا در خدمت اسالم و انقـالب اسـالمی                    
 .باشیم

اي بقـاي اسـالم و      هـا و رزمیـدن بـر        خدا را سپاس که باري دیگر توفیق آمدن به جبهـه           
 . پیدا کردم] را[جمهوري اسالمی 

اي از خون ناقابل این حقیر، بقـاي دیـن خـود را بـه اسـالم و                    بلکه با ریختن چند قطره     
) 7(ابن علـی    عزیزان باید از سرور و ساالر شهیدان موالیمان حسین        .انقالب ادا کرده باشم   

 . آموخت که چگونه با دادن خون خود اسالم را بیمه کرد
هـر انقالبـی   . هـایی در پـیش دارد   هر کاري براي انسان مشقت و سـختی ! اهللا امت حزب  

معـال بـا خـون امـضاء شـد و نیـز          ] ي[در کربال ) 7(انقالب حسین . احتیاج به خون دارد   

                                           
 .162/  انعام-1
 .»علی« در اصل وصیت -2
 .»اسالم« در اصل وصیت -3
 . خوانا نیست-4
 . خوانا نیست-5
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درخت اسالم احتیـاج بـه آبیـاري دارد و          . انقالب اسالمی ایران هم باید با خون امضاء شود        
 . شود آن را آبیاري کرد جز با خون به چیز دیگر نمی

خواهید انقالب اسالمی باقی بمانـد، بایـد بـا تمـام قـدرت و تـوان از آرمـان آن            اگر می  
 . پشتیبانی شود

 -سـوز  تر این جنگ خانمان    خواهید انقالب اسالمی باقی بماند، باید هر چه سریع          اگر می  
ن ملت مظلوم تحمیل     اسالم به ای    که از طرف مزدوران شرق و غرب و دشمنان قسم خوردة          

 به پیروزي صددرصد قواي اسالم بر قواي کفر بیانجامد که خداي نکـرده سـستی در                 -شده
این امر مهم و حیاتی به منزلۀ شکست در جنگ و شکـست در جنـگ بـه معنـاي شکـست          

اهللا دعا براي بقاي طـول عمـر امـام        امت حزب . اسالم و دفن اسالم براي همیشه خواهد بود       
هـاي پیامبرگونـه امـام        شتان نشود که هر چه ما داریم از رهنمودها و رهبـري           عزیزمان فرامو 

 . باشد امت می
کنم که انقالب براي ما چه کرده؟ این سؤال          وقتی من پیش خودم فکر می     ! اهللا  امت حزب  
کـنم کـه شخـصیت     آید که من براي انقالب چه کردم؟ من احساس مـی   من پیش می  ] اي[بر

 . یافتم57واقعی خود را از سال 
 این وحدت و یکپارچگی امت      »2ا بحبل اهللا جمیعا وال تفرقو     1او اعتصمو «! اهللا  امت حزب  

وحـدت خـود را حفـظ       . توانند به انقالب و اسالم ضربه بزنند        هست که دشمنان اسالم نمی    
 .کنید

 علیرضا شامانی

                                           
 .»وعتصمو« در اصل وصیت -1
 .»التفرقو« در اصل وصیت -2
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 هاي کلیدي عبارت
I    اداي -4 آزادي کـربال،   -3نـداي امـام امـت،        لبیک و    -2 رضاي حق،    -1: هدفم از جبهه آمدن 

 .تکلیف شرعی
I شهدا درس ایثار و از خود گذشتگی را در مدرسۀ عشق در مکتب حسینی گرفتند. 
I مادران مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید. 
I      را بـه جبهـه بفرسـتید و حتـی جـسم او را هـم تحویـل                  ) ها  جوان(مثل خاندان وهب فرزندان

 .دنگیری
I به رهبرم بگویید تا آخرین قطرة خونم سنگر اسالم را ترك نخواهم کرد. 

 سیدمحمدتقی :نام
 شاهچراغ :خانوادگی  نام

 اهللا سید روح :پدر نام 
  نسا  سیده:نام مادر

 1347ششم خرداد  و  بیست:تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
 سوم متوسطه  :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام
 1365دوم دي  و  بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت

  اصابت ترکش:شهادتنحوة 
 گلـزار شـهداي فـردوس رضـاي         :مزار

  زادگاهش
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 1سید محمدتقی، شاهچراغ
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 2»و قاتلوهم حتی التکون فتنه«
کـنم او را کـه از روي لطـف            حمد و ثنا معبودي را که سزاوار پرستش است و شکر می            

سالم و درود بر حضرت   . باشد بر ما ارزانی داشت     توفیق بزرگ شهادت را که فخر اولیاء می       
  باالخص بر یگانه منجی عالم بشریت حضرت ولی       ) 7(و ائمه اطهار  ) 6(رسول اکرم 

سالم و درود بیکـران بـر       . و نایب بر حقش امید مستضعفان جهان خمینی عزیزم        ) عج(عصر
هاي گرانقـدر    ادهروح پاك شهیدان گلگون کفن و بر اسراء بزرگوار و مفقودین عزیز و خانو             

 . ایشان
 لبیک به نداي امـام امـت        -2.  رضاي حق  -1هدف و مقصودم از جبهه آمدنم این است          

 .  تکلیف شرعی را اداء کرده باشم-4.  آزادي کربال-3.امید مستضعفان جهان
اهللا و دوسـتان و مـردم    تر از آنم که پیام یا سفارش و نصیحتی به امت حـزب   من کوچک  

شهداء درس ایثار و از خودگذشتگی را در مدرسۀ عـشق و در مکتـب               ! زیزانع. دامغان کنم 
 نوجوانی کـه شـهادت را در پـیش          - بن الحسن  5ها و قاسم  4اکبر  ها و علی  3 حسینی از عباس  

اي جوانان نکند در رختخـواب ذلـت بمیریـد کـه            .  گرفتند -داند  تر می   خود از عسل شیرین   
در ) 7(مبادا در غفلت بمیرید که علـی   ! ناناي جوا   . در میدان نبرد شهید شد    ) 7(حسین

در راه  ) 7(اکبر حسین   تفاوتی بمیرید که علی     محراب عبادت شهید شد و مبادا در حال بی        
اي مادران مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهـه جلـوگیري           . و با هدف شهید شد    ) 7(حسین

 شهید را   72 تحمل   را بدهید که  ) 8( توانید جواب زینب    کنید که فردا در محضر خدا نمی      
هاي نبرد بفرسـتید و حتـی جـسد او را            ها را به جبهه     جوان) 6وهب(همه مثل خاندان    . نمود

                                           
 .»22/10/65: شلمچه، تاریخ شهادت: محل شهادت«: در باالي وصیت قید شده است -1
 .»ال تکونوا«: در اصل وصیت. 193/  بقره-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 . ذیل ام وهبتعلیقات. ك. ر-6
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ام پـس     فرمـود سـري را کـه در راه خداونـد داده           ) وهـب (، زیـرا مـادر      1هم تحویل نگیرید  
 . گیرم نمی

ماسـت و  هـا بـراي تـسکین درد     برادران استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمـان       
همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید و هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیاندازند و             

شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند که اگر چنین کردنـد، روز بـدبختی مـسلمانان و روز          «
 در امـام . داریـد   هاي حق علیه باطل ثابت نگـه         حضورتان رادر جبهه   .»هاست  جشن ابرقدرت 

ر دقیق شوید و سعی کنید عظمت او را بیابید و خود را تسلیم او سـازید و صـداقت و                     بیشت
اگر فیض شهادت نصیبم گشت، آنـان کـه پیـرو خـط             . اخالص خود را همچنان حفظ کنید     

سرخ امام خمینی نیستند و به والیت او اعتقاد ندارند بر من نگریند و بر جنازة مـن حاضـر                    
. ء آنان را نیز متحول سازد و به رحمت الهی نزدیکـشان کنـد             نشوند، اما باشد که دماء شهدا     

سالم مرا به رهبر عزیزم برسانید و بگویید تـا آخـرین قطـرة خـونم سـنگر اسـالم را تـرك                  
تمـام کربالهـا بـا      «بنـدم کـه در تمـام عاشـوراها و در              با خداونـد پیمـان مـی      . نخواهم کرد 

هنگامی که همـۀ احکـام اسـالم در          و سنگر او را خالی نکنم تا         2»همراه باشم ) 7(حسین
 .به اجرا درآید) عج(زیر پرچم اسالمی امام زمان

 سیدمحمدتقی شاهچراغ

                                           
 .»نگیرد«یت  در اصل وص-1
عنـوان   بـه . ش.ه 61در عاشـوراي سـال      ) 7( اشاره دارد به این تعبیر معروف که پس از نهضت و قیام امام حسین              -2

 .»کل یوم عاشورا و کل ارض کربال«. شعار مبارزه حق و باطل در تاریخ متولد شد



 687شاهچراغ، سیدمحمدتقی      ¹استان سمنان 



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I دعا کردن امام یادتان نرود. 

 سیدمهدي :نام
 شاهچراغ :خانوادگی  نام

 اکبر سصید علی :پدر نام 
  سیده زهرا:نام مادر

 1338 ششم تیر :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  ابتداییةدر حد دور :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام
 1361دهم اردیبهشت  نوز:تاریخ شهادت
  خرمشهر:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلــزار شــهداي فــردوس رضــاي :مـزار 
  زادگاهش
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 سید مهدي، شاهچراغ
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ن دامغـان  ، شهرسـتا 1338اکبر، متولـد سـال    اینجانب، سید مهدي شاهچراغ، فرزند سید علی    

 12/2/61نویسم و در تاریخ       ، در منزل مسکونی می    11/2/1361نامه را، در تاریخ       این وصیت 
اگر چنانچه سعادت شهادت را داشتم، بعد       . شوم  هاي جنگ حق علیه باطل می       عازم به جبهه  

. باشـند   اي کـه در رحـم همـسرم مـی           از شهادتم وارثان اینجانب پدرم و بعد همسرم و بچه         
 100باشـم، کـه عبارتنـد از مبلـغ            مبالغی بدهکار می  . باشد  ه اموالم دست پدرم می    اختیار کلی 

از . باشـم   اکبر بدهکار می     تومان به پدرم سید علی     200یکصد تومان به سید علی عمو ذبیح،        
فروش اموال یک چهارم آن را خرج کفن و دفن و مراسم و نمـاز و روزه بـرایم بخواننـد و      

بکند و همسرم بعـد از مـن اختیـار ازدواج دارد و    ] خرج[داند  م میکه پدر مابقی را هر آنچه 
جز سالمتی کلیه دوسـتان و خویـشان و از دعـا              دیگر عرضی ندارم به   . تواند ازدواج کند    می

 . کردن امام یادتان نرود
 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«

 سید مهدي شاهچراغ
11/2/61 

 1» قریبمن اهللا و فتحنصر » «بسم اهللا الرحمن الرحیم«
 

                                           
 .13/  صف-1



 )دفتر ششم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)10(   آثار و اسناد شهدا و ایثارگران   690



 
 
 

 

 هاي کلیدي عبارت
I        رهۀ از زمان مقاوم و  پدر عزیزم تو باید همچون ابوذر زمان در مقابل سختیها و مشکالت این ب

 .استوار باشی
I گویان شرق و غرب را ببندید خواهم با صبر خود دهان یاوه از شما می. 
I توانم به نداي موالیم لبیک نگویم؟  مگر می 
I  قدر شهید دادیم، حاال وقت آن رسیده که مایک تکان دیگري بخوریم و کار صـدام را               ه این ما ک

 .یکسره بکنیم
I را در مقابل خود ببینیم و هر حاجتی که داشته باشیم به او بگوییم) 7(آقا حسین ابن علی. 
I       ا هـ  مادر جان اگر خداوند نصیب من نمود و مرا از شهدا قـرار داد، تـو در مقابـل ایـن مـصیبت

 . صبور باش
I دنیا دار امتحان است، خیال نکنید که استراحتگاه است . 
I شود هر که سختی بیشتري ببیند براي خدا، در آخرت جاي خوبی نصیبش می. 
I جاي اصلی ما در آخرت است، دنیا که جاي انسان نیست. 
I اید از مردم انتظاراتی داشته باشید مبادا خداي ناکرده به این عنوان که شهید داده. 

 سیدحسن :نام
 شاهچراغی :خانوادگی  نام

 سیدعباس :پدر نام 
  فاطمه  سیده:نام مادر

 1345 بیستم بهمن :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
 زويسال سوم دوره علوم حو :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1365 یازدهم بهمن :تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت گلوله و ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 سید حسن، شاهچراغی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
و نایب بر حقش و شهداي اسالم و با سـالم بـه خـانوادة     ) عج(با درود و سالم بر امام زمان      
 . شهدا و معلولین و مجروحین

خدمت محترم پدرم و مادرم سالم علیکم و بعـد از عـرض سـالم، سـالمتی شـما را از                      
 سید سکینه و سید زهرا و سید معـصومه و سـید ریحانـه               از خواهرانم . خداي منان خواهانم  

خواهم حجاب خود را مراعات کنیـد و اگـر خداونـد مـرا از                 کنم واز شما می     طلب عفو می  
) 8(باید راه موالیمان را ادامه بدهیم، همچـون زینـب  . شما جدا کرد هیچ ناراحت نباشید   

گویم که نکنید، گریه کنید    م نمی گریه ه .  صبور باشید و هیچ ناراحت نباشید      1بالبشیر زن کر  
 . گریه کنید) 7( امام حسین 2اکبر ولی در خفا و به یاد علی

کـنم و از آنهـا        اهللا و سید محمد اظهـار بخـشش مـی           از برادرانم سید حسین و سید روح       
را ادامـه  ) 7(خواهم که درسشان را خوب بخوانند و راه ساالر شهیدان حسین بن علی           می

 . بدهند
اکبـر    عمـو و علـی      از عمو حسن و زن    . کنم  محمد و خانوادة ایشان طلب عفو می      از عمو    

از ننه جـان    . خواهم که مرا ببخشند     هایشان می   عمو حسن و سید علی عمو حسن با خانواده        
هایم دایی سـید ابوالفـضل و دایـی سـید جعفـر بـا                 از دائی . خواهم که مرا ببخشد     فاطمه می 
 .خواهم که مرا حالل نمایند  قاسم میشان و خانوادة دایی سید خانواده

از دایی سـید علـی و خـانواده و          . خواهم که مرا ببخشند     از پدر بزرگم و مادر بزرگم می       
آمیـرزا و حبیـب و      ] کـذا [از سـکین    . کنم  آمیرزا با عمه و سید تقی با خانواده طلب عفو می          

و پسرانـشان و    از عمـو سـید کـریم        .کـنم   خودم طلب عفـو مـی     ] ي[ها  نوروز و دیگر فامیل   
خـواهم    شـان مـی     از آمیرزا شهري و از پسران و خانواده       . کنم  هایشان عذرخواهی می    خانواده

اگـر  . طلـبم   شان حاللیت می    از عمو حسین و عمو رضا با پسران آنها و خانواده          . مرا ببخشند 

                                           
صـورت   عار بر ضرورت رعایت وزن شعر آن را بهها و اش   بال، در برخی از نوحه    +  واژه کربال، مرکب است از کرب        -1

 .جا جمع است به معنی سرزمین یا وادعی که در آن اندوه و حزن و آزمون غم در هم یک. خوانند تفکیکی فوق می
 .تعلیقات. ك. ر-2
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کسی فراموش شده از طرف من از او طلب عفـو نماییـد و کـسانی کـه در عـزایم شـرکت                       
درسـان مـن در عـزایم شـرکت           اگـر از هـم    . ز آنها قدردانی کنید و حاللیت بطلبید      کنند ا   می

کردند از آنها خیلی خیلی تشکر کنید و بگویید که جاي مرادر حـوزه خـالی نگذارنـد و بـا                     
درس خواندنشان مرا خوشحال نمایند و از مـسئول محتـرم سـید علـی شـاهچراغی طلـب                   

 . خداحافظ همگی شما. بخشش کنید
 » اهللاحمۀم علیکم و روالسال«

7/11/65 
 ]اي دیگر نامه وصیت[

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 )سخن آخر من با پدر و مادرم(
 فی سبیل اهللا فیقتلـون و     ن یقاتلو ۀالجنان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم           «

 امـن اهللا فاستبـشرو    نجیل و القران و من اوفی بعهده         و اال  یۀیقتلون وعدا علیه حقا فی التور     
  ».ببیعکم الذي بایعتم به و ذالک هو الفوز العظیم

. هایشان را که براي آنان اسـت بهـشت          ها و مال    همانا خداوند خریدار است از مؤمنان جان      «
اي است بر خداوند حـق در تـورات و            بجنگند در راه خدا پس بکشند و کشته شوند، وعده         

 خود از خداوند؟ پس بشارت باد شما را به ایـن بهـا          انجیل و قرآن، کیست وفادارتر به عهد      
 )111/ توبه.(»که سود نمودید، و این است آن رستگاري بزرگ

و نایب بر حقش امام خمینی و با سالم بر پیکـارگران            ) عج(با درود و سالم به امام زمان       
این . کنماي با شما عزیزان درد دل         حق علیه باطل و سنگرنشینان با خدا، خواستم چند کلمه         

 . کلمات سخنان آخر من حقیر است که از تَه دل برخاسته است
ها و مشکالت این برهۀ از زمان          زمان در مقابل سختی    1پدر عزیزم تو باید همچون ابوذر      

انشاءاهللا اگر خداوند صـالح دیـد و مـرا در پـیش خـود بـرد و خبـر             . مقاوم و استوار باشی   
وشحالی از کسی که خبر را آورده تـشکر کنیـد و شـاد و    آوردند که پسرت از دنیا رفته با خ    

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
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چـرا کـه مـن    .  خوشا به حالش و همچنین خوش به حال تو اي پدرم  1خرم باشید و بگویید   
خـواهم بـا صـبر خـود دهـان            و از شـما مـی     . روم تا آنجا براي تو و مادرم جاي بگیـرم           می
گویند آخه چه شد کـه        ، می شنوید  گویان شرق و غرب را ببندید، گاهی از اوقات که می            یاوه

گویند حیـف از آن جـوان کـه           بیهوده پسرش را به جبهه فرستاد و او را به کشتن داد، یا می             
شما نسبت بـه ایـن      . ام  ها را خودم دربارة شهدا شنیده       این حرف . بیخودي رفت و کشته شد    

 بـا اطمینـان   گویم مادر عزیز و مهربانم، پدرم را مخصوصاً به تو می . ها صبر پیشه کنید     حرف
. آیـد   ها و ناراحتی کـه پـیش مـی          ایستد در مقابل سختی      و می  2کند  دانم که صبر می     کامل می 

 . خدا صبرش را بیشتر از این بکند
هـاي   پدر جان امیدوارم مرا ببخشید که من حق پدري را نسبت به شما ادا نکردم، لحظـه         

صـدا  ) 7(به خدا حسین  . 3تگذرد کم کم باید آماده شویم برویم عملیا         حساسی بر ما می   
من دو ماه است که به تو نان حالل دادم و تو را از محرمـات         !  بیا عزیز دلم   4گوید  زند می   می

از نامحرم و غذاي حرام و حالل و کارهاي زشت جدا کردم، حـاال بـه مـن    . دور نگه داشتم 
موالیم لبیک  توانم به نداي      مگر می . خواهم تو را در پیش خود ببینم        خیلی نزدیک شدي، می   

قدر شهید دادیم، حاال وقت       جوان دادیم، ما که این    ) 7(قدر براي حسین    نگویم؟ ما که این   
آن رسیده که مایک تکان دیگري بخوریم و کار صدام را یکسره بکنـیم و آقـا حـسین ابـن                     

 و بـا    5را در مقابل خود ببینیم و هـر حـاجتی کـه داشـته باشـیم بـه او بگـوییم                    ) 7(علی
 اي حسین جان آنقدر خانوادة شهدا صبر کردند که دیگـر            6 دل کنیم و بگوییم    موالیمان درد 

پیروزي ما را از خدا بخواه تا آرزوي یکایـک خـانوادة شـهدا         . طاقت ندارند، یک نظري کن    
 . برآورده شود

                                           
 .»بگوئید« در اصل وصیت -1
 .»کنم می« در اصل وصیت -2
 باشد که در محور شلمچه و 5اهچراغی عملیاتی که بدان اشاره کرده باید کربالي     با توجه به تاریخ شهادت شهید ش       -3

 .شرق بصره انجام گرفته است
 .»گویم می« در اصل وصیت -4
 .»بگوئیم« در اصل وصیت -5
 .»بگوئیم« در اصل وصیت -6



 695 شاهچراغی، سیدحسن     ¹استان سمنان 

ام تو دربارة مـن خیلـی زحمـت و رنـج کـشیدي مـرا در                   سوخته  و اما مادر عزیزم و دل      
من چه در   . اي فکر نکنم سه سال شیر خورده باشد         ، که هیچ بچه    سه سال شیر دادي    1بچگی

سن کوچکی و جوانی تو را خیلی اذیت کردم، امیدوارم مـرا ببخـشی و شـیرت را بـر مـن                      
نـام خـودت    هم) 8(انشاءاهللا بیایی در بهشت و از دست حضرت فاطمه زهرا        . حالل کنی 

 . آب کوثر را بنوشی و با هم در آنجا درد دل کنیم
ات خیلی زیاد رنج و غصه خوردي خـدا تـو را از صـابرین قـرار دهـد و                      در زندگی تو   

مادر جان اگر خداوند نصیب من نمود       . صبرت را زیاد کند و تو را از زنان بهشتی قرار دهد           
مادرم خیـال نکنـی کـه مـن     . ها صبور باش   و مرا از شهدا قرار داد، تو در مقابل این مصیبت          

اي که در دنیا بودیم       به خدا قسم ما از آن لحظه      . طور نیست    نه این  ام دیگر وجود ندارم،     رفته
هـر کـه    . دنیا دار امتحان است، خیال نکنید که استراحتگاه است        . جایمان بهتر و زیباتر است    

شـود و هـر کـه بـه      سختی بیشتري ببیند براي خدا، در آخـرت جـاي خـوبی نـصیبش مـی         
جاي اصـلی مـا     . ید عذاب جهنم را بچشد    گذرانی و لهو و لعب بگذراند در آخرت با          خوش

اي است که انسان بایـد سـعی کنـد            در آخرت است، دنیا که جاي انسان نیست، فقط وسیله         
 . خود را بسازد و براي رفتن به پیش خداوند آماده شود

و اما پدر و مادرم از شما تقاضا دارم که مبادا خداي نـاکرده بـه ایـن عنـوان کـه شـهید                         
اگر هم این مـصیبت تحملـش خیلـی دشـوار اسـت             .  انتظاراتی داشته باشید   اید از مردم    داده

 . بدانید که معامله است با خدا و اجرش را از خدا بخواهید
ــیم   ــودیم و رفتـــ ــان بـــ ــر نامهربـــ  اگـــ

 
 اگــــر بــــار گــــران بــــودیم و رفتــــیم  

 هایتـــــان بمانیـــــد  شـــــما در خانـــــه  
 

 خانمـــان بـــودیم و رفتـــیم کـــه مـــا بـــی 
  

 7/11/65 مورخ شنبه بهمن ماه  شب سه
 سید حسن شاهچراغی

                                           
 .»گی بچه« در اصل وصیت -1
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 هاي کلیدي عبارت
I اي از عمرم در دوران تکلیف نگذشته، مگـر اینکـه در اندیـشه تعـالی اسـالم و گـسترش         لحظه

 .ام مکتب جعفري بوده
I باشم ها می ها و عقاب  بدترین عذاب مطمئنم اگر فضل و رحمت الهی شاملم نشود، شایستۀ. 
I خواهم شهادت نصیبم کن از تو می! خداوندا. 
I مرا و خاندانم و دوستانم را با شهادت من سرافراز فرما! پروردگارا. 
I شادمانم که از اموال دنیا چیز فراوانی ندارم. 
I دوست دارم فرزندانم براي اسالم تربیت شوند. 

 سیدحسن :نام
 شاهچراغی :خانوادگی  نام

 سیدمسیح :پدر نام 
  فاطمه  سیده:نام مادر

 1331 نهم بهمن :تاریخ تولد
 مغان شهرستان دا:محل تولد
 حوزوي :تحصیالت
 - :کننده ارگان اعزام
 1364 یکم اسفند :تاریخ شهادت
  اهواز:محل شهادت
  بمباران هوایی:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 سیدحسن، شاهچراغی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1364نامه اول اسفند  وصیت

، سید حسن، فرزند سید مسیح شاهچراغی، با آرزوي شهادت بـراي خـویش و               اینجانب 
خود را به اختـصار       نامۀ    پیروزي براي اسالم و انقالب اسالمی، بنا بر وظیفه اسالمی، وصیت          

 . نگارم می
با اعتقاد راسخ به وحدانیت خداوند و حقانیت معاد و بهشت و جهنم و کلیـه اصـول و                    

گویم که توفیق داد تـا سـربازي حقیـر بـراي        داوند را سپاس می   فروع دین شریف اسالم، خ    
اسالم و جمهوري اسالمی باشم و پیروي کوچک براي رهبر بزرگ انقـالب اسـالمی، امـام                  

اي از عمرم در دوران تکلیف نگذشته، مگر اینکه در اندیـشه تعـالی اسـالم و                   لحظه. خمینی
ام و از آنچـه را        ض فراوان داشته  ام؛ گرچه در عمل ضعف و نق        گسترش مکتب جعفري بوده   

مطمئـنم اگـر   . بیـنم   ام، جز شرمساري و خجلت چیزي نمی        که در پیشگاه خداوند انجام داده     
 . باشم ها می ها و عقاب  بدترین عذاب فضل و رحمت الهی شاملم نشود، شایستۀ

خواهم شهادت نصیبم کن، تـا شـاید در خیـل پـر برکـت شـهیدان و                  از تو می  ! خداوندا 
ام گردد و یا از بدرقۀ خالـصانۀ هـزاران مـسلمانی کـه در تـشییع                   اي روح آنان عفو بهره    صف

اي هم هدیه من باشـد و        ها دارد، ذره    کنند و آثار پر برکتی که این خون         شهیدان مشارکت می  
مرا و خاندانم و دوستانم     ! پروردگارا. موجب نجات این روح آلوده و این جان وابسته گردد         

 . ن سرافراز فرمارا با شهادت م
هایم را به کتابخانۀ حضرت ابوالفـضل         کتاب. شادمانم که از اموال دنیا چیز فراوانی ندارم        

از بقیـه، حـداقل     . اثاثیه خانه در اختیار همـسرم باشـد       . بدهید تا مورد استفادة عام قرار گیرد      
لبـی کـرد، در   هر کـس ادعـاي ط  . پنج ماه، روزه برایم سفارش دهید و احتیاطاً چند ماه نماز    

 . حد مقدور تأمین نمایید
وصی من پدر بزرگوارم، عالم عامل آقاي سید مسیح شـاهچراغی اسـت، کـه بـه شـیوة                    

 . کنند مذهب و عرف آشنایند و هر چه مصلحت دیدند عمل می
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دوست دارم فرزندانم براي اسالم تربیت شـوند و در صـورت امکـان در حـوزة علمیـه                    
همـه گناهـان دسـت و پـا       صالح عاملی براي نجات من از این    درس بخوانند، تا شاید خلف    

از برادران و خواهران و پدر      . گیر باشند و خدمتگذارانی پاك و فداکار براي اسالم و انقالب          
هـایم    خواهم کـه مـرا حـالل نماینـد و از کوتـاهی              و مادر و همسر وفادار و مؤمن خود می        

 . نمایندنصیبم ن گاه از دعاي خیرشان بی بگذرند و هیچ
اي   مرا در جمع شهیدان شهر و استان دفن کنید تا از دعاي مردم شهر بهره بـرم و نـشانه                    

ام و جز سـربلندي و ایمـان محکـم و ترقـی بـراي       باشد بر اینکه جز خدمت قصدي نداشته 
 . خواهم دامغان چیزي نمی

 جـز   کس و هیچ گروهـی      نویسم در دل خویش نسبت به هیچ        امروز که این سطور را می      
کـنم    کش و دشمنان اسالم احساس رقابت و حسادت و ناراحتی نمی             آدم 1ملحدان و منافقان  

گذرم، باشد که آنان نیز براي خدا از حقوقشان نسبت        ام، از آن می     و اگر حقی به کسی داشته     
 . به من بگذرند و دعایشان را همیشه براي من بفرستند

 سید حسن شاهچراغی
 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
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 لیديهاي ک عبارت
I راضی هستم که اسالم دین من است. 
I کنم که در حکومت و والیت خداوند هستم افتخار می. 
I سپاسگزارم که خداوند به من توفیق داده است که در جبهه شرکت کنم. 
I به هوش باشید این چند روزه دنیا شما را نفریبد. 
I رزمندگان اسالم را تنها نگذارید. 
I به پیش که فتح نهایی نزدیک است. به پیش که کربال در انتظار شماست. 

 محمدرضا :نام
 حسینی شاه :خانوادگی  نام

 حسن :پدر نام 
  طیبه:نام مادر

 1341 بیستم مهر :تاریخ تولد
 ود شهرستان شاهر:محل تولد
 پایان دوره کاردانی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1363 پنجم بهمن  و  بیست:تاریخ شهادت
  شرق رود دجله عراق:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 707حسینی، محمدرضا       شاه¹استان سمنان 

 حسینی محمدرضا شاه
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
لـه نعــم الرســول و ان  آاهللا علیــه و  ان اهللا تبـارك و تعــالی نعـم الــرب و ان محمــدا صـلی   «

امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب و اوالده االئمه االحد عشر نعم االئمۀ و ان ما جـاء بـه محمـد                
ه حق و ان الموت حق و سؤال منکر و نکیر فی القبر حق والبعـث حـق و              اهللا علیه و ال     صلی

ـار حـق و ان   طایالنشور حق و الصراط حق و المیزان حق و ت    ر الکتب حق و الجنۀ حق و النّ
به راستی که خداي تبـارك و تعـالی          «1»الساعۀ اتیۀٌ ال ریب فیها وان اهللا یبعث من فی القبور          

خـوب رسـولی اسـت و امیرمؤمنـان علـی ابـن             ) 6(خوب پروردگاري است و محمـد     
آورده ) 6(گانه خوب امامانی هستند و آنچه را محمـد          ابیطالب و فرزندانش امامان یازده    

است حق است و مرگ حق است و سؤال نکیر و منکر در قبر حق است و برانگیخته شـدن           
هـا   حق است و نشور حق است و صراط حق است و میزان حق است و پراکنده شدن نامـه                  

حق است و بهشت حق و دوزخ حق است و قیامت آمدنی است شکی در آن نیست و خدا                   
 ».برانگیزد هر که را در قبرها است

و علـی و یـازده      ) 6(اهللا پیغمبـر    راضی هستم که اسـالم دیـن مـن اسـت و رسـول              
کنم که در حکومت و والیـت خداونـد هـستم و              و افتخار می  . امام و رهبرم  ) 7(فرزندش

 والیت فقیه و از اینکه خداوند به من توفیق داده است کـه در جبهـه شـرکت                   تحت رهبري 
  2.کنم سپاسگزارم

ام کـه دوسـتان خـدا یعنـی شـهدا قـدم               کنم از اینکـه در مکـانی قـرار گرفتـه            افتخار می  
کند و در مکانی که خون عزیزان اسـالم بـر    گذر می) عج(در مکانی که امام زمان   . اند  گذاشته

برم از آن روزي که نه مال سودبخش است و           به تو پناه می   ! پروردگارا«. ستآن ریخته شده ا   
 4» دار مقـر ةاالخر والدنیا دار ممرّ« 3»سوي تو آمده باشـم  نه فرزند، مگر اینکه با قلبی پاك به 

                                           
 .الجنان الصالحات در حاشیه مفاتیحکتاب باقیات .  قسمتی از ذکر تلقین میت-1
 .»سپاسگذارم« در اصل وصیت -2
 .86/  اشاره به سورة شعرا-3
 .133البالغه، کلمات قصار،  نهج): 7( حدیث از امیرالمؤمنین-4



 )دفتر ششم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)10(   آثار و اسناد شهدا و ایثارگران   708

 خداییم در این عالم و روزي از این دنیا خـواهیم  1[...]دنیا محل گذر است و آخرت محل        «
خوریم و بخوابیم و بعد هم مانند حیـوان           ایم در این چند روز می        نیامده ما. رفت دیر یا زود   

 2[...]ها به هوش باشید، این چند روزة دنیا شما را نفریبـد و آخـرت                  پس اي انسان  . بمیریم
 . دنیایتان نفروشید

ـ   اید یا فرزندانتان را فرسـتاده  آیا تا به حال به جبهه آمده! اهللا و اما اي ملت حزب      ا ایـد؟ آی
) 7(کردید کاش کرببال بودیم حـسین       اید؟ اي کسانی که آرزو می       دینداریتان را ثابت کرده   

ها، رزمنـدگان     سوي جبهه   کردیم، امروز حسینیان با یزیدیان در نبردند، بشتابید به          را یاري می  
 . اسالم را تنها نگذارید

 3اي که گفتی یا حسین اي کاش بودم کربال  
 

 هه هست کـربال این خمینی چون حسین و جب    
 ها سوي جبهه بهر فتح کربال پیش به 

. سوي اهللا در حرکت اسـت       کاروان عاشقان به  ! اهللا  اي شیعیان علی ولی   ! اهللا  اي امت حزب   
به پیش  . عزیزان شهادت طلب پیشاپیش این کاروانند، به پیش که از این کاروان عقب نمانید             

 . ی نزدیک استبه پیش که فتح نهای. که کربال در انتظار شماست
دانـم کـه بـراي مـن          مـی . ام، پدر و مادرم و برادران و خواهرانم         و اما وصیتی به خانواده     

از شـما  . اید و من توفیقی پیدا نکردم که حتی مقـداري از آن را جبـران کـنم                 زحمت کشیده 
خواهم که از من راضی باشید و حاللم کنید و اگر خواستید که براي من گریه کنیـد، بـه                      می
ین نیت گریه کنید که شاید بندة خوبی براي موالیم و معبودم نبودم، تـا انـشاءاهللا خداونـد                   ا
خاطر شما هم که شده من روسیاه را ببخشد و اگر خواستید گریه کنیـد بـراي مظلومیـت                     به

گریـه کنیـد، بـراي      ) 8(گریـه کنیـد، بـراي درد و رنـج زینـب کبـري             ) 7(سیدالشهدا
 . کنیدگریه ) 7(مظلومیت ائمه اطهار

از تمامی دوستان و آشنایان و برادران و خواهرانی که به هر نحوي بر گردن حقیر حقـی       
کـنم و آخـرین       داشته و دارند و بنده نسبت به آن کوتاهی کردم، تقاضاي عفو و بخشش می              

                                           
 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
 .الجنان  مفاتیح»یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیماً« اشاره دارد به این عبارت از زیارت عاشورا -3
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اش را سـر داد     1»هل من ناصر  «که فریاد   ) 7(سخنم اینکه امام عزیزمان همانند امام حسین      
 .  گوییدبه ندایش لبیک

 »والسالم«
نامه از قبل نوشته بودم و شاید خانه باشد و چون اینجـا نبـود     وصیت2[...]برادرم عزیزم    

 که صالح اسالم و خدا است آن را اصالح و یا کـم و    3[...]آنچه به نظرم رسید نوشتم، شما       
 کفـاره   4.][.. روز روزه بدهکارم زحمت آن را بکشید         8در ضمن   » اجرکم عنداهللا «زیاد کنید   

 . گیرد آن را بدهید به آن تعلق می
 دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه 

 »والسالم«
 حسینی محمدرضا شاه

12/2/64 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 . خوانا نیست-2
 . خوانا نیست-3
 . خوانا نیست-4
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 هاي کلیدي عبارت
I تر یک بار دیگر صدر اسالم زنده شد اما با شور و حالی بس بزرگ. 
I رو شده استامروز تمامی اسالم با تمام کفر روب! ملت قهرمان. 
I خدا نکند آن روز بیاید که ما بخواهیم عقب بنشینیم. 
I باید ما هم به امام عزیزمان اقتدا کنیم که فرمود مرگ سرخ به از زندگی ننگین است. 
I پشتیبان والیت فقیه باشید و از جنگ حمایت کنید. 
I امام را تنها نگذارید و همواره گوش به فرمان رهبر باشید. 

 حسن :نام
 حسینی شاه :خانوادگی  نام

 عبدالکریم :پدر نام 
  کلثوم:نام مادر

 1342 یکم شهریور :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  ابتداییةپایان دور :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام
 1364 نوزدهم تیر :تاریخ شهادت
  پاسگاه زید عراق:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 حسینی حسن شاه
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 بسم اهللا القاصم الجبارین

درود فراوان به رهبر کبیر انقالب امام خمینی و شهیدان راه حق و فضیلت و ملـت قهرمـان                   
اکبـر سـاکن      نامۀ حقیرتان حسن شاهینی فرزنـد علـی         وصیت] این. [جمهوري اسالمی ایران  

اي   این بنـده حقیـر چنـد جملـه    باشد که اینک روستاي دزیان از توابع شهرستان شاهرود می     
] کـه [تـر از ایـن هـستم     البته من کوچک . نویسم  عنوان وصیت براي ملت شریف ایران می        به

 .دانم نویسم وظیفۀ شرعی می این را هم که می. براي شما ملت شریف چیزي بنویسم
 سـال از  1[...]من نوجوانی هستم که هنوز بیش از . من خودم را به شما ملت معرفی کنم     

کـش روسـتایی    گذرد و من از میان طبقۀ محروم جامعه و از یک خانوادة زحمـت   عمرم نمی 
و پاسداري از دین مقـدس اسـالم   ) عج(براي یاري رساندن به سربازان امام زمان. ام  برخاسته

ملـت  . نمـایم   ها عزیمـت مـی      سوي جبهه   و نظام جمهوري اسالمی و دفاع از این مملکت به         
تا انقـالب   «دادیم با عنوان      را یادتان نرود که دوران انقالب شعار می       قهرمان ایران یک جمله     
خواهم بگویم کـه بایـد    می»  حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد-مهدي نهضت ادامه دارد 
 .به این شعار پایبند باشیم

 2دومباشد که خداوند متعال در سـورة عنکبـوت آیـۀ     این جنگ هم یک امتحان الهی می   
فرمایـد    خداوند متعال می   «» و هم الیفتنون   منّاآان یقولوا   رکوا  تاحسب الناس ان ی   «فرماید    می

کنیم؟ خیر، شما را ما به  ایم شما را رها می     ها به محض اینکه گفتید ما ایمان آورده         اي انسان «
ها و مرگ و میرهـا و ازبـین           ها و طوفان    ها و زلزله    ، با جنگ  »کنیم  عناوین مختلف امتحان می   

کنـیم، ببینـیم    ها گرفتن فرزندانتان شما را امتحان می     هایتان، بعضی موقع    زارعتان و باغ  بردن م 
 .گویید یا اینکه همان لقلقۀ زبان است آیا راست می

                                           
 . خوانا نیست-1
 .»اول« در اصل وصیت -2
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مصداق این آیۀ شـریفه بـراي ملـت مـا       . ملت قهرمان اآلن ما در چنین حالتی قرار داریم         
آن روز با آن جـوش و خـروش   ! ها خواهد بگوید اي انسان     خداوند متعال می  . کند  صدق می 
 .زدید فریاد می

ــه دارد  ــضت ادامـ ــدي نهـ ــا انقـــالب مهـ  تـ
 

 حتـی اگـر شـب و روز بـر مـا گلولـه بـارد        
ببینـیم آیـا راسـت      . این هم خواستۀ آن روز شما هست، ایـن گـوي و ایـن هـم میـدان                   

. گویید؟ ملت قهرمان نکند یک وقت مـا در نـزد خداونـد متعـال دروغگـو شـده باشـیم           می
این جنگ مایۀ عزت و شرف مـا  . خداوند بگوید شما دروغگو هستید و عذابش را نازل کند  

طور که رهبران ما در راه عقیده و حق و فضیلت و اسـالم عزیـز                  همان«. ملت مسلمان است  
 شاید بپرسید که ایـن رهبـران چـه کـسانی هـستند؟ دراینجـا جـواب            1.»به شهادت رسیدند  

در محراب عبادت که   ) 7(علی] و[و یاران باوفایش،    ) 7( ندهم رهبران ما امام حسی      می
هـا،   5ها، اشرفی اصـفهانی 4 ها و صدوقی  3ها، دستغیب   2بینیم امروز شیعیانش همچون مدنی      می

 .اقتدا کردند) 7(علی] خود[ها در محراب عبادت به جد بزرگ  6قاضی طباطبائی
هـاي   نیرنـگ ] بـا [تر و  س بزرگیک بار دیگر صدر اسالم زنده شد، اما با شور و حالی ب      

امروز تمامی اسـالم بـا تمـام کفـر          ! ملت قهرمان «. بسیار مرموز دشمنان اسالم روبرو هستیم     
خـدا  . نشینی کنیم، بایـد فاتحـۀ اسـالم را بخـوانیم      اگر ما یک قدم عقب7.»روبرو شده است  

) 7(م حـسین طور که رهبـر مـا امـا    نکند آن روز بیاید که ما بخواهیم عقب بنشینیم، همان      
، بایـد مـا هـم بـه امـام           »دهـم   من هرگز تن به زیر بار ذلت نمـی         «8»ههیهات منّا الذل  «فرمود  

مقـصود از تمـام ایـن    . عزیزمان اقتدا کنیم که فرمود مرگ سرخ به از زنـدگی ننگـین اسـت         

                                           
فرهنـگ عاشـورا،     » و جهـاد   ة عقید ةان الحیا «) 7(اي است از این سخن حضرت امام حسین          عبارت شهید ترجمه   -1

 .جواد محدثی
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 .تعلیقات. ك. ر-6
 .44، ص 18 امام خمینی، صحیفه نور، ج -7
 .504، فرهنگ عاشورا، جواد محدثی، ص )7( امام حسین-8
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همچنـان   .جمالت، منظور این بود که پشتیبان والیت فقیه باشید و از جنـگ حمایـت کنیـد       
وار در مقابل دشمنان اسالم بایستید واین خواهش را هم از شما ملـت قهرمـان                محکم و است  

 .دارم که امام را تنها نگذارید و همواره گوش به فرمان رهبر باشید
از بـرادرانم و خـواهرانم      . خواهم کـه از مـن راضـی باشـند           در پایان از پدر و مادرم می       
خواهم که اگـر چنانچـه از مـن     یشان میخواهم که مرا عفو کنند و از تمام دوستان و خو          می

اگر چنانچه کسی از مـن طلبکـاري        . اشتباهی سر زده است، مرا به بزرگی خودشان ببخشند        
دارد به پدرم رجوع کند و مقدار طلبش را بگیرد و اگر هم من طلبکـار هـستم بـاز هـم بـه                      

 .پدرم بدهد
 چنانچه مال کـسی را ضـایع        عنوان رد مظالم بدهید، اگر      براي من مقداري به   ! پدر عزیزم  

اگر چنانچـه  . براي من گریه نکنید که دشمن شاد شود      ! پدر عزیز و مادر مهربانم    . کرده باشم 
 گریه کنید که واقعاً مظلوم بود که        1هم خواستید گریه کنید بر مظلومیت شهید مظلوم بهشتی        

ها گریه کنیـد نـه    ها که نکردند، بر این مصیبت ها که نزدند، چه توهین آن دشمنان چه تهمت 
ام و امـا آن عزیـزان را          ام و شـهید شـده       چون من مردانه با دشـمن جنگیـده       . بر شهادت من  

 .2.مظلومانه شهید کردند
 .دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه 

 »والسالم«
 فرزند حقیر شما حسن شاهینی

26/10/64 
 حسینی حسن شاه

 ]اي دیگر نامه وصیت[
 من الرحیماهللا الرح بسم

اهللا فیقتـل ال و    و من یقاتل فی سبیلباالخرة الدنیا ةاهللا الذین یشرون الحیو   فلیقاتل فی سبیل  «
 3»یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»کردن« در اصل وصیت -2
 .74/  نساء-3
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 مادي دنیا را بر آخرت گزیدند جهاد کننـد و هـر       1مؤمنان باید در راه خدا با آنان که حیات        «
ـ            ) در بهـشت ابـدي  (د زود باشـد کـه او را      کس در جهاد به راه خدا کشته شد یا فاتح گردی

 .»اجري عظیم دهیم
حسینی سعادت آن را یافتم تا بتوانم بـه یـاري خداونـد در                اکنون اینجانب حسن شاه     هم 

 بـه  2راه انسانیت] و[براي پیکار با دشمنان اسالم ] کذا[کنار برادران رزمنده در سنگر جهانی   
ام، بتوانم به نحو احسن ادا        ب اسالمی بر دوش داشته    نبرد بپردازم و دینی را که در قبال انقال        

معلـم  ) 7(بـن علـی     ام راهی که سرور شهیدان حـسین          نمایم خدا گامی در راهی برداشته     
زودگـذر و پـرواز در   ] ي[بزرگ شهادت به ما آموخت که مشتاق آزادي از اسارت این دنیـا            

راه با اسـلحه شـهادت زنجیرهـاي     لقاء دین باشم و در این 3[...]فضاي الیتناهی انجام براي    
 تا به سعادت ابدي نایل آیم       4[...]مان    بندگی را گسیخته واسماعیل را در قربانگاه عشق الهی        

 5شدم تـا بـا      دست دشمن خدا کشته شوم و دوباره زنده می          توانستم صدبار به    و اي کاش می   
 دشمنان اسالم مبارزه کنم، تا دشمن کفار بدانند مسلمان واقعی کیست؟

خاطر  روم نه به   خدایا اینک ما یاد تو و به منظور احیاي دینم و تداوم انقالب به جبهه می                
 .انتقام یا نام و مقام

پیام من به امت شهیدپرور و همیشه در صحنهاین هست که گوش به فرمـان امـام امـت                    
 نرسـد و ضـربۀ محکمـی بـه دهـن         ) عج(گونه آسیبی به این مملکت امام زمان        باشند تا هیچ  

هاي پلید و کثیف خود را بـه طـرف            ها دست   دشمنان دخلی کوردل بزنند که دیگر ابرقدرت      
دراز نکند و تا آخر قطرة خون خود ایـستادگی کنیـد واز امـت               ) عج(این مملکت امام زمان   

خواهم که ادامه دهندة راه این شهیدان گلگون کفن باشند و تا خـون شـهیدان                  شهیدپرور می 
 پیروز شود، به راستی که هر کـس کـالم           6[...]سالم در سراسر جهان     پایمال نشود و پرچم ا    

                                           
 .»ةحیو« در اصل وصیت -1
 .»انسانی« در اصل وصیت -2
 . خوانا نیست-3
 . خوانا نیست-4
 .»به« در اصل وصیت -5
 . خوانا نیست-6
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 نفس حافظین دیـن و مخـالفین هـوي و نمـودار             1[...]خمینی این امام و ولی و این الگوي         
االمر و رسول را شناخته و به      بزرگان و قهرمان مطیعان درگاه را شناخت کالم خدا را و اولی           

 .راستی که روح خدا را شناخته است
هایـت را     اي تفکـر کـن، اندیـشه        لحظـه ! تا کی غفلـت   ! چه نشستی ! پس اي ملت برخیز    

 منجالب بیرون آي، تا بـه رود        2! [...]به خودت، خود مجازیت نهیت کن     ! بگستر، تعقل کن  
 از کودك زبان باز کرده تا بر مردان و      -هاي هر مسلمان پاك     پرتالطم و خروشان افتاده دهان    

] بـا [تـو انـسانی، تـو پـاکی تـو           . شناخت قبلی پیدا کن   . داست روح خ  -زنان رخت بربسته  
 ]. اي[فطرت همگونی با فطرت اهللا آفریده شده

 :ام و اینک پیام به خانواده
 دارم و بـه مـاردم   3اي بـا شـما صـحبت    پرسی این حقیر چند کلمه پس از سالم و احوال     

خلـص خداونـد بـه      طور کـه بنـدگان م       شود که این همه ناراحت نباشد و همان         سفارش می 
 راضـی   4»الهی رضا به رضاك و رضا به قضائک و تسلیما المرك          «گویند    درگاهش چنین می  

باشید به رضاي خداوند، تـسلیم باشـید در مقابـل امـر خداونـد از دادن قربـانی بـه درگـاه                       
از قـضا و قـدر   . به مال خود و فرزنـدانتان در راه خـدا جهـاد کنیـد       . باریتعالی دریغ نورزید  

 6[...] سـستی نـشان ندهیـد پابرجـا و محکـم باشـید               5د در میدان جنگ در راه خـدا       نهراسی
ترسـیدم کـه      مـی ] ام[استقامت در برابر مشکالت است و اگر بدون اجازة شما به جبهه رفته            

 .عاطفۀ پدر و مادري باعث شود تا کمی از ایمان شما نسبت به رفتن من متزلزل شود
انـد مـرا بـه بزرگـی و      ود اگر چنانچه از من بدي دیدهش و برادرانم و خوهرانم تقاضا می    

خوبی خودشان مرا ببخشد و اي خانوادة من براي من گریه نکنید و براي من مـاتم نگیریـد                  
و اي کاش این بدنمان تکـه تکـه شـود تـا     . زیرا هر چه خواست خداوند باشد همان هست       

  د که خود انتخاب کردم و بـه       هرچه زودتر روحمان پرواز کند پدر و مادر زیرا این راهی بو           
                                           

 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
 .»صبحت« در اصل وصیت -3
 .در هنگام شهادت است) 7( از سخنان امام حسین-4
 .باشد» خدا«به سیاق سخن باید . اي محو شده است  کلمه-5
 . خوانا نیست-6
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اکنـون در     سویش رفتم و سرانجام به آرزوي دیرینۀ خود رسیدم که همان شهادت بود و هم              
 . هستیم- اهللا-نزدیک معشوق

 ماه روزه بدهکارم، این روزه مـن را بگیریـد و کفـارة آن را    1من مقدار ! و افراد خانواده   
 . نیز بدهید

سـو و آن      خواهیم که بـه آن      و نایب بر حق او می     ) عج(نو در آخر از خداوند و امام زما        
امـام همیـشه بیـدار و       ! دانند هـدایتم کننـد و در آخـر، پروردگـارا            راه که به خود صالح می     

 . بنیانگذار انقالب ایران را زا گزند حفظ بگردان
 .دار خمینی را نگه) عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي 

 »رکاته اهللا و بحمۀوالسالم علیکم و ر«
 حسینی حسن شاه

 14/3/61مورخه 
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 هاي کلیدي عبارت
I  هـل مـن    «است کـه فرمـود      ) 7(شود به نداي خمینی که همان نداي  جدش حسین           مگر می

 . لبیک نگویم»ناصر ینصرنی
I حق پیروز است و باطل سرنگون. 
I شویم ند میگونه سعادتم خواهیم دنیا را فداي آخرت کنیم و این ما می. 
I کند انشاءاهللا تر کند که می وطنان مرا محکم طور هم شهادت من باید تو را و همین. 
I       میـرد، سـازش    اهللا مـی  هـا بگـو حـزب    به صدام آن نوکر آمریکـا و شـوروي و دیگـر ابرقـدرت

 . پذیرد نمی
I با یزید جد صدام سازش نکرد) 7( بن علی دانی که حسین شما خود بهتر می. 
I خواهم که راه شهیدان را ادامه دهند هللا میا از امت حزب. 
I امام را تنها نگذارند. 
I ش حسین االن حسین زمان، روحاست) 7(اهللا، امام امت را تنها نگذارید که او نیز رهرو جد. 
I باشد گر شما می دست سازش دراز نکنید که خون شهدا نظاره. 
I ست قدردانی کنیدبهاي هزاران شهید و معلول ا از این انقالب اسالمی که خون. 
I دانیم از مردن باکی نیست و شهادت را نقطۀ اوج سعادت انسان می. 

 حسین :نام
 حسینی شاه :خانوادگی  نام

 ابراهیم :پدر نام 
 ه نسا فاطم:نام مادر

 1351 یکم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 دوم راهنمایی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1366 هشتم دي  و  بیست:تاریخ شهادت
  ماووت عراق:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 727ی، حسین     حسین  شاه¹استان سمنان 

 حسینی حسین شاه
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1»و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
) 6( محمدنام حضرت   نام خداوند قادر و قهار جبار، عادل، بخشنده و مهربان و به             به 

گـذار جمهـوري اسـالمی        نـام بنیـان     و به ) عج(نام مهدي موعود امام زمان      خاتم پیامبران و به   
 . کنم نامۀ خودم را شروع می ایران وصیت

دانم که شهادت من براي تو خیلی سنگین و ناگوار اسـت ولـی همـین                می!  پدر جان  -1 
ن روسفیدي که به نظـر      آن ساالر شهیدا  ) 7(بس براي شما ارزشمند که پیش روي حسین       

شود به نداي خمینی کـه        اي نداشتم مگر می     پدر جان چاره  . من این بزرگترین سعادت است    
 لبیـک نگـویم،     2»هل من ناصـر ینـصرنی     «است که فرمود    ) 7(همان نداي  جدش حسین    

توانستم بدهم؟ شـما بایـد افتخـار کنـی کـه              را چه می  ) 8(راستی که جواب فاطمۀ زهرا    
گونه که رضایش بود، تحویل و تقـدیم          دستت سپرده بود، همان     را که خدا به   توانستی امانتی   

ها است و هر چه آن        چرا که مشت محکمی به دهان ضد خمینی       ! افتخار کن پدرم  . او نمایی 
ایـن وعـدة    . تر بزن و استوار باش، چرا که حق پیروز است و باطل سرنگون              مشت را محکم  

امـام اول شـیعیان،     ) 7( آگاه باش که به گفتۀ علی      الهی است و تغییرپذیر نیست و بدان و       
و در آخرت بهشت براي مـؤمنین و        ] است[دنیا براي مؤمنین جهنم و براي کافرین بهشت         «

گونـه   خواهیم دنیـا را فـداي آخـرت کنـیم و ایـن          چرا که ما می    3»جهنم براي کافرین است،   
 . شویم سعادتمند می

کردي، شـهادت مـن بایـد تـو را و             ا مبارزه می  چنان که بیشتر با ضد خداه       هم! پدر جان  
اي  و همیشه پیرو امام کـه خالصـه  . کند انشاءاهللا تر کند که می وطنان مرا محکم    طور هم   همین

باشد باشی و به حرف ضد روحانیون اصالً توجهی نکنـی، چـرا کـه ایـشان      از روحانیت می  
اي فرزنـد   ! اي امـام عزیـز    : وو به امـام بگـ     . کنند و در واقع یاران شیطان هستند        وسوسه می 

                                           
 .169/ عمران  آل-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»دنیا«، غررالحکم، ذیل واژة )ع(رت علی حض-3
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کـنم   کنم، یعنی فداي اسالم می ام را فدایت می حسین که چیزي نبود، خود و خانواده    ! پیغمبر
 . اهللا است که این شعار تمام حزب

میرد، سـازش   اهللا می ها بگو حزب و به صدام آن نوکر آمریکا و شوروي و دیگر ابرقدرت    
با یزیـد جـد صـدام سـازش         ) 7( بن علی   ه حسین دانی ک   و شما خود بهتر می    . پذیرد  نمی

نکرد و در کربالي عراق درخت اسالم را آبیاري نمود و ما نیـز در همـان کـربال بـا فرزنـد                
پـدرم  ! کنیم و خون خود را فداي اسالم نمودیم و چه افتخار بزرگی             ناخلف یزید مبارزه می   

چرا که آن زمـان آگـاه نبـودم و    جا بیاورم،  مرا ببخش براي اینکه نتوانستم حق فرزندي را به 
تو خیلی بزرگواري براي من، شکر خدا را کن کـه انـشاءاهللا خداونـد           . ات هستم   من شرمنده 

 . اجر شهید را به تو بدهد
باشـد، ولـی    طلبم هر چند کـه برایـت مـشکل مـی        تو را به صبر می    !  اما مادر مهربانم   -2 

و دیگـر شـهیدان روسـفید       ) 7(ینامام حس ) 7(1اکبر  همانند دیگر مادران مرا پیش علی     
و دوسـت دارم در  . گویم گریه نکن ولی پیش دوست، نـه پـیش دشـمن      مادرم نمی . قرار ده 

مجالس با قدرت تمام افتخار کنی و به دیگر مادران درس ایثار و از خود گذشتگی بدهی و                  
 مادرم من به تو خیلی بـدهکارم از    . روسفیدي) 8(خدا را شکر کنی که پیش زینب کبري       

اگر مرا نبخشی چـه     . جا بیاورم   مادرم من نتوانستم حق فرزندي را به      . هر نظر که تصور شود    
 ماند؟  اي هم می باید بکنم؟ راستی مگر چاره

. درود بر شیر پاکت، راستی که ارزش تو از کـشته شـدن مـن بـاالتر اسـت                  ! مادر عزیزم  
ر فرزندانت را بهتـر از مـن        امیدوارم که مادري نمونه باشی و همیشه مطیع پدر باشی و دیگ           

 .تحویل جامعه دهی که انشاءاهللا در این راه خطیر خود، موفق و پیروز باشی
خواهم که رابطۀ خود با خداوند متعال را هـر چـه              از شما می  !  و شما اي برادران عزیزم     
 تر کنید و بعد از من رسالتی را به دوش بگیرید و با زبان و قلـم و هـر چـه             توانید محکم   می
 و  2ها و منـافقین     توانید به این انقالب اسالمی خدمت کنید و با تمام قدرت با ضدانقالب              می

 .اي به این انقالب وارد سازد مبارزه کنید ترین خدشه خواهد کوچک هر کس که می

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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علـت   اگر در طول زندگی با هم، من بداخالقی با شما کردم به     !  و اما خواهران عزیزم    -3 
بخشید و ناراحتم از این مسئله که نتوانستم برادر خوبی براي شما باشـم و             ناآگاه بودن، مرا ب   
خواهم که همیشه این حـرف مـرا در گـوش و در              جاي آورم و از شما می       حق برادري را به   

که این مسئله از خـون بـرادران        » حفظ حجاب است  «ذهن خود حفظ کنید و بسپارید و آن         
 .براي شما دارمدر جامعه مؤثرتر است و من آرزوي سعادت 

خواهم کـه راه شـهیدان را ادامـه دهنـد و امـام را تنهـا                   اهللا می    در آخر از امت حزب     -4 
در صحراي کـربال بـا   ) 7(گویند حسین ها روي منبر می   طور که وقتی طلبه     نگذارند، همان 

گوییـد    زنیـد و مـی      لب تشنه کشته شد و یار و یاوري نداشت، شما دست به سر و سینه می               
اهللا، امـام امـت را تنهـا          ، االن حـسین زمـان، روح      1»کـردیم    ما بودیم و یاریت مـی      اي کاش «

 . است) 7(نگذارید که او نیز رهرو جدش حسین
 گـــر بنـــا باشـــد کـــه مـــا آخـــر بمیـــریم 

 
ــی  ــریم   نمـ ــستر بمیـ ــه در بـ ــواهیم کـ  خـ

 همه خواهیم که در سنگر بمیریم 
ز نکنیـد کـه خـون شـهدا         اهللا جنگ را ادامـه دهیـد و دسـت سـازش درا              اي امت حزب   

بهاي هـزاران شـهید و معلـول اسـت            باشد، از این انقالب اسالمی که خون        گر شما می    نظاره
نـد و   ]ا  ه[هنوز آگـاه نـشد    ] که[زنند، آنها     زنند آنها که نق می      آنها که ضربه می   . قدردانی کنید 

 به زمین خواهـد     ند، بدانند که خون شهدا آنهارا     ]ا  ه[خود را با انقالب اسالمی هماهنگ نکرد      
گاه امام عزیز را تنها نگذارید و به          خواهم که هیچ    از شما می  . توبه کنند و خود را بسازند     . زد

 . سخنان گوهربار او گوش فرا دهید
دانـیم، آن مستـضعف آفریقـایی و افغـانی و لبنـانی               ما در دریا هستیم و قدر آب را نمی         
 جوانـان نکنـد در بـستر بمیریـد کـه            دانـد قـدر ایـن نعمـت رهبـري و انقـالب را، اي                می

سرور شهیدان در میدان جنگ شهید شد، اي جوانان مبادا در غفلت بمیرید که              ) 7(حسین
اي پدران و مادران از رفتن فرزنـدان خـود          . در محراب عبادت به شهادت رسید     ) 7(علی

ما . اریدبه جبهه جلوگیري نکنید که فرداي قیامت در مقابل زینب و خانوادة شهدا جوابی ند              
انـا هللا  «: سوي جهان آخرت برویم که خداوند فرمـوده  مان باید بمیریم و از این جهان به   همه

                                           
 .مفاتیح الجنان» ...فیالیتنی کنت معکم فافوز فوزاً عظیماً« ترجمه قسمتی یا فرازي از زیارت عاشورا است -1
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چه خوب است که مرگمان در      . »سوي او خواهیم رفت     ما از اوییم و به    « 1»و انا الیه راجعون   
راه رضاي خدا باشد، وقتی چنین است از مردن باکی نیست و شهادت را نقطۀ اوج سعادت                 

 . دانیم ان میانس
 . خواهم اگر بدي از من دیدید به بزرگی خودتان مرا مورد عفو قرار دهید از شما می 

 ملتمس دعا
 حسینی  حسین شاه،عبد عاصی

9/9/1366 
 اللۀ این چمن آغـشته بـه رنـگ اسـت هنـوز         

 
 2سپر از دست مینداز که جنـگ اسـت هنـوز           

 لـب سـاحل، برخیـز     ] بر[منشین  ] ه[اي آسود  
 

 ا کار به گرداب و نهنگ اسـت هنـوز         که تو ر   
  

 مـا هدیــه بـه دوســت جـز ســر و تـن نکنــیم    
 

 در بــــستر نــــاز میــــل مــــردن نکنــــیم 
ــضاي لــــشگر شــــکنیم    مــــا پیــــرو مرتــ

 
ــه  ــیم    در معرک ــمن نکن ــه دش ــشت ب ــا پ  ه

 .محل دفن، میقان، کوچۀ راست، گلزار شهدا  
 

                                           
 .156/  بقره-1
آنچـه  . عیات بسیاري سروده شده اسـت     ربا» هنوز«در دوران جنگ با ردیف      .  بیت اول رباعی از اقبال الهوري است       -2

 .کند پور را تداعی می بیت اول، این بیت از قیصر امین. شهید ذیل وصیت آورده از دو رباعی فراهم آمده است

 .نوشته» پسر« اصل وصیت سپر را در. »اي که آسوده نشستی لب ساحل برخیز«: مصرع سوم باید چنین باشد
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 هاي کلیدي عبارت
I  را در خط امام و روحانیت تربیت کنی) ندمفرز(همسرم امیدوارم یاسر. 
I همسرم دخترم همانند سمیه که در صدر اسالم اولین زن شهید بود پرورش یابد. 
I برادرم کاري نکنی که خدا از ما راضی نباشد. 
I      هـاي   هـا و از خـود گذشـتگی    هایمان را شنوا گردان تا فداکاري خدایا دیدگانمان را بینا و گوش

 .ي کلمۀ حق و نابودي کفر ببینیمشهیدان را براي اعتال

 اصغر علی :نام
 حسینی شاه :خانوادگی  نام
 شعبان :پدر م نا

  گلشاه:نام مادر
 1334 پانزدهم آذر :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  ابتدایی ةپایان دور :تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام
 1360 هفتم دي  و  بیست:تاریخ شهادت
  رودخانه نیسان:محل شهادت
  غرق شدن:نحوة شهادت

 گلزار پیکـرش در همـان منطقـه         :مزار
  ندبرجا ما
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 حسینی اصغر شاه علی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
 1»انا هللا و انا الیه راجعون«

 .با درود فراوان به شهیدان از صدر اسالم تا به امروز و از امروز تا به قیامت
 اي با برادران و خواهران عزیز صحبت دارم چند جمله

هاي پیامبرگونـۀ خـود دنیـا را بـه لـرزه درآورده           با رهبري سالم به رهبر کبیر انقالب که        
سالم به شما ملت مسلمان و انقالبی ایران که با حاضر بودن خود در صـحنه همیـشه          . است

 . پوزة آمریکا را به زمین مالیده است
سـالم امیـدوارم کـه سـالم ایـن          ! مادر عزیـز  . چند جمله با مادر گرامی خود سخن دارم        

من نتوانستم به تو خـدمتی بکـنم خـدا انـشاءاهللا اجـر و           ! مادر. د را بپذیري  فرزند ناقابل خو  
 . پاداش به تو عنایت کند

اگـر لیاقـت داشـته باشـم بـه          . در مرگ من گریه نکن مبادا دشمن خوشحال بشود        ! مادر 
خواهـد    آنجایی که آرزو دارم خواهم رسید و یک مادر همیشه خوشبختی فرزند خود را می              

 . در این راه کسب می شودو خوشبختی من 
دانـم دوري مـن بـراي تـو مـشکل       می! سنگر من و اما تو اي همسر باوفاي من و اي هم        

و امـا  . تـوانی مخـالف باشـی    خواهد و تو با خواست خدا نمـی     است ولی خداوند چنین می    
امیدوارم که چنان در راه اسالم و در خط امام و روحانیت او را تربیـت کنـی کـه                    ] را[یاسر  
 کـه   -و اما سمیه؛ او را نیز باید طوري تربیت کنی که همانند سـمیه             . افظ دین اسالم باشد   ح

سـپارم و     من همـۀ شـما را بـه خـدا مـی           .  پرورش یابد  -در صدر اسالم اولین زن شهید بود      
 .همیشه از خدا کمک بخواهید

                                           
 .آمده است» راجع«در اصل وصیت کلمۀ راجعون . 156/  بقره-1
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

هاي   ها و از خود گذشتگی      هایمان را شنوا گردان تا فداکاري       خدایا دیدگانمان را بینا و گوش     
هـاي تحـرك آفـرین و         شهیدان را براي اعـتالي کلمـۀ حـق و نـابودي کفـر ببینـیم و پیـام                  

بخش آنان را بشنویم و توفیق عنایت فرما تا با درك تعهد اسالمی و انسانی خـویش،                   آگاهی
خدایا تـو را بـه حرمـت خـون شـهیدان        . هاي پاك آنان مسئول بدانیم      خود را در برابر خون    

الـشأن   دهیم که دشمنان این انقالب و رهبر عظیم      سوگند می ) 7(ویژه سیدالشهدا حسین    به
و رزمنـدگان اسـالم را در       ] فرمـا [را در هر لباس و مقام و مکانی که هستند نیست و نـابود               

 )آمین(ها از رحمت و نصرت خویش محروم مفرما  کلیه جبهه
 همسرم مقدار یکـصد     1مهریه. اشتم در میقان کوچۀ محمد شهید دفن شود       اگر جسدي د   

هـا را بـزرگ    اگر قبول کند که بچه    . و ده هزار ریال معادل یازده هزار تومان است؛ داده شود          
ها را بزرگ کنـد و اگـر خواسـت همـسر دیگـري                کند، از جانب خودم وکیل است که بچه       

آباد گرگان دارم آن را بفروشـید و مهریـۀ            در علی اختیار کند، هیچ مانعی ندارد و یک حیاط         
همسرم داده شود و به مقداري که بابت خرج کفن و خرجی خودم احتیـاج اسـت برداشـته                

 مبلـغ یکهـزار و   2[...]در ضمن مـادرم عـاجز اسـت و یـک       . ها  شود، الباقی بماند براي بچه    
ش خیابـان گرگـان پـشت    روبروي بازار سـرپو . پانصد تومان به او بدهکار هستم، داده شود      
من یک دفعـه حمـام عمـومی رفـتم پـول آن را              . بانک ملی یک حمام است توي آن کوچه       

 بدهکار بـودم    3دیگر به لطف خدا بدهکاري ندارم، فقط به برادرم صفدر         . ام، داده شود    نداده
 ریـال  85.000حـسینی هـم مبلـغ      بود همسرم آن را بدهد و به عمـو رمـضان شـاه       4که قرار 

 5[...]بدهکار بودم، قرار شد آن را هم بدهد چون پـول بـه او دادم           ) هزار ریال    پنج هشتاد و (
در ضمن ماشین را به آقـاي فیـروزي فـروختم، چـون وقـت نداشـتم سـند آن را                     . را بدهد 

                                           
 .»مهري« در اصل وصیت -1
 . خوانا نیست-2
 .»صفتر« در اصل وصیت -3
 .»قرارم« در اصل وصیت -4
 . خوانا نیست-5
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عـوارض و پـول     . بابت انتقـال سـند آن اقـدام کنیـد         . ام  نتوانستم انتقال بدهم پول هم گرفته     
 است مبلغ پـنج تـا هـشت هـزار           2 [...]1[...]ام و خرج آن با        دهمحضر و مالیات آن را هم دا      

 . تومان بابت خودم خرج شود مانعی ندارد
 3:چند جمله با برادرم صفدر

دانـم از   مـی . من خیلی با تو بد کردم، کوچکتر از آن بودم که قدر تو را بدانم    ! برادر جان  
ن نبودم و االن از مرگ مـن مبـادا          کردي م   طور که تو دربارة من فکر می        من ناراحتی ولی آن   

 . ناراحت شوي و خداي نخواسته کاري کنی که خدا از ما راضی نباشد
هـاي   توانم جبران خوبی    من نمی . خداوند تو را پاداش و اجر آخرت دهد       ! اکبر  برادر علی  

 .تو را بکنم و نتوانستم؛ خدا پاداش آن زحمات را به تو بدهد
اهللا علیه هر چـه       اي و یک برادر، ولی زینب سالم        د داده تو یک فرزن  ! همشیره جان شرف   

طور که همیشه به یاد خدا بودي حاال نیز از خـدا              همان. برادر و فرزند داشت، براي خدا داد      
 .کمک بخواه

اي ولی دنیا همین است، انسان باید زجر بکشد           همشیره جان شرف تو نیز زجرها کشیده       
 . ید از این بیشتر مقاوم باشیدخدا شما را صبر عطا کند، تا بتوان

ها را بزرگ کنی که خوب، اگر نتوانـستی خداونـد کمـک               توانی بچه   همسر عزیز اگر می    
کس حـق   اگر خواستی همسر اختیار کنی هیچ. شود که آنها را نگهدارد  کند، کسی پیدا می     می

 . شدخدا نگهدار همگی شما با. دیگر چیزي ندارم که بنویسم. ندارد مزاحم تو بشود
 » اهللا و برکاتهحمۀ علیکم و ر4والسالم«

19/9/1360 
 حسینی اصغر شاه علی

 

                                           
 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
 .»صفتر« در اصل وصیت -3
 .»وسالم« در اصل وصیت -4
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 هاي کلیدي عبارت
I      ایـن میـسر نیـست       . را به همه برسانیم و به دنیا صادر کنیم          شهیدان بر همۀ ماست که پیام خون

 .مگر اینکه همیشه گوش به فرمان نایب امام زمان و ولی فقیه در زمین باشیم
I شکن، بود باید پشتیبان امام امت، خمینی بت. 
I خداوند توفیق شناخت اسالم و قرآن و عمل به دستورات قرآن به ما عطا کند. 
I تنها به یاد اباعبداهللا و خاندانش باشید که هر چه داریم از این خانواده است. 
I شویم رود، به آن صورت ناراحت نمی اگر از فلسفۀ مرگ مطلع باشیم، براي کسی که از دنیا می. 
I مرگ حیات دوباره است، مخصوصاً شهادت 
I ما امانتی از خدا در نزد شما بودیم. 

 مجید :نام
 شاهرودي :خانوادگی  نام

 اهللا حبیب :پدر نام 
  وجیهه:نام مادر

 1339 نهم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان گنبدکاوس:محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
  ارتش:دهکنن ارگان اعزام
 1360 پنجم مهر :تاریخ شهادت
  آبادان:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

   گلزار شهداي شهرستان شاهرود:مزار
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 مجید شاهرودي
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
دوران صـدام بیـایم، تـا       شکر ایزد منان را که ما را به سالمت داشت تا دوباره به جنگ با مز               
درود بر ملت قهرمان که     . بتوانم دینم را نسبت به اسالم و ملت و مملکت اسالمیمان ادا کنم            

و بـا درود بـر همـۀ        . در پشت جبهه به یاد فرزندانشان هستند و با ضد انقـالب در سـتیزند              
ت اس) عج(شهیدان که با خون خود آزادي و جمهوري اسالمی را که طلیعۀ حکومت مهدي             

و بر همۀ ماست که پیام خونشان را به همه برسانیم و به دنیا صادر کنـیم                 . به ما هدیه کردند   
ادامه دهیم و این میسر نیست مگر اینکه همیـشه گـوش بـه              ) عج(و تا حکومت عدل مهدي    

و در این زمان که بـر همـۀ مـا مـشخص             . فرمان نایب امام زمان و ولی فقیه در زمین باشیم         
خواهم که گوش به حـرف        شکن، بود و از همه می       ن امام امت، خمینی بت    است، باید پشتیبا  

ها ندهند، مگر اینکه حرف و عمل آنها مطابق رفتار امام باشد، چون امام بـراي مـا              شخصیت
 . یک شاخص اسالم است

. هاي این رهبر به دقت گوش دهند و در عمل پیاده کننـد              خواهم که به حرف     از همه می   
 . ند توفیق شناخت اسالم و قرآن و عمل به دستورات قرآن به ما عطا کندامیدوارم که خداو

 )عج(به امید پیروزي اسالم و برقراري حکومت جهانی مهدي 
 1401 شعبان 7 مطابق 20/3/60

 ]اي دیگر نامه وصیت [
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 عمـل  چیزي به آن صورت ندارم که سفارش کنم، ولی چند نکته هست کـه اگـر بـه آن     
ها بدهید که بـراي   توانید مطالعه کنید و به بچه     مقدار کتابی که دارم می     1یک. شود بهتر است  

روم، هـیچ     به این خاطر که از این دنیـا مـی         . دانند استفاده کنند    کتابخانه یا هر جا که الزم می      

                                           
 .»یه« در اصل وصیت -1

 .باالي وصیت ابیاتی را نوشته که مصرع اول کالً افتاده و مصرع سوم و چهارم هم افتادگی دارد*. 
    در مقدم انقالب سر باید داد                          -

 در این راه پسر باید داد...   به شوهرش گفت شهید... 
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ناراحت نباشید و هرگز اشکی نریزید، شاید که از اجر عمـل مـا کـم شـود و تنهـا بـه یـاد                         
در مجلـسی کـه بـه یـادم     . اباعبداهللا و خاندانش باشید که هر چه داریم از این خانواده است        

گیرید قرآنِ بامعنی تالوت کنید و در صـورت امکـان سـخنرانی دعـوت کنیـد تـا مـردم            می
 .استفاده کنند

 را برایم بگیرید، انـشاءاهللا   هاي قرض روزه. ماه رمضانِ امسال موفق به گرفتن روزه نشدم     
قـرآنم را بگیـر و از آن قـسمتی را کـه مانـده         » علی جان «. ه مورد قبول خداوند قرار گیرد     ک

. انشاءاهللا که توفیق شناخت و عمل به قـرآن را پیـدا کنـی و دوربیـنم را بگیـر                  . است بخوان 
مقداري پول اسـت    . امیدوارم که از این هنر در راه خدا و براي خدمت به مردم استفاده کنی              

جـا   اند، آنها را در راه خدا به مصرف خیر برسـانید و در همـه       جبهه به ما داده   که براي آمدن    
همـه را از    . بـود » اللهی  حزب«این را بگویید که مجید در هیچ دسته و گروهی نبود، او فقط              

 . قول من سالم برسانید
 »من اتبع الهديعلی والسالم «

 مجید
رود، بـه آن صـورت ناراحـت     یا مـی اگر از فلسفۀ مرگ مطلع باشیم، براي کسی که از دن   

توانیـد    در صورت امکان می   ). چون مرگ حیات دوباره است، مخصوصاً شهادت      (شویم    نمی
در ثـانی مـا امـانتی از        . از کتاب زندگی جاوید یا حیات اخروي از استاد شهید استفاده کنید           

 .خدا در نزد شما بودیم
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 هاي کلیدي عبارت
I عبادت کنیدخدا را ! اي بندگان. 
I متقی باشید و در برابر کسی جز خدا سر تسلیم فرود نیاورید. 
I با دشمنان خدا دست دوستی دراز نکنید . 
I دراز کنید) صلوات اهللا علیهم اجمعین(دست به دامان قرآن کریم و عترت پیغمبر. 
I زندگیتان را طبق دستورات خداي بزرگ و آیات و روایات تنظیم کنید. 
I  خداوندي این پیر جماران را از جان و دل به گوش بخریدسخنان این ذخیرة. 
I دارد امام عزیز را نگه) عج(از خدا بخواهید تا انقالب مهدي. 
I اي امام را تنها بگذارید مبادا لحظه. 
I اي از خط روحانیت مبارز دور شوید مبادا لحظه. 
I   افتخـار اسـالم و   خواهم که راه برادرشان را ادامـه دهنـد و بکوشـند تـا باعـث            از خواهرانم می 

 .مسلمین باشند

 حسین :نام
 شاهسوار :خانوادگی  نام

 حسن :پدر نام 
  شهناز:نام مادر

 1347 یکم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
 اول متوسطه :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1364ام فروردین   سی:تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

  ادگاهش گلزار شهداي ز:مزار
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 حسین شاهسوار
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»قبلۀًرضیت باالسالم دیناً و بالقران کتاباً و بالکعبه «
عنـوان وصـیت    اینجانب بندة حقیر، حسین شاهسواري فرزند حسن، این چند کلمه را به    

هـا را بـر دل بنـدگان          ارشخواهم این سف    از خداي بزرگ می   . نویسم  بر این صفحه کاغذ می    
خـدایا مـرا مـورد عفـو        . خود مؤثر فرماید و این حقیر را مورد شفاعت و مغفرت قرار دهد            

خود قرار ده و تمام گناهانم را ببخش و مرگی باعزت به من عطا کن که ایـن مـرگ در راه                      
خـدا را عبـادت   ! اي بندگان. خودت باشد و شهادت را نصیبم کن که آرزوي قلبی من است 

کنید و متقی باشید و در برابر کسی جز خدا سر تـسلیم فـرود نیاوریـد و بـا دشـمنان خـدا            
صـلوات اهللا علـیهم   (دست به دامان قرآن کـریم و عتـرت پیغمبـر       . دست دوستی دراز نکنید   

دراز کنید و زندگیتان را طبق دستورات خداي بـزرگ و آیـات و روایـات تنظـیم                  ) اجمعین
 .کنید

چنان که با اتحادتان شرق و غـرب را           هم! مت مستضعف و محروم   اي ملت ایران و اي ا      
 بحبل اهللا جمیعـا و  2او اعتصمو«فرمایـد   زیرا قرآن می. اید به اتحادتان ادامه بدهید  ذلیل کرده 
 سخنان این ذخیرة خداوندي این پیر جماران را از جان و دل به گوش بخریـد و          3»ال تفرقوا 

هنگامی که خورشـید    .  در مغز بسپارید و بدان عمل کنید       بخش را   هاي روح   پیام. عمل نمایید 
رود، شـما     سوي آسـمان مـی      کند، هزاران دست براي دعا به       جماران شروع به درخشیدن می    

امـام عزیـز   ) عج(هایتان را باال ببرید و از خدا بخواهید تا انقالب مهدي            هم همراه آنها دست   
اي از خـط روحانیـت مبـارز دور           ید مبادا لحظـه   اي امام را تنها بگذار      مبادا لحظه . دارد  را نگه 

خواهید سعادتمند بـشوید بایـد پیـرو آن باشـید و بـه                اگر می .  مبارز دور شوید   4[...]شوید،  
 . همراه آنها قدم بردارید

                                           
  ).161الجنان، ص کلیات مفاتیح( در ادامۀ دعاي عدلیه خواندن آن توصیه شده است -1
 .»واعتصمو« در اصل وصیت -2
 .103 /عمران  آل-3
 . در اصل وصیت یک واژه ناخوانا است-4
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اصالً ناراحت نباشید و اگر مقدور شد که فرزندتان را در راه            ! شما اي پدر و مادر گرامی      
 کنید و بدانید که اجـر و پاداشـتان پـیش خـداي بـزرگ محفـوظ                  خدا فدا کنید، باید افتخار    

مادر جان مرا بـبخش و از اینکـه نتوانـستم فرزنـد خـوبی برایتـان باشـد عـذر                   . خواهد بود 
خواهم کـه راه      و از خواهرانم می   . روسفید باشید ) 8(امیدوارم که پیش فاطمه   . خواهم  می

اسالم و مسلمین باشند و از همه دوسـتان  برادرشان را ادامه دهند و بکوشند تا باعث افتخار          
خواهم که امام را تنهـا نگذارنـد    طلبم و از همه می      و آشنایان و اقوام و خویشان حاللیت می       

اگر شهادت نصیبم گشت، نمازم را حاج آقا طاهري بخوانـد و مـرا در               . و پیرو ایشان باشند   
 . مزار شاهرود دفن کنید

ــریم  ــا پـــــر بگیـــ ــا اي دل از اینجـــ  بیـــ
 

ــریم  ر  ــر بگیـــــ ــانۀ دیگـــــ  ه کاشـــــ
ــود را     ــرین خـــ ــشته دیـــ ــا گمگـــ  بیـــ

 
ــریم   ــر بگیـــ ــه دیگـــ ــراغ از اللـــ  ســـ

  

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 حسین شاهسواري

12/1/64 
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 هاي کلیدي عبارت
I سوي خدا باز خواهیم گشت از خدا هستیم و به. 

 رمضانعلی :نام
 محمدي شاه :خانوادگی  نام

 محمدعلی :پدر نام 
  مرضیه:نام مادر

 1341 یکم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود:محل تولد
  ابتدایی ةپایان دور :تحصیالت
  ارتش:کننده ارگان اعزام
 1361 یازدهم فروردین :تاریخ شهادت
  بندر ماهشهر:محل شهادت
 صابت ترکش ا:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 753محمدي، رمضانعلی       شاه¹استان سمنان 

 محمدي رمضانعلی شاه
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 .کنم همان حق تعالی است آغاز می] اما[ا که با یاد از قرآن شریف که سخنی ر

  1.سوي خدا باز خواهیم گشت از خدا هستیم و به
بـه  ] نایـب [اهللا فرجه الشریف و با درود به رهبـر عزیـز           با سالم به حضرت مهدي عجل      

لـت  اهللا الموسوي االمام خمینی، مطالبی چند به استحـضار م           حق آن حضرت، حضرت روح    
 . نمایم شریف و خانوادة گرامی خویش عرض می

برادرهـا و   ] از[دربارة من، از همۀ شما راضی هستم و راضی بوده و همیـشه              ! مادر جان  
 5سپارم و دربارة اثاث، من دفترچه در بانک دارم که مقـدار               خواهرها را به خداي بزرگ می     

اثاث و یک فرش را به آقـا محمـد    تومان از اصغر نوري و بقیه    100هزار تومان پول دارم و      
 .برادر بزرگم بسپارید و بین برادرها تقسیم کنند و مقداري از آن را به مسجد بدهید

 

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
 محمدي رمضانعلی شاه

                                           
 .»انا هللا و انا الیه راجعون«:  سورة بقره156ترجمه آیه  -1
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 هاي کلیدي عبارت
I درود و سالم بر امت شاهد، گواه، صابر، همیشه در صحنه و شهیدپرور امام. 
I الشریک له و ال نظیر«دهم به وحدانیت خدایی که  هادت میش«. 
I است) عج(دهم که امام خمینی روحی فداه نایب بر حق آقا امام زمان شهادت می . 
I ما از اوییم و بازگشتمان نیز به او«دهم که  شهادت می«. 
I  هاجر نشویم مجاهد نخواهیم بودمتا . 
I     ان کن که پایانش در جهاد به شـهادت در راهـت      هجرتی عنایتم ! خدایا، اي شنوندة اسرار درون

 . ختم شود
I      هایش، براي من جز اضافه شدن بر بار عظیم گناهـان چیـز               معبودا این جهان با تمام ظاهرفریبی

 .دیگري ندارد
I   خواهم که اي خالق هستی، بر من عاصی منت بنهـی و شـهادت در راهـت را، کـه بـا                        از تو می

 .یبم کنینص] را[آمرزش گناهانم توأم است 
I دل قوي دارید و صبور باشید که صابران را اجر عظیم نزد خداست. 
I باید ثابت کنی که لیاقت مادر شهید بودن را داري، که داري! شما مادرم. 
I اید، از ایـن بـه        یکی دو سفارش به شما دارم، اول آنکه حجابتان را خوب نگه داشته            ! خواهرانم

 .دارید بعد نیز بهتر نگه

 یقسیدت :نام
 مرتضی شاه :خانوادگی  نام

 سیدمهدي :پدر نام 
  رقیه:نام مادر

 1343 هجدهم فروردین :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان:محل تولد
  کاردانیةپایان دور :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1363 سوم بهمن  و  بیست:تاریخ شهادت

  مهران:هادتمحل ش
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

   گلزار شهداي فردوس رضاي زادگاهش:مزار
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 مرتضی سیدتقی شاه
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 »اهللا الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین بسم «

 :قال اهللا العظیم فی قرآن الکریم
 تنجیکم من عذاب الیم تؤمنـون بـاهللا و رسـوله و             ةیا ایها الذین امنوا هل ادلکم علی تجار       «

 )11-10/ صف(» ن کنتم تعلمونتجاهدون فی سبیل اهللا باموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ا
خدایا در این لحظات حساس که ساعاتی بیش به حرکتمان نمانده، مرحمت نمـودي تـا                 

خواهم که یـاریم کنـی تـا      کنم و از تو می      شکرت می . نامه بنویسم   عنوان وصیت   چند کالم به  
 .که قلمم به غیر از رضاي تو چیزي ننویسد

شـدگان     بـر مبعـوث    1درود و تحیات  . وستحمد و ستایش خداي را که ستایش سزاي ا         
خداوند از درون خلق که براي تزکیه بندگان خدا و تعلیمشان بـه کتـاب آمدنـد، بـاالخص                   

، ایـن مبلّـغ آخـرین پیـام         )6(النبیین، حضرت محمد بـن عبـداهللا        سیدالمرسلین و خاتم  
فرزنـد  و یـازده    ) 7(خداوند به خلق و جانشینان او از سیدالوصـیین، امیرالمـؤمنین علـی            

معصوم و امجد او، خاصه خاتم آنان، این منتظر واقعی و ولی اعظم حـق، حـضرت مهـدي                   
الشرایط، مـراد     روحی و ارواح العالمین تراب مقدمه الفداء و نایب بر حقش، ولی فقیه جامع             

دالن   مریدان، امام عارفان حضرت امام خمینی روحی فداه و سالم و صلوات الهـی بـر پـاك                 
ي خدایشان شتافتند و این حق را یاور شدند و براي رسـیدن بـه محبـوب                 عاشقی که به یار   

خویش سبقت گرفتند و رحمت و مغفرت خدایی به روان مطهر آنان که جان خویش را در                 
راه دوست به رسم هدیه آوردند و به لقاءاهللا پیوستند و درود و سالم بر امت شـاهد، گـواه،                  

 .صابر، همیشه در صحنه و شهیدپرور امام
دهـم بـه     و شـهادت مـی  »الشریک له و ال نظیر«دهم به وحدانیت خدایی که  شهادت می  

صد و بیست و چهار هزار نبی مرسل و خاتم پیامبران حضرت ختمـی مرتبـت                  حقانیت یک 
که بنده و فرستادة اوست و قرآن آخرین کتاب آسـمانی اسـت و              ) 6(محمد بن عبداهللا  

                                           
 .»تهیات« در اصل وصیت -1
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اولـین جانـشین و ولـی بـر حـق      ) 7(طالـب بر حقند و علی بن ابی ) 7(چهارده معصوم 
که از نظرها بـه امـر خـدا پنهـان           ) عج(و آخرینشان حضرت مهدي   ) 6(حضرت خاتم   

 . است) عج(دهم که امام خمینی روحی فداه نایب بر حق آقا امام زمان است و شهادت می
تی و  و این جهان محکوم به نیس     1»ما از اوییم و بازگشتمان نیز به او       «دهم که     شهادت می  

 و باید در این مزرعه عمـل  2»اي براي آن جهان ابد دنیا دار ثمر است و مزرعه«زوال است و   
 الهی متنعم شد و مرگ پایان کـار نیـست، بلکـه             جنتصالحه کشت نمود تا در آن دیار در         

 .آغاز یک حیات جاوید است
رمـانش در راه     تو و آ   نام  بهنهم که نامش جهاد و شروعش         اکنون پاي در راهی می    ! خدایا 

دانم کـه مقدمـۀ ایـن عمـل       تو و پایانش به پیروزي بر دشمنان تو و به کمک توست، اما می             
هـاجر  مسوي خدا، بریدن از همه و پیوستن به اوسـت و تـا             هجرت است، هجرت از غیر به     

هجرتی عنایتمـان کـن کـه       ! پس خدایا، اي شنوندة اسرار درون     . نشویم مجاهد نخواهیم بود   
 . هاد به شهادت در راهت ختم شودپایانش در ج

هایش، براي من جز اضافه شدن بر بار عظیم گناهان            معبودا این جهان با تمام ظاهرفریبی      
شـوم   تـر مـی   گذرد و هر قدم که به گـور نزدیـک       چیز دیگري ندارد و هر روز که بر من می         

ی امیـدوارم و    شود و جز خسران چیزي نصیب ندارم، ول         تر می   غفلتم زیادتر و لغزشم افزون    
خواهم که اي خالق هستی، بر من عاصی منت بنهی و شهادت در راهت را، کـه بـا         از تو می  

ات، بـه   نصیبم کنی که اگـر در ایـن راه، بـا رحمـت واسـعه        ] را[آمرزش گناهانم توأم است     
نزدت نیایم و پایان عمرم مرگ در غیر این راه باشد، عذاب سخت و آتـش نـارت را پـیش                     

 .بینم رو می 
و با سالمی گرم بر پدر و مـادر عزیـزم کـه سـالیان دراز در بـزرگ کـردن مـن رنـج          ...  

هر چند که از دست دادن فرزند براي شـما سـخت و نـاگوار اسـت ولـی ایـن را                      . کشیدند
 هر چه خدا بخواهد، همان خواهد شد، پس راضی به رضاي او شـویم     -دانید   که می  -بدانید

کل بر خداوند و به یاد و با الهام از همۀ صابران صـدر اسـالم،                و تسلیم امر او باشیم و با تو       

                                           
 .156/ بقره» انا هللا و انا الیه راجعون« اشاره به آیه -1
 .267عوالی اللئالی، ص .»ة االخرعۀالدنیا مزر«): 6( حدیث معروف پیامبر اکرم اشاره به-2
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خـواهم کـه      از شما می  . دل قوي دارید و صبور باشید که صابران را اجر عظیم نزد خداست            
 . مبادا از رفتنم ناراحتی کنید که ناراحتی شما موجب آزردگی روح من خواهد شد

اه خواسـتید گریـه کنیـد، بـه یـاد      توانم مانع از گریـه کردنتـان شـوم، هرگـ          هر چند نمی   
با آن همه مصائب در صحراي کربال گریه کنیـد، زیـرا            ) 8(مظلومیت و صبر زینب کبري    

حـد و حـصرم       خاطر قـصور بـی      از شما به  . که گریه، آهنگ ادامۀ راه در مسیر جلودار است        
 . خواهم که برایم دعا کنید طلبم و از شما می حاللیت می

هر چند من شرمندة زحمات دیرینۀ شما دو تن هـستم، امـا از              ! ممادر مهربان ! پدر عزیزم  
آینـد،   توز اسالم و انقالب، که به هـر لبـاس درمـی            خواهم که در مقابل دشمنان کینه       شما می 

باید ثابت ! و شما مادرم  . مقاوم باشید که پدر شهید منادي خون و هدف و آرمان شهید است            
کـه داري، بایـد بـه جهـان بفهمـانی کـه صـبر و                کنی که لیاقت مادر شهید بـودن را داري،          

ــه   ــدة مکرم ــهامت را از ج ــجاعت و ش ــتقامت و ش ــرا  اس ــۀ زه ــب ) 8(ات فاطم و زین
 . خواهم که حاللم کنی اي، می آموخته) 8(کبري

کنم که برادر خـوبی بـراي شـما نبـودم و شـما را           برادرانم، از شما نیز طلب بخشش می       
.  عفو واز درگاه خداوند برایم طلب مغفرت نماییـد         به بزرگی خویش مرا   . خیلی اذیت کردم  

خواهم که به شما توفیق آن عنایت نماید که در زندگیتان موفق و در انجـام امـور         از خدا می  
محوله شرعیه و تداوم بخشیدن به راه سرخ شهیدان که همان راه اسالم و قـرآن و سـربازي                   

 . است سرفراز باشید) عج(آقا امام زمان
توانم از زحمـات و الطـاف دیرینـۀ شـما قـدردانی کـنم،                 دانم چگونه می    نمی! خواهرانم 

توانم برایتان انجـام      مجبورم که به همین چند کالم بسنده کنم، زیرا که کار دیگري فعالً نمی             
به بزرگواري خویش برادر کوچک خود را مورد مرحمـت قـرار دهیـد و از خداونـد                  . دهم

یکی دو سفارش به شما دارم، اول آنکـه حجابتـان را            ! خواهرانم. برایم طلب آمرزش نمایید   
داریـد و دیگـر اینکـه فرزنـدان خـویش را              اید، از این به بعد نیز بهتر نگـه          خوب نگه داشته  

وار تربیت نمایید و بدانید که شما موقعی مسئولیت عظـیم مـادري را            2 گونه و رقیه   1اکبر  علی
، را خوب تربیت نمایید و در هر حال        »فرزندان «هاي گران،   اید که این امانت     بهتر ایفاء نموده  

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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از همـۀ نزدیکـان و   . بـسپارید » اهللا«شـان    ها را بـه صـاحب اصـلی         آماده باشید که این امانت    
خـواهم کـه مـرا حـالل کننـد و از        مـی - که آنها نیز حق بزرگی بر گردن من داشتند   -فامیل

ان، کـه بـه هـر نحـوي حقیـر را            از تمامی بـرادران و خـواهر      . خداوند برایم استغفار نمایند   
خواهم که برایم به درگاه خداوند دعـا کننـد کـه خداونـد از سـر تقـصیراتم                 شناسند، می   می

 . بگذرد
دانم که هیچ خیري براي شـما         از تمامی دوستان نزدیکم، که عمري را با هم بودیم و می            

مـن معلمـانی    ها گرفتم و یکایـک شـما بـراي            نداشتم جز اتالف وقتتان، هر چند من درس       
خـواهم کـه قـصورم را ببخـشید و      بودید که مجال آوردن نام شریف هر کدامتان نیست، می       

هرگاه به یادم افتادید، برایم دعا کنید و تنها سخنی را که با شما دارم اینکـه خـدا را همیـشه      
 . خواهید خدا از شما بگذرد طور که می مد نظر داشته باشید و از یکدیگر بگذرید، همان

تر از آنم که با       و اما سخنی با امت همیشه در صحنۀ امام، هر چند من به واقع کوچک              .. . 
 - زیرا این شمایید که معلم اخـالص و ایثاریـد و متقـی واقعـی               -شما حرفی به زبان بیاورم    

عزیـزان،  : شـوم   متـذکر مـی   ] را[ولی با این حال چند مسئله را که بیشتر باید مـدنظر باشـد               
د باید در محضر خدا حاضر شـویم واز ایـن دار فـانی هجـرت گـزینیم،             سروران، دیر یا زو   

چـه خـوب کـه در ایـن اسـتراحتگاه           . هجرت به محضر خدا کـه آنجـا دار حـساب اسـت            
بیاییم در ایـن راه     . در این محل آزمایش، امتحان خوب پس دهیم       . باري از تقوا برگیریم     کوله

بیـاییم بـه واقـع    . ه بنـدة غیـر خـدا نیـستیم        بیاییم که ثابت کنیم ک    . بندگی اهللا را پیش گیریم    
 2 بیاییم براي اطمینـان قلـب متمـسک بـه ذکـر اهللا             1»ایاك نعبد و ایاك نستعین    «: بگوییم که 
بیاییم همیشه خود را در محضر خدا بدانیم و باور کنیم که خدا بـر اعمـال مـا نـاظر                     . شویم
امین امام را به جان خریدار باشیم که        بیاییم فر . هامان بیرون کنیم   ها را از دل     بیاییم کینه . است

 ماندن از او مساوي با ضاللت است و رها کردن او برابر با از دست دادن                جلو رفتن و عقب   
 . همه چیزمان است، زیرا کالم او قول قرآن اوست و راهش راه انبیاء

بـه  هـا   بـرادران، امـروز جبهـه   . جنگ را سرلوحۀ کار خود قرار دهیـد  ! خواهران! برادران 
خواهید در گشودن راه کربال و نجـف و کـاظمین و              اگر می . وضعیت حساسی رسیده است   

                                           
 .5/  حمد-1
 .28/ رعد. »اال بذکر اهللا تطمئن القلوب«:  اشاره به آیه-2
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اگر ! پدران! مادران. ها بیایید که انشاءاهللا فتح نهایی نزدیک است         سامراء سهیم باشید به جبهه    
و فاطمـۀ   ) 6(خواهیـد در قیامـت در کنـار حـوض کـوثر در حـضور پیـامبر اکـرم                    می
ه نباشید، از فرستادن فرزندانتان به جبهـه و کمـک مـادي و              شرمسار و سرافکند  ) 8(زهرا

در نمازهـاي جمعـه و جماعـات و نمـاز اول            . زدگان دریغ نورزید    معنوي به جنگ و جنگ    
 و در مراسـم دعـا بیـشتر و بهتـر            1»نماز عمود دیـن اسـت     «وقت باشکوه شرکت نمایید که      

 2.»دعا مغز عبادت است«شرکت کنید که 
رسـالتی بـس    ! خواهران! برادران. با همکاران عزیز و سروران دبیرم     اما سخنی در خاتمه      

ساز این انقالب     کند و آن تربیت و تعلیم فرزندان آینده         عظیم بر دوش یکایکمان سنگینی می     
آشنا سـاخت کـه فرهنـگ    ) 7(بیت اطهار باید اینان را با فرهنگ قرآن، اسالم و اهل   . است

 را باید دانست که ابتـدا مربـی بایـد خـود متخلـق بـه        اما این . انقالب نیز سواي اینها نیست    
تنهـا  . اخالق اهللا باشد، تا کالمش بوي خدایی به خود بگیـرد و تـأثیري الهـی داشـته باشـد                   

خداونـد شـما را در   . فرزندان این امت خداجو را تربیـت کنیـد     ! اساتید عزیز : سفارش اینکه 
امت اسالم، امام را، امام را، امام را دعا         اي همۀ   : ختم کالمم این که   . این امر خیر یاري نماید    
 . کنید و تنهایش نگذارید

خـداحافظ شـما، التمـاس دعـا،        . با آرزوي سعادت و سالمت همگان از درگاه خداونـد          
 :فرزند و برادر کوچک سراپا تقصیر شما

 مرتضی  سیدتقی شاه- العبد المذنب-االقصر العاصی
 12/8/63کربالي غرب کشور 

 

                                           
 .)218 ص ،79 ج ،بحاراالنوار( .» عمود الدینةالصلو«): 7( اشاره به حدیث امام باقر-1

 ).302، ص 90 ج ،بحاراالنوار( .»ةالدعا مخ العباد«): 6(اشاره به حدیث پیامبر اکرم -2
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 هاي کلیدي عبارت
I کنیم افتخارمان این است که در راه عقیده جهاد می. 
I یا باید ماند و تن به ذلت داد و یا باید با دشمن به ستیز برخاست. 
I در راه اسالم شکست نیست. 
I رسیم که در هر دو صورت پیروزیم شویم و یا به شهادت می یا پیروز می. 
I ام تو و دینت به جبهه آمدهخاطر  خداوندا تو آگاهی که من فقط به. 
I هاي اسالم است از والیت فقیه پشتیبانی کنید که یکی از پایه. 
I بسیج را رها نکرده و همیشه و همه حال بازوي پرتوان والیت فقیه باشید. 

 محمود :نام
 شاهورانی :خانوادگی  نام

 عبدالمحمد :پدر نام 
  کبرا:نام مادر

 1337 هجدهم خرداد :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1364 دوم بهمن  و  بیست:تاریخ شهادت
 الرصاص عراق  ام:محل شهادت
 - :نحوة شهادت

 گلـزار شـهداي امـامزاده یحیـاي         :مزار
  زادگاهش
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 محمود شاهورانی
 

 اهللا الرحمن الرحیم بسم
ـ   اولئک نصرواووا و آوالذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهللا والذین           « م المؤمنـون    ه

  1»حقا
فشانی کردند و هـم   و آنان که ایمان آوردند و هجرت گزیدند و در راه خدا کوشش و جان          «

آنان که مهاجران را منزل دادند و از آنها یاري کردند، آنها بـه حقیقـت اهـل ایماننـد و هـم                       
 .»آمرزش خدا و روزي نیکوي بهشتی مخصوص آنهاست

 گرامی، آورندة اسالم، و بر جانشینان بـر حقـشان و بـه سـرور              با سالم و درود بر پیامبر      
 اهللا اعظم صـاحب     بقیۀ ، و بر امام موعود، امام زمان حضرت       )7(شهیدان عالم، امام حسین   

و سـالم و درود     ] بـا ). [عـج (، و سالم بر امام خمینی، نایب بر حـق امـام زمـان             )عج(الزمان
 و جنگ تحمیلی و درود بر شهید همـافر و      خداوند بر شهیدان اسالم، از صدر اسالم تاکنون       

و سالم بر امت شهیدپرور ایـران و سـالم و درود بـر پـدر و مـادر و                    ) عج(سرباز امام زمان  
 . عزیزم خانوادة

کنیم که بـه حقانیـت آن         اي جهاد می    اما بعد، امروز افتخارمان این است که در راه عقیده          
، غیر از این راهـی بـراي    »ت و جهاد برپا است    اسالم بر دو پایه هجر    «کامالً آگاهیم، و چون     

دشمن به ستیز برخاست و اسـالم را        ] با[یا باید ماند و تن به ذلت داد و یا باید            : ماند  ما نمی 
رسـیم    شویم و یا به شهادت می       در این راه هرگز شکست نیست، یا پیروز می        «نجات داد، و    

خاطر تـو و دینـت بـه     که من فقط به تو آگاهی   !  و خداوندا  2».که در هر دو صورت پیروزیم     
 . ام و جز این نیست ام و در این راه آگاهانه آمده جبهه آمده

چون چیزي کـه    . کوه باشید و چون کوه استقامت کنید      ! مادرم، پدرم و خواهرم و برادرم      
در مرگم صبر داشـته باشـید و در ظـاهر    . بیش از همه دوست دارید، باید در راه خدا بدهید       

د و اگر در نهانی گریه کردید و دل شما شکست، در همان حال امام را دعـا کنیـد    گریه نکنی 

                                           
 .72/  انفال-1
 .283، ص 21 صحیفه امام، جلد -2
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وار پیـام تمـامی       زینـب ! و خواهرم و تمام خواهران    . و دعا کنید که خداوند ما را هم ببخشد        
 .شهیدان را و تمامی مظلومان انقالبمان را و مظلومیت ایران را با حجابت به تمام دنیا برسان

کـنم کـه از والیـت فقیـه           الخـصوص وصـیت مـی     ]علی[ و مردم سمنان     و به امت ایران    
خصوص در ایـن زمـان        ها به   هاي اسالم است و در همۀ زمان        پشتیبانی کنید، که یکی از پایه     

مبادا دست از دولت بردارید و از روحانیـت         « سال دوباره اوج گرفته      1400که اسالم بعد از     
 از  1.»صورت این انقـالب شکـست خواهـد خـورد           نگیري کنید، که بدانید در ای       مبارز کناره 

حـال بـازوي      خواهم که بسیج را رها نکرده و همیشه و همـه            رزممان می   برادران بسیجی هم  
 .پرتوان والیت فقیه باشید

ــریم  ــیم کـــه آرام نگیـ ــه آنـ ــا زنـــده بـ  مـ
 

ــت      ــدم ماس ــا ع ــودگی م ــه آس ــوجیم ک  2م
  

 » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
22/4/61 

 د شاهورانیمحمو
 

                                           
از . هـاي مختلـف تأکیـد دارنـد     ها سخنرانی و پیام بر لزوم آگاهانه و مستمر روحانیت در صـحنه   حضرت امام در ده    -1

 13، جلـد  135 ص 10هاي ایشان در این زمینـه بـه صـحیفه امـام مجلـد       ندیشهتوان براي شناخت از ا جمله می   آن
 .، اشاره کرد214، 210، 12، 11 صص 15، جلد 15صفحه 

 . شعر از عالمه اقبال الهوري است-2
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 هاي کلیدي عبارت
I باید فداکاري کرد، باید خود را فدا کرد تا اسالم بماند. 
I حال زمان آزمایش است، یک آزمایش بزرگ و الهی. 
I طلبد داشتن اسالم کمک می پا خیزیم، حسین زمان، خمینی کبیر، براي زنده نگه به. 
I قرار گیردخوشا به حال کسی که در این راه مورد لطف و کرم او ،. 
I آورد همسر خوبم، همین صبر و بردباري شماست که دشمن زبون را از پاي درمی. 
I در راه خدمت به مردم ابتدا خود را ساخته و تزکیه نمایید. 
I ام من این راه را با ایمان کامل انتخاب کرده. 
I وار پیامبر پیام شهدا باشید زینب. 
I در اسالم شکست نیست. 
I ر راه خودت را نصیبت من بفرمابار پروردگارا شهادت د . 

 عبدالرضا :نام
 شاهی :خانوادگی  نام

 محمدحسن :پدر نام 
  مریم:نام مادر

 1338 یکم بهمن :تاریخ تولد
 سمنان شهرستان :محل تولد
 دیپلم :تحصیالت
  جهادسازندگی:کننده ارگان اعزام
 1362 هشتم مرداد :تاریخ شهادت
  مهران:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

 گلــزار شــهداي امــامزاده اشــرف :مــزار
  زادگاهش
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 عبدالرضا شاهی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1»اهللا اولئک یرجون رحمت اهللا و اهللا غفور رحیم الذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل«
گذار حکومت اسالمی، حکومتی که روحی تازه در کالبد           درود به رهبر کبیر انقالب، پایه      

و درود به روان پـاك شـهداي        .  جهان جان تازه گرفتند    و محرومین ] ه شد [مستضعفین دمید 
اسالم که با فدا کردن جان خود و با اهداء خون خـود، درخـت نوپـاي انقـالب اسـالمی را           

 . آبیاري کردند
کند این بنده حقیـر و سـراپا تقـصیر، در حـالی کـه عمـري را در جهالـت و                وصیت می  

عمـري را   . رود  سوي خالق یکتا مـی      ز گناه به  باري پر ا    برده است و با کوله      سر می   گمراهی به 
شـدیم، در پرتگـاه       در جهالت و نادانی سپري کردیم، به راه راست و مستقیمی هدایت نمـی             

تا اینکه ناخدایی از دیـار پیـامبران        . نابودي قرار گرفته بودیم، بدون اینکه خود متوجه باشیم        
ري خمینی بزرگ با رهنمودهاي     آ. آمد و سکان را گرفت و امتی را از غرق شدن نجات داد            

حال بایـد کوشـید،     . هایش ما را از جهالت رهانید       اش و پدري مهربان با راهنمایی       پیامبرگونه
 . باید تالش کرد، تا این کشتی به ساحل مقصود برسد

باید خود را فدا کـرد تـا   . باید فداکاري کرد، باید خون داد، تا درخت نوپاي آبیاري شود       
 . اسالم بماند

فرصـت کـم اسـت، لحظـات        . حال زمان آزمایش است، یـک آزمـایش بـزرگ و الهـی             
ها براي خشکانیدن ریـشۀ درخـت         آفت] و[استثنایی، زورمداران جهان براي مقابله با اسالم        

پـا خیـزیم و حرکـت کنـیم      بایـد بـه  . اند اند و دست به دست هم داده      نوپاي اسالم بلند شده   
بر ماست که به نـداي  . طلبد  داشتن اسالم کمک می      نگه حسین زمان، خمینی کبیر، براي زنده     

 حسین لبیک گوییم باید رفت، باید این باغبان پیر را که درخـت انقـالب را   2»هل من ناصر  «
شـاید  . هاي جهان ریشۀ درخـت را نخـشکانند       ها و کرم    کند، یاري کرد، تا آفت      داري می   نگه

لی لطفی نمـوده و بـار گناهـان سـبک           در این راه توفیقی حاصل شد و خداوند تبارك و تعا          

                                           
 .218/  بقره -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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و خوشا به حال کسی که در این راه مورد لطف و کرم او، که همانا لقاءاهللا باشد، قرار            . گردد
 :و در این راه سخنی با پدر و مادر خودم. گیرد

کنم که با تربیت صحیح من، راه را براي شرکت در             من به چنین پدر و مادري افتخار می        
خواهم در ایـن راه محکـم و اسـتوار فقـط بـه                هموار کردند و از شما می     این آزمایش الهی    

اسالم بیاندیشید و خوشحال باشید که امـانتی را کـه خـدا بـه شـما داده اسـت در راه خـدا           
ایـد، دنبـال آن نگردیـد و     ، چیزي را کـه در راه خـدا داده        1چون خاندان وهب    اید، و هم    داده

 جهان بدانند که با وجود چنین پدر و مادري، انقالب           و زورمداران . براي آن ناراحت نباشید   
خـواهم کـه نتوانـستم وظیفـۀ          من از پدر و مادر خود معـذرت مـی         . ما ضربه نخواهد خورد   

و بدانید تنها چیـزي کـه باعـث         . فرزندي را به خوبی انجام دهم و در این راه کوتاهی کردم           
 . شد از شما دور باشم، همان خدمت به اسالم و مسلمین بود

بدان که صبر و بردباري شما بود که توفیـق شـرکت در             ! همچنین همسر خوبم، همسرم    
نبرد با کفار رانصیب ما کرد و حال همین صبر و بردباري شماست کـه دشـمن زبـون را از                     

در این مدتی که با شما بودم مطمئناً نتوانستم وظیفه همسري را بـه              ! همسرم. آورد  پاي درمی 
عنـوان   خـواهم کـه بـه    خواهم و از شما مـی   این بابت از شما عذر می      خوبی انجام دهم و از    
سـازان انقـالب تـالش کـن و بـا کوشـش        اي مهربان در تربیـت آینـده      مادري دلسوز و دایه   

 و خوار کـن کـه دیگـر از    2چنان دشمنان را زبون روزي خود و با حضور در صحنه آن       شبانه
الم، زنی دلـسوز بـراي اسـالم و مـسلمین           جاي خود برنخیزند و به پیروي از بانوي اول اس         

 . باش
من در مدتی که توفیق خدمت به محرومین و         ! برادرانم. و اما سخنی با برادران جهادگرم      

مستضعفین، این یاوران به حق امام امت، راداشتم، متأسفانه نتوانستم رسـالت یـک جهـادگر           
 به خوبی انجام دهم و در این        - که همانا رساندن پیام انقالب به روستاییان عزیز است         -]را[

خـواهم و از شـما       خاطر این کوتـاهی عـذر مـی         من از تمامی روستاییان به    . امر سستی کردم  
طور که امام بزرگوارمان فرمودند خدمت به مردم، خدمت به اسالم             خواهم، همان   برادران می 

ی پر بـه روسـتاها      است، در راه خدمت به مردم ابتدا خود را ساخته و تزکیه نمایید و با دست               

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .»ذبون« در اصل وصیت -2
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نمـایش گذاریـد و در راه       ] بـه [چنان که عظمت و قدرت واقعـی اسـالم را             هجوم برید، آن  
 . باشد که در این راه به فیضی عظیم نایل آیید. انتقال فرهنگ انقالب کوشا باشید

آمپلـی فـایر   (هـاي صـوتی    اخیراً بدون مشورت با مسئولین جهاد، اقدام به خرید دستگاه    
ضـمن  . م که این عمل خارج از مقررات و ضوابط جهـاد سـازندگی بـوده اسـت                نمود...) و

اي بـه خـانوادة مـن         شود اگر کمک هزینـه      عذرخواهی از برادران شوراي مرکزي، تقاضا می      
صـورت از همـسر       ها را کم کنند و در غیر ایـن          گیرد، حتماً به تدریج، وجه دستگاه       تعلق می 

داند، نـسبت   اثیه و یا به هر صورت که صالح می  کنم، از طریق فروش اث      خود درخواست می  
چنین در    و هم . ها باید جزء اموال جهاد قرار گیرد        به پرداخت آن حتماً اقدام نماید و دستگاه       

هـا اشـتباهی شـده     مدتی که امور مالی جهاد به عهدة من بوده است، امکان دارد در حـساب              
 هر مقداري که اشتباه شده اسـت، بـا   خواهم پس از رسیدگی، به   باشد، از برادران مسئول می    

از طریق فروش لوازم خانه و یا از هر طریقی که همـسرم             ] را[مشورت همسرم، مقدار فوق     
و همچنـین امکـان دارد مقـداري از         . صالح بداند، تأمین و به حـساب جهـاد ریختـه شـود            

 کتـاب، در    ام و یـا     صوت که براي ضبط کردن به خانه برده         امکانات جهاد از قبیل نوار ضبط     
و مقـدار   . کنم در اسرع وقت اموال جهاد را برگردانـد          خانه مانده باشد، از همسرم تقاضا می      

الحـسنه    پانصد تومان از پول شخـصی خـود بابـت تلویزیـون در حـساب صـندوق قـرض                  
 . باشد می

با بـاري پـر از      ! اي بخشندة همۀ گناهان   ! آیم، اي خالق یکتا     سوي تو می    بار پروردگارا به   
 .آیم، اي رحمان رحیم مرا دریاب سوي تو می ه بهگنا

 » رسول اهللا اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمداً«
 .دار خدایا خدایا، تو را به جان مهدي، تا انقالب مهدي، خمینی را نگه 
 

 )عبدالرضا شاهی(داوود 
20/12/61 
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 ]اي دیگر نامه وصیت[
 اهللا الرحمن الرحیم بسم

 1»نا صبراً و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرینربنا افرغ علی«
 2»تؤمنون باهللا و رسوله.  تنجیکم من عذاب الیمةیا ایها الذین امنوا هل ادلکم علی تجار«

 )امام خمینی (3.آن حس شهادت بود که ما را به پیروزي رساند
، خمینـی  و نایـب بـر حقـش   ) عـج (عـصر، امـام زمـان    با درود به پیشگاه با سعادت ولی  
شکن و درود بر رزمندگان اسالم که با ایثـار خـون درخـت نوپـاي انقـالب اسـالمی را                  بت

اي که عمري را در ضاللت       کند این بندة حقیر و سراپا تقصیر، بنده         وصیت می . آبیاري کردند 
راه . و در پرتگاه نابودي و سراشیبی سقوط قرار گرفته بودیم         . برده است   سر می   و گمراهی به  

کرد، تا اینکـه مـردي از دیـار پیـامبران آمـد و مـا را از                و مستقیمی ما را هدایت نمی     راست  
 در هر کجا بود، حسین آسـا مـا را رهبـري کـرد و حـال کـه                   4[...]گمراهی نجات داد و به      

رسـد، ابرجنایتکـاران بـا همکـاري          درخت اسالم توسط این باغبان پیر دارد که به ثمـر مـی            
کـردن ایـن    ] کـن [ دست همت به کمـر و تـصمیم بـه ریـشه            6..][. کوردل و عمال     5منافقین

 که نیک گویم این نداي حسین زمان، اینک         ]8 [... جان که خداي   7[...]. اند  درخت، نوپا شده  
باید هجرت  ]. کذا[زمان، زمان آزمایش است، کربالیی دیگر، عاشوراي دیگر، و تکرار دیگر            

ران را، که اینـک از آسـتین صـدام کـافر            سوي کربالي حسین و دست این ابرجنایتکا        کرد به 
 . بیرون آمده است، کوتاه کرد

                                           
 .250/  بقره-1
 .11 -10/  صف-2
این حس بود «.  امام، عبارتی که شهید از امام خمینی نقل کرده است اندکی با عین عبارت امام متفاوت است               صحیفه -3

این حس شهادت بود و این حس جلو آمدن براي اسالم و شـهادت بـود کـه مـا را بـه                . که اینها را، ما را پیش برد      
 .)44، ص 8صحیفۀ امام، ج (، »...پیروزي رساند و 

 . خوانا نیست-4
 .تعلیقات. ك. ر-5
 . خوانا نیست-6
 . خوانا نیست-7
 . خوانا نیست-8
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ام و خوشحالم که خداونـد تبـارك و تعـالی             و من این راه را با ایمان کامل انتخاب کرده          
توفیق این راه را به من داده است که در راه او و در راه به ثمر رسیدن اسـالم گـام برداشـته                

 . الهی روسفید دربیایمشاءاهللا که در این آزمایش  ان
 دارم البته مسائل قابـل ذکـر را قـبالً    1[...]صحبتی چند با پدر و مادرم و همسرم و دیگر   

 . ام تذکر داده
هـا بـر دوش    شما باید خوشحال باشید که توانستید امانتی را که مدت! پدر و مادر عزیزم  

و در ایـن راه انـدوهگین    صاحب اصـلیش برگردانیـد    کرده است، دوباره به شما سنگینی می 
و مـن از شـما عـذر      . شـوند   مباشید که دشمنان اسالم از گریه و زاري شـما خوشـحال مـی             

 . خواهم که نتوانستم که وظیفۀ فرزندي را به خوبی انجام دهم می
 باید بدانید صبر و بردباري شما است که دشمن زبـون را             3[...] مهربانم   2[...]و همچنین    

 سعی و کوشش کنید که همیشه، در هـر کجـا کـه هـستید خـدمتگزار                  .به ستوه آورده است   
اسالم باشید و با تربیت نونهاالن، این امیدهاي انقالب اسالمی، آیندة انقالب اسالمی را بیمه               

اي بـس سـنگین در        وار پیامبر پیام شهدا باشید، و بدانید که در ایـن راه وظیفـه               کنید و زینب  
 . پیش دارید

خواست به انقـالب   هایی که دشمن زبون می     یکی از راه  . دران کشاورز و سخنی هم با برا     
بـرادران کـشاورز مـا بداننـد در ایـن مرحلـۀ             . اسالمی ضربه بزند، محاصرة اقتصادي اسـت      

اي بـسیار   رود که تمامی جهان را در بـر گیـرد و در آینـده        حساس که انقالب اسالمی ما می     
هـاد آنهـا کـار بـر روي زمـین و تقویـت               ج 4نزدیک مستضعفان بر مستکبران غالـب شـوند       

کشاورزي است با همت واالي خود سعی کنند کـه در ایـن راه مـشت محکمـی بـر دهـن                      
 .هاي جهان بزنند و به آنان بفهمانند که در اسالم شکست نیست ابرقدرت

                                           
 . خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
 . خوانا نیست-3
 .»شود« در اصل وصیت -4
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. طلبـیم   من از پدر و مادر، خواهران و برادران و کلیه دوسـتان و آشـنایان حاللیـت مـی                   
خـواهم کـه نتوانـستم وظیفـۀ ایـن جهـادگر را               برادران کشاورز معذرت مـی    بالخصوص از   

 . خوبی انجام دهم به
 . باشد هاي اینجانب در نزد برادر بیگی می و اما حساب

ام، مـرا موفـق بـدار و          که با آگاهی کامل انتخـاب کـرده       ] را[بار پروردگارا در این راهی       
  .توفیق شهادت در راه خودت را نصیبت من بفرما

 .دار و رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه 
 »والسالم«

 داوود
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 هاي کلیدي عبارت
I همیشه دوست داشتم جان خود را فداي اسالم نمایم. 
I ها روان شوند سوي جبهه مردم ایران با شوق تمام به. 
I سرخ شهادت را به ما آموختندکفن با خون خود خط  شهیدان گلگون. 
I راه شهیدان همان راه امام و اطاعت از روحانیت مبارز و اصیل است. 
I مردم ما تابع امام عزیزمان باشند. 
I وار پرورش دهید دوست دارم خواهر کوچکم را زینب. 
I دو برادر کوچکم را طوري پرورش دهید که بتوانند براي جامعۀ اسالمی سودمند باشند. 
 

 محمود :نام
 فر شاهین :خانوادگی  نام

 قنبر :پدر نام 
  کبرا:نام مادر

 1341 یکم آذر :تاریخ تولد
  شهرستان سمنان:محل تولد
 پلمدی :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1360 دهم آذر :تاریخ شهادت
  بستان:محل شهادت
  اصابت گلوله:نحوة شهادت

   گلزار شهداي امامزاده یحیاي زادگاهش:مزار
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 فر هینمحمود شا
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 بعد الموت والفعو عنـد    ة عند الموت و المغفر    حۀ قبل الموت و الرا    بۀاللهم انی اسئلک التو   «

 »الحساب
خـواهم   اهللا امام خمینـی، مـی     پس از درود به رهبر کبیر و امام بزرگوارمان، حضرت آیت           

 . عنوان وصیت بر روي کاغذ بیاورم اي را به چند کلمه
باشد کـه در راه اسـالم بـه           ها سرباز خمینی می      وصیت، وصیت یک سرباز از میلیون      این 

اند و امیدوارم که این موضوع را در عمل واقعـاً نـشان               نبرد بر علیه استکبار جهانی برخاسته     
 . داده باشم

کنم، قسمت اول آن را بـا مـردم عزیـز ایـران             من این وصیت را به دو قسمت تقسیم می         
 . گذارم ام در میان می سمت دوم آن را با خانوادهگویم و ق می

خواهم به عموم مردم ایران بگویم این است که همه باید بدانند جنـگ ایـران    آنچه را می   
و عراق، جنگ بین دو کشور و یا جنگ بر سر خاك نیست، بلکه جنگ بین دو جریان حـق           

اي  ن جنگیـدن بـا باطـل مـسئله    بنـابرای . باشد و مسئله اسالم و کفر در میان است        و باطل می  
باشد و بنا به وظیفۀ شرعی همه باید در این جنـگ              است که اجراي آن بر همۀ ما واجب می        

 .شرکت کنند
من نیز مانند هزاران سرباز اسالم، بر طبق همین وظیفه، بـه میـدان جنـگ روي آوردم و                   

ید درایـن دنیـا کـاري       ام که جان خودم را در این راه فدا نمایم، تا شـا              همیشه دوست داشته  
 .مثبت در راه اسالم انجام داده باشم و امیدوارم که مورد قبول حق تعالی قرار گیرم

انـد، اآلن نیـز    انشاءاهللا تمامی مردم ایران، همچنان که تا حال به فکر اسالم و جنگ بـوده              
مـامی  هـا روان شـوند، تـا راه ت    باشند و آن را فراموش نکنند و با شوق تمام به سوي جبهـه            

 شهیدان گلگون کفن را، که با خون خود خط سرخ شهادت را بـه مـا آموختنـد، ادامـه داده                    
دانیم، راه شـهیدان عزیزمـان همـان راه امـام و اطاعـت از                 طوري که همۀ ما می      همان. باشند

امیدوارم که مـردم مـا همچنـان کـه تـا حـال در ایـن راه                  . باشد  روحانیت مبارز و اصیل می    
ه از این راه پـشتیبانی و حمایـت نماینـد و تـابع امـام عزیزمـان باشـند و بـا               اند، هموار   بوده



 )دفتر ششم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)10(   آثار و اسناد شهدا و ایثارگران   782

هـا را از      هاي غیراسالمی و التقاطی را درك نمایند و این جریـان            تیزهوشی و زیرکی، جریان   
ام بگویم آن است کـه        خواهم به خانواده    اما آنچه را می   . صحنۀ سرزمین عزیزمان پاك نمایند    

دانم تا زمانی که در خانه بودم، براي شما فرزنـد خـوبی نبـودم و                  می! اي پدر و مادر عزیزم    
همچنین براي برادرانم، برادر خوبی نبودم،اما امیدوارم که همۀ شـما مـرا عفـو کنیـد و مـرا                    

 .ببخشید و از من راضی باشید، تا در روز قیامت در برابر شما سرافکنده و خجل نباشم
 این آخـرین لحظـات زنـدگی بـا شـما در میـان               خواهم در   آنچه را که می   ! پدر و مادرم   

بینید ناراحت شوید و یا بـر سـر مـزارم بـه           بگذارم این است که مبادا از اینکه مرا دیگر نمی         
گریه و زاري بپردازید، زیرا که خون من از خون هزاران شهیدي که تا حال بـراي برقـراري                   

گونـه     پس در این باره نبایـستی هـیچ        تر نبوده است،    ، سرخ 1اند   فدا شده  »ال اله اال اهللا   «پرچم  
 . ناراحتی به خود راه دهید

خواهم به شما بگویم مربوط بـه   آنچه را که در رابطه با خانواده می      ! پدر، مادر و برادرانم    
دوسـت دارم کـه ایـن خـواهر     . باشـد  ام و برادرانم ناصر و علـی مـی         ساله 7خواهر کوچک   

مان الگـو نماییـد و آن         از نظر اسالمی در خانواده    وار پرورش دهید و او را         کوچکم را زینب  
دو برادر کوچکم را نیز طوري پرورش دهید که در آینده بتوانند بـراي جامعـۀ اسـالمی مـا                    

 . هاي انحرافی کشیده شوند سوي جریان سودمند باشند و نگذارید که به
همـواره در خـط   خواهم که   در پایان از پدر و مادر و برادران و خواهران خود مؤکداً می             

و ا ما آخرین دعـا    .هاي انحرافی را نخورند     اصیل رهبري حرکت کنند و هرگز فریب جریان       
دار، اهللا   دهم، خدایا، خدایا، تا انقالب مهـدي، خمینـی را نگـه             و شعارم را از ته قلب سر می       

ائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروي، مـرگ بـر اسـر           . اکبر، اهللا اکبر، اهللا اکبر، خمینی رهبر      
 . و صدام2مرگ بر منافقین

 »والسالم«
فر  محمود شاهین4/9/60تاریخ 

                                           
 .»فدا کردند« در اصل وصیت -1
 .تعلیقات. ك. ر-2
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 هاي کلیدي عبارت
I اید شما ملت مقاوم و بیداردل و سلحشور ایران که تمام وجودتان را وقف این انقالب کرده. 
I کنم که قدري مهلتم داد تا اسالم واقعی را بشناسم شکر خداي می. 
I کنیم که به حقانیت آن کامالً آگاهیم اي جهاد می  است که در راه عقیدهامروز افتخار ما این. 
I با کمال میل به جبهۀ مقدس که براي پیروزي اسالم عزیز است رفتم. 
I خواهم که قدر این ابر مرد مجاهد را بدانید از شما عاجزانه می. 
I کنم و اکنون که عازم به میدان نبرد هستم، شهادت را کامالً در وجودم لمس می. 
I دانم مرگ را از عسل بر وجودم گواراتر می. 
I شهادت حد نهایی تکامل یک انسان است. 
I درس شهادت را یاد گرفتم) 7(اکبر من هم به نوبۀ خود از آقا و سرورم حضرت علی. 
I برادران خوب غیر از اسالم و قرآن به چیز دیگري فکر نکنید. 
I را ترویج نمایید) 7(شما نیز سعی کنید که راه خدا و راه امام حسین. 

 علیرضا :نام
 شاهینی :خانوادگی  نام

 حسین :پدر نام 
  شهربانو:نام مادر

 1349 یکم فروردین :تاریخ تولد
 ود شهرستان شاهر:محل تولد
 چهارم متوسطه :تحصیالت
  بسیج:کننده ارگان اعزام
 1365 دوم دي  و  بیست:تاریخ شهادت
  شلمچه:محل شهادت
  اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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 علیرضا شاهینی
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»اهللا  یقاتلون فی سبیللجنۀان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم ا«
عـصر،    پایان خدمت ولـی     با نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان، و با سالم و درودي بی             

وة صبر و مقاومت و تقوي، امید مستضعفان جهان         نایب برحقش، اس  ] و) [عج(آقا امام زمان    
و ملت ایران، این رهبر دلسوز و بیداردل بزرگوار، حضرت امام خمنیی و شـهیدان گلگـون                 

ترین و تنهـاترین      که خالصانه به بزرگ   . کفن، این فرشتگان ملکوت اعال و عاشقان جانباخته       
برکـف   ، این عاشقان جـان و تمامی رزمندگان غیور و شجاع و مخلص. آروزي خود رسیدند  

ترین و تنهاترین دارائیشان بود       آزاده که از جان و مال خود گذشتند و جانشان را که کوچک            
و شما ملت مقاوم و بیداردل و سلحشور ایران کـه           .  راه خدا در طبق اخالص گذاشتند      2[...]

ایـن راه، کـه   اید و از جان و مال و فرزند خـود در             تمام وجودتان را وقف این انقالب کرده      
 .باشد، دریغ ندارید می) 7(همان راه حسین

کنم که قدري مهلتم داد تا اسالم واقعی را بشناسم و در خاموشی جهـل                 شکر خداي می   
کنیم که به حقانیت آن       اي جهاد می    و امروز افتخار ما این است که در راه عقیده         . از دنیا نروم  

ماند که یا پیروز شویم و یـا شـهادت را چـون               میکامالً آگاهیم و غیر از این برایمان راهی ن        
و من بر اساس رسالت و مسئولیتی که حس نمودم، در راه خدا و         . جامی پر از عسل بنوشیم    

بهـاي هـزاران شـهید       براي پاسداري و حراست از انقالب اسالمی، که تبلور اسـالم و خـون             
یز است رفتم و گام نهـادن       باشد، با کمال میل به جبهۀ مقدس که براي پیروزي اسالم عز             می

دانـم و اگـر در ایـن راه دشـمن را شکـست دهـیم،                  در این مسیر خدایی را یک فریضه می       
 .خواهد  که زهی سعادت می3پیروزیم و اگر هم کشته شویم باز هم پیروزیم

به هر حال این مایۀ شکر پروردگار و افتخار براي ما و ماست که در ایـن راه بـه درجـۀ                  
شـود و بـه    هاست که انقالبمان بـارور مـی   رسیم و با جاري شدن این خون    رفیع شهادت می  
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توانیم بـا خـون خـود کـه در مقابـل       و ما می. گردد حکومت عدل الهی آخرالزّمان متصل می   
طـوري کـه      اسالم ناچیز است، زمینۀ حکومت دادگستر حضرتش را فراهم نمـاییم و همـان             

ضرت امام امت به انقالب جهانگیر حضرت       آرزوي همۀ ماست، این انقالب را به رهبري ح        
خواهم که    و من از شما عاجزانه می     .  پیوند زنیم  »له الفدا  اهللا االعظم ارواحنا  بقیۀ«) عج(مهدي

قدر این ابر مرد مجاهد را بدانید و از بیانات گهربارش جداً استفاده نماییـد، کـه بـه راسـتی               
وده و رهبـري بـاتقوي و دلـسوز و          بها و عظیمی را به مـا عنایـت فرمـ            خداوند نعمت گران  

زحمتکش و خیرخواه و غیور و شجاع و مقاوم و بیداردل و آزاده نصیب ما کرده است کـه                   
و همیشه سعی شما این باشد که گوش به فرمانش باشید و حداکثر             . افتد  گاه از پاي نمی     هیچ

گونـه    م، هـیچ  و اکنون که من در جبهه هـست       . استفاده را از وجود شریف و بابرکتش بنمایید       
کـنم، بلکـه خیلـی مـسرورم کـه ایـن آگـاهی را         وحشت و نگرانی در وجودم احساس نمی 

توانم بفهمم که چنین رهبر و ولی امري دارم که فرمانش بالدرنگ اجرا شـدنی   دریافتم و می  
 .است و ما همه با رضایت کامل مجري آن هستیم

اي  کنم و ذره   الً در وجودم لمس می    و اکنون که عازم به میدان نبرد هستم، شهادت را کام           
دانم، چون اطاعت    تردید بر من مستولی نیست و این مرگ را از عسل بر وجودم گواراتر می              

 .از امام است و این وظیفۀ شرعی هر مسلمان است
دانـم    خوانید، می   اید و می    نامۀ مرا باز کرده     اکنون که وصیت  ! و اما شما پدر و مادر عزیزم       

اي موجود است که وقتی عزیـزي را از   ار شده، چون ذاتاً در نهاد هر خانوادهچشمانتان اشکب 
شـوند، ولـی سـپس بـا صـبر خداونـدي اسـتقامت         دهد، در لحظۀ اول غمگین می     دست می 

کنم که براي من گریه نکنید، زیرا بردبـاري و صـبر شـما                کنند و من از شما خواهش می        می
مگر عاشورا را چه کسی زنـده     . شود  مان می بیشتر باعث شکست دشمن و روحیه براي خود       

هـاي بعـد از شـهادت بـود کـه کمـر               ها و مظلومیت    داشت؟ جز آن تبلیغات و سخنرانی       نگه
تــر از حــضرت  دشــمن را شکــست و دل دوســت را ســوزاند؟ و مگــر خــون مــا رنگــین 

است که مظلومانه در صحراي کربال کـشته شـدند و           ) 7( حسین 2اکبر  و علی ) 7(1قاسم
شـویم؟ و از خـداي تبـارك و تعـالی عاجزانـه              کف پـاي آنـان هـم حـساب نمـی          ما خاك   
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طاقت ما را چنـان در راه خـودش تکـه تکـه و مجـروح           خواهم که این بدن نحیف و بی        می
 .سازد که الاقل ارزش یک قطره از خون شهداي کربال را داشته باشیم

افـسوس نخوریـد کـه      امیدوارم که براي از دست دادن فرزنـدانتان غـصه و            ! پدر گرامی  
 از دست دادن فرزندان خـود در راه خـدا            شهادت حد نهایی تکامل یک انسان است و آمادة        

 فرزندت را در راه خدا هدیه کردي و به فرمان خـداي بـزرگ               1درود بر تو که مردانه    . باشید
 بدان و آگاه باش که فرزنـدت هرگـز از فرمـان           . به دیدار عاشقان و قربانگاه کربال فرستادي      

داند و شهادت  زند و مرگ در راه خدا را جز سعادت چیز دیگري نمی         تعالی سرباز نمی    باري
 .شود شمارد که نصیب هر کس نمی هاي خداوند می را جزو بهترین نعمت

کردم در مکانی راحت قرار بگیـرم و در سـنگر نباشـم، غمگـین                از اینکه حس می   ! پدرم 
شوند و مـن هـر روز         که برادرانم در مرزها شهید می     توانستم به خود بقبوالنم       من نمی . بودم

توانستم مشاهده کنم کـه هـر    چگونه می. شاهد این باشم که فالن قدر کشته یا زخمی شدند      
. شوند و من به کارهاي روزمرة خود مشغول باشم          اي از بهترین جوانان ما کشته می        روز عده 

) 7(اکبر  ر غم از دست دادن علی     دانم که از دست دادن من شاید سنگین باشد، ولی مگ            می
سنگین نبود؟ مگر آنها نبودند که کشته شـدند تـا دیـن اسـالم پابرجـا                 ) 7(بر امام حسین  

درس شـهادت را یـاد   ) 7(اکبـر  باشد؟ من هم به نوبۀ خود از آقا و سرورم حضرت علـی            
گیـرد،  بار است و نباید منتظر باشم که مرگ ما را فرا گرفتم و آموختم که زندگی مادي نکبت   

بلکه باید رفت و آن را در آغوش گرفت و شما هم ماننـد مـوال و آقایمـان، حـضرت امـام                       
 .، صبر واستقامت و آزادگی را پیشۀ خود کنید)7(حسین

ات پیروز شدي و فرزندت را روانۀ         سالم بر تو که باالخره بر احساس مادرانه       ! مادر عزیز  
. کنم  را در راه خدا هدیۀ انقالب اسالمی می       میدان نبرد کفار و مسلمین کردي و گفتی که تو           

و مـن  . هـستی ) 8(کنم که مادري از ساللۀ حـضرت زینـب    و من بر وجود تو افتخار می      
همیشه از پروردگار عالم و کسی که جان من در ید قدرت اوست، خواستار آمرزش گناهان                

ل درگـاه الهـی     ام و امیدوارم که این حاجت من مورد قبـو           و راضی بودن شما از خودم بوده      
خواهم هرگونه افسردگی و نـاراحتی را از خـود دور کنیـد و                و از شما می   . قرار گرفته باشد  
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همیشه خوشحال و امیدوار باش و مرا دعا کن که خداوند این لیاقت را بـه مـن بدهـد کـه                      
 .بتوانم در روز قیامت شماها را هم فراموش نکنم

از اسالم و قرآن به چیز دیگري فکـر نکنیـد     هشیار باشید و غیر     ! برادران خوب و عزیزم    
و شما نیز سعی    . که هر چه خیر و صالح انسان است در این کتاب و در این راه نهفته است                

را ترویج نمایید و در این راه از بـذل جـان و مـال       ) 7(کنید که راه خدا و راه امام حسین       
ا و تمامی فرامین امـام را بـه   خویش دریغ نفرمایید و پیوسته در راه اعتالي اسالم عزیز کوش         

است و ایام عاشورا، کـه جـان دادن در          ) 7(جان و دل پذیرا باشید که زمان، زمان حسین        
 .راه این هدف افتخار است

بیدار باشید و بدانید که فقط با گریه و ناله وظیفۀ شـما انجـام        ! خواهران مهربان و عزیزم    
گونـه پیـام خـون        یشۀ خود کنید و سپس زینب     گیرد، بلکه باید ابتدا صبر واستقامت را پ         نمی

وسیله باعث جوشـشی در   شهیدان را به گوش جهانیان، از دوست و دشمن برسانید؛ تا بدین      
و همیشه حجاب و پاکدامنی و تقوي       . دل دوستان و شکست و ناامیدي در دل دشمنان شود         

 با اعمال و کردار خود      وسیله بهتر   الهی را سرلوحۀ زندگی خودتان قرار دهید تا بتوانید بدین         
 .به تبلیغ حقیقت واقعی دین اسالم و ادامه دادن راه شهیدان بپردازید

این آب و خاك و این ایـران عزیـز و ایـن             ! وطنان عزیز و گرامی     دوستان، آشنایان و هم    
جوي اسالم بر گردن ما حـق دارنـد، در حفـظ آنهـا کوشـش کنیـد و          مکتب پرشکوه و حق   

گونـه و   وار و حـسین   را به جان عزیزانتـان علـی  1. [...]یان از بین برود   دست اجنب   نگذارید به 
 و ایـن  2مانند، بر همۀ دشمنان داخلـی و خـارجی اسـالم و ایـن انقـالب بخروشـید                  خمینی

دار اسـالم هـستیم، بایـد آن را           اکنون ما پـرچم     چون هم . انقالب را به سرتاسر گیتی برسانید     
 جان ناقابلمان را نیز باید هدیه کنیم، و الّا واي به روز             گیر کنیم و براي نگهداریش حتی       همه

 .و احوال ما، اگر این انقالب نابود شود
اي بگرفته است و قلـب      ها بار دیگر جان دوباره      اسالم پس از گذشت سال    ! امت مسلمان  

داریـد تـا اسـالم جـانش          پس والیت فقیه را بایـد سـالم نگـه         . این اسالم، والیت فقیه است    
و ناگفته نماند که باید جوارح یک جان را نیز سالمت نگهداشت و آن یـاران                . اشدسالمت ب 
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باوفا و پیرو خط امام هستند، که اطاعت از آنها نیز امري است بسیار مهم و واجب و باید با                    
هـا و   و گوش بـه توطئـه  . باشد تمام وجود و قدرت حمایتشان کنید که وظیفه شرعی نیز می          

 ندهید که همچون طبل، توخالی و صدایشان زیاد اسـت، ولـی             1قینشایعات مشرکین و مناف   
 .العمل و مقاومت همه نابود شدنی و از بین رفتنی هستند ترین عکس بدانید که با کوچک

سعی کنید همیشه وظیفۀ خودتان را بدانید و هـدفتان را در            ! و اي جوانان و امیدان آینده      
هـر انـسان، خداشناسـی، خودشناسـی و         زندگی مشخص نمایید و من معتقـدم کـه وظیفـۀ            

امیدوارم که خدا را فرامـوش نکنیـد و در          . باشد  دنیاشناسی و آنچه مربوط به دنیا هست، می       
همۀ شئون زندگی به یاد او باشید و فقط از او کمک بطلبیـد و خودتـان را هـم بـا اخـالق                        

ه هـواي نفـس     اسالمی بسازید، و همیشه سعی کنید شما بر هواي نفس خود غالب باشید، ن             
کـه مظهـر    ) 7( حـسین  2اکبـر   و دل به دنیا نبندید و آزاد مرد باشید و ماننـد علـی             . بر شما 

 .فضیلت بود در مقابل زور و زورگو قد علم کنید و راه شهیدان را ادامه دهید
) 6(ات حضرت محمـد  این هدیۀ خون ناقابل ما، پیروان فرستاده     ! پروردگارا! بار الها  

قرار بده و آرزوي ما  ) عج(عصر  شکن را بپذیر و ما را از سربازان ولی         و فرزندش خمینی بت   
 3باشد، برآورده ساز و ایـن بنـدة حقیـرت را جـزو     ، که همان نعمت پرلطف شهادت می  ]را[

و تو خود شاهد و  . قرار بده ) 7( بن علی   غالمان و چاکران سرور شهیدان حضرت حسین      
ت است که به پایگاه قدرتی برسیم و یا چیـزي         آگاهی که این تالش و پیکار ما نه از آن جه          

هـاي    ارزش دنیا را به چنگ آوریم، بلکه بدان جهت است که نـشانه و پـرچم                 از کاالهاي بی  
دین تو را برافرازیم و به مردم جهان شایستگی و راه هدایت و پرهیزگاري را هدیه آوریـم،                  

 . برسندتا بندگان ستمدیدة تو امان یابند و ستمگران به کیفر خویش
گاه   تو جانم دادي و جانم را خواهی گرفت، پس مرا در آن صراطی گذار که هیچ               ! خدایا 

و هرگز مرا به خودم وامگـذار کـه بـی تـو همیـشه      ] کذا[در لحظۀ جان دادن غفلت نخورم     
بینی به حدي گناهکـاریم و از فرمـان           این جمع و این بندة حقیر را که می        ! بار خدایا . هیچم

شـدگان    ایم که همگی در پیشگاه کبریایی تو شرمساریم، مـا را از بخـشیده               ردهتو سرپیچی ک  

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .»جزء« در اصل وصیت -3
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  !الهـا . تـو روسـیاهند     درگاهت قرار بده و پدر و مادران را هم ببخش و بیامرز که آنها نیز بی               
ساز  امت ما را پیروز بفرماو قدردان این انقالب و اسالم و امام بگردان و این انقالب را زمینه              

 .فرما و ظهورش را نیز نزدیک بگردانظهور حضرتش ب
 .خدایا خدایا، تا انقالب مهدي، خمینی را نگهدار 

 »1والسالم علیکم و علی من اتبع الهدي«
 علیرضا شاهینی

 1/10/1365دوشنبه 
 

                                           
 .»والسالم علیکم من الطبع الهدي« در اصل وصیت -1
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شـأن بیـان و تأکیـد    . تعبیر اسالم فقاهتی از حضرت امـام خمینـی اسـت     :اسالم فقاهتی  •

هـاي پـس از پیـروزي انقـالب      حضرت امام در این موضوع این است کـه در سـال          
 فکریشان متـون و آثـار غربـی بـود و بـه              اسالمی برخی از روشنفکران که آبشخور     

خــصوص در مــسائل و  بــه.  رســیدندنــوعی اخــتالط در مبــانی و اصــول انقــالب
 -رو بودنـد از جملـه مـسائل سیاسـی           هایی که در ادامه انقالب بـا آن روبـه           موضوع

به نوعی گرایش و وابستگی غربی دچار شده بودند، خطر این کار این             ... واقتصادي  
 مبانی اصلی دوري شدند و به نوعی نگاه و تلقی از اسـالم    بود در ادامه درازمدت از    

در مواردي هم نسبت به نگـاه  . شد باخت و اسالم التقاطی حاکم می       رنگ می فقاهتی  
حضرت امام صریحاً اعالم کردند کـه اسـالم         . کردند  و حکم اسالم فقاهتی تردید می     

ما اسالم فقاهتی و فقه ما فقه جواهري است با این موضع علمی و محکم و مـستند                  
امام بعدها از همـین     . ی رنگ باخت  هاي ناخالص یا التقاط     ها و تلقی    امام، تمام حرف  

اسالم در قالب اسالم ناب محمدي، در برابر اسـالم امریکـایی دفـاع کـرد و بـه آن                    
 .اصالت بخشید

 اسماعیل فرزند بزرگ حضرت ابراهیم از هاجر بود سال تولدش را            ):اهللا  ذبیح(اسماعیل   •
عیل ایـن  ترین نکته در زندگی حـضرت اسـما       شاخص. اند   قبل از میالد نوشته    2085

است که وقتی خداوند حضرت ابراهیم را مبنی بر میـزان اطاعـت و فرمـانبري او از             
حـضرت ابـراهیم   . خود امتحان کرد از ابراهیم خواست که فرزندش را قربـانی کنـد         

امـا خداونـد چـون اخـالص        . بدون کوچکترین درنگ کارد بر گلـوي فرزنـد نهـاد          
سـنت  . رفت کـه گوسـفندي قربـان کنـد        جاي قربانی اسماعیل پذی     ابراهیم را دید، به   

  تعلیقاتتعلیقات
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حـضرت اسـماعیل در   . گـردد  قربانی در اعمال حج تمتع بـه همـان موضـوع برمـی            
 .کرد تجدید بناي کعبه به پدر کمک می

 یکـی از زنـان شـجاع و مجاهـدي کـه در روز               ، همسر عبداهللا بن حباب کلبی     :ام وهب  •
ا در فرستادن فرزند    ام وهب در روز عاشور    . عاشورا شاهد وقایع خونین آن روز بود      

خود به میدان اصرار داشت و وقتی فرزندش اسیر شد، عمرسعد ملعون سرش را از               
 پس از پاك کردن خـون از صـورت          .تنش جدا کرد و سر را به نزد ام وهب آوردند          

فرزند و حمد و ستایش خداوند، سر را به سوي دشمن افکنـد، یعنـی آنچـه در راه                   
 ).17، ص17بحاراالنوار، ج (فت ام باز پس نخواهم گر خدا داده

ان « تاکنون در هیچ کتاب و منبع معتبري یافت نشده که این عبارت              :ان کان دین محمد    •
را به صراحت بـه حـضرت       » کان دین محمد لم یستقم اال بقتلی فیا سوف و خذینی          

 ةو در کتاب دایر   ) 7( کلمات االمام الحسین   عۀدر موسو . بدانند) 7(امام حسین 
فرزند حاج محمد   ) ق1305 -1335(شیخ محسن   «. ع چنین آمده است   المعارف تشی 

الحب، از اعـاظم خطبـا و شـعراي شـیعه و صـاحب دیـوان                  حونري حائري آل ابی   
قصیده معروفی دارد که زبان حال همه سوگواران در         . شعري به نام الحائریات است    

دارد کـه   ) 7(دو بیت شعر از زبان حال ابی عبداهللا الحسین        . مجالس حسینی است  
 :چنین است

 اعطیــت ربــی موثقــاً الینتهــی   
 

 اال بقتلـــی فاصـــعدي و ذریتــــی   
 ان کــان دیــن محمــد لــم یــستقم 

 
ــذینی   ــیوف خــ ــی یاســ  اال بقتلــ

 در کرمـان متولـد شـد و در سـال      1312در سال   ) ش1360 -1312 (:باهنر، محمدجواد  • 
چـون   در پی تحصیل علوم حوزوي به قم عزیمت کرد و از محضر بزرگـانی                1342
اهللا بروجردي، امـام خمینـی و عالمـه طباطبـایی تلمـذ نمـود و در عـین حـال                  آیت

 1327شـهید بـاهنر در سـال        . توانست در رشتۀ الهیات نیز حائز درجۀ دکتـرا شـود          
 فعالیـت سیاسـی   1341علت سخنرانی علیه رژیم اسراییل دستگیر شـد و از سـال     به

هـاي مهمـی چـون         انقالب سـمت   پس از پیروزي  . خود را علیه رژیم شاه آغاز کرد      
عضویت در شوراي انقالب، نمایندگی مردم کرمان در مجلس خبرگـان، نماینـدگی             
مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی و نیز وزارت آموزش و پـرورش را برعهـده                
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وزیـري بـه       در حادثـۀ انفجـار دفتـر نخـست         1360 شهریور   8داشت و سرانجام در     
 .یدهمراه شهید رجایی به شهادت رس

مـسلمانان معتقدنـد معـراج      . ، نام دیگـر آن مسجداالقـصی اسـت        »قدس «:المقدس  بیت •
عنوان قبله اول مسلمانان و دومـین         از آنجا آغاز شده است و به      ) 6(پیغمبر اکرم 
هـایی از آن را       اسرائیل بارها در صدد تصرف آن برآمده است و قـسمت          . حرم است 

یهودیان آن را پایتخت یهـود  . خواندند یدر قدیم آن را اورشلیم م    . اشغال کرده است  
 قبـل   445کوروش شاه ایرانی در سـال       . اند  هایی ساخته   گاه  در آنجا پرستش  . دانند  می

امروز یکی از مراکز مقاومـت مـسلمانان در برابـر           . از میالد این شهر را آزاد ساخت      
 .صهیونیسم متجاوز و غاصب است

هاي   بود که نطفه اولیه آن از دوران فعالیت        از احزاب سیاسی ایران    ):گرا  ملی(جبهه ملی    •
این سازمان تاکنون به علت نوسانات مختلف بـیش از          . دکتر محمد مصدق بسته شد    
هاي این جبهه به علت تعارض و مواضـع           فعالیت.  است  پنج بار تجدید حیات کرده    

هـاي دفـاع    در سـال . مخالف با نظام جمهوري اسالمی غیرقانونی اعالم شـده اسـت     
. هاي سیاسی جزو مخالفان جدي جنـگ بودنـد           نهضت آزادي و سایر تشکل     مقدس

 حقوقی غـرب، مواضعـشان را از نظـام          -هاي سیاسی   وابستگی شدید آنان به جریان    
 .جمهوري اسالمی بسیار دور کرده است

ترین تشکل مـسلمانان انقالبـی، بـا محوریـت روحانیـت       مهم :حزب جمهوري اسالمی  •
گـذاران آن     بنیـان .  اعـالم موجودیـت کـرد      1357د   اسـفن  29در  . شـد   محسوب مـی  

اهللا   اهللا عبدالکریم موسوي اردبیلـی، آیـت        اهللا دکتر بهشتی، آیت     روحانیونی چون آیت  
. اي و دکتر محمـدجواد بـاهنر بودنـد      اهللا سیدعلی خامنه    رفسنجانی، آیت   اکبر هاشمی 

کتـر عبـداهللا    عالوه بر هیأت مؤسس، آقایان شهید حسن آیت، اسـداهللا بادامچیـان، د            
اهللا عـسگراوالدي،     جاسبی، مهندس میرحسین موسوي، آقاي مهدي کروبـی، حبیـب         

دکتر سیدمحمود کاشانی، مهدي عراقی و علی درخشان از اعضاي شـوراي مرکـزي              
، تعدادي از اعضاي اصلی     1360 تیر   7با انفجار دفتر مرکزي حزب در       . حزب بودند 

از آن . ریور هم دکتر باهنر شهید شـد       شه 8پس از آن فاجعه، در      . حزب شهید شدند  
دبیر کل حزب پس از شـهید بهـشتی و شـهید            . زمان بود که عمالً حزب تعطیل شد      

این حزب در دوران کوتـاه حیـات و فعالیـت           . اي شد   اهللا خامنه   باهنر، حضرت آیت  
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کـرد و در اکثـر    دهی نیروهاي انقالب نقش شایان توجهی را ایفا می         خود در سازمان  
گـرا حـزب      هـاي سیاسـی چـپ و ملـی          تـشکل . داراي دفتر نمایندگی بـود    ها    استان

تـرین رقیـب سیاسـی خـود تـا قبـل از تعطیلـی         عنوان اصلی جمهوري اسالمی را به 
 .کردند محسوب می

در محلۀ لومبان اصفهان بـه دنیـا آمـد و           ) ش1307-1357 (:حسینی بهشتی، سیدمحمد   •
 داد و پـس از چنـدي در پـی           تحصیالت خود را تا دوم متوسطه در آن شـهر ادامـه           

تحصیل علوم حوزوي راهی شهر قم گردید و چندي بعد بـراي تحـصیل در رشـتۀ                 
الهیات وارد دانشگاه شد و توانست تحصیالت خود را تا اخذ درجـۀ دکتـري ادامـه          

دکتر بهشتی پس از فراغت از تحـصیل، فعالیـت گـسترده خـود را در آگـاهی             . دهد
هاي سیاسی و مبارزاتی در رژیـم پهلـوي آغـاز             تنسل جوان و نیز شرکت در فعالی      

هاي بسیار گسترده در تمـام ابعـاد اجتمـاعی و     کرد و پس از انقالب، پس از فعالیت      
 در انفجار دفتـر مرکـزي حـزب جمهـوري           1360سیاسی و مذهبی، در هفتم تیرماه       

 .اسالمی، به دست عناصر کوردل منافق به همراه یاران خود به شهادت رسید
بـود کـه روز عاشـورا از شـدت          ) 7( فرزند شیرخوار امام حسین    :اصغر  لیحضرت ع  •

وقتی تمام یاران را از دست داد، خطاب        ) 7(امام حسین . تاب شده بود    تشنگی بی 
در همـین حـال کـه فرزنـد         » ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل     «: به دشمنان گفت  

 گـوش تـا گـوش       سوي فرزند پرتاب کـرد کـه        روي دست امام بود، حرمله تیري به      
اصـغر را     علـی . را شکافت و خون گلـوي او را بـه آسـمان پاشـید             ) 7(اصغر  علی
فرهنگ عاشورا، جواد   . (نامند  الحوائج، طفل رضیع، شش ماهه، شیرخواره نیز می         باب

 )محدثی
 قمـري در مدینـه   43بـود و در سـال   ) 7(عبداهللا الحسین  فرزند ابی اکبر  حضرت علی  •

از جهـت سـیرت و      . زبان و دلیـر بـود       ، زیبا و خوش   چهره  جوانی خوش . متولد شد 
. بـود ) 6(تـرین مـردم بـه پیـامبر اکـرم           وخوي و صـباحت رخـسار شـبیه         خلق
فعاالنه بـه مبـارزه     ) 7(در روز عاشورا در کنار پدرش امام حسین       ) 7(اکبر  علی
نقل است که در نبـرد  . هاشم در روز عاشورا بود وي نخستین شهید بنی . پرداخت  می

پـس از آنکـه     . را تا دویست تن از سپاه عمربن سعد را به هالکت رسـاند            روز عاشو 
اي وارد آمد، دشـمن جـرأت پیـدا            بن منقذ عبدي بر فرق مبارکش ضربه       ةتوسط مر 
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ها قرار    پس از آن توسط دشمن آماج تیغ شمشیر و نوك نیزه          . کرد به او هجوم آورد    
 سـال و  19برخـی  در مـورد سـن شـریف وي    . گرفت و مظلومانه به شهادت رسید    

 .اند  سال نوشته25برخی 
در واقعــه عاشــورا از امــام ) 7(فرزنــد امــام حــسن) 7(  قاســم:حــضرت قاســم •

قـدري نوجـوان بـود کـه زره و لبـاس جنگـی                بـه . اذن میدان گرفـت   ) 7(حسین
 .شجاعانه جنگید و توسط عمربن نفیل اسدي به شهادت رسید. اش نبود اندازه

 مبارزاتی  - از شاگردان فقهی، اصولی و پیروان مشی سیاسی        :اهللا سیدعلی   آیت  اي،    خامنه •
عنوان یکی از مبارزان شاخص خطـه         قبل از انقالب، به   . حضرت امام خمینی هستند   

بارهـا از سـوي رژیـم پهلـوي بازداشـت و       . هاي چشمگیري داشت    خراسان فعالیت 
ــد شــدند   ــشهر تبعی ــه ایران ــدین ســال ب ــد . چن ــضاي شــوراي انقــالب بودن . از اع

هاي مهمی چون سرپرستی سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی، امـام جمعـه                 ولیتمسئ
عالی دفاع، نماینده مـردم تهـران در مجلـس شـوراي              تهران، نماینده امام در شوراي      

، رئـیس   1360هاي جنگ، ترور توسط منـافقین در          اسالمی، حضور فعاالنه در جبهه    
عـالی انقـالب      ي  جمهوري اسالمی پـس از شـهادت شـهید رجـایی، رئـیس شـورا              
 14سـرانجام در    . فرهنگی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشـت          

، پس از رحلت حضرت امام خمینی، توسط مجلـس خبرگـان رهبـري         1368خرداد  
از آن تـاریخ تـاکنون بـا    . به رهبري نظام جمهـوري اسـالمی ایـران انتخـاب شـدند          

 .دار شد شایستگی تمام هدایت امت مسلمان ایران را عهده
اي اسـت از مـسلمانان کـه بعـد از جنـگ صـفین و مـسئله                     نام فرقه  ):مارقین(خوارج   •

اعتراض کردند که چرا به     ) 7(به علی . حکمیت به مخالفت خلیفه وقت برخاستند     
. پرداختنـد ) 7(اي شـدند و بـه مخالفـت علـی           اي و فرقـه     حکمیت گـردن نهـاده    

) 7(ر حـزورا گـرد آمدنـد، بـا علـی          بار د   یک. روز به شمار آنان افزوده شد       به  روز
امیه قدرت    در دوره بنی  . خوردند) 7(جنگیدند و شکست سختی از حضرت علی      

به دو قسمت شدند قسمتی در عراق و فارس و کرمان تسلط            . دست آوردند   بسیار به 
این فرقه در عهد امویـان یکـی از مـشکالت         . العرب  ةاي در جزیر    پیدا کردند و دسته   

جنـگ  ) 7(در نهروان هم بین آنهـا و حـضرت علـی    . بودندبزرگ دولت اسالمی    
ــد  ــاد و ســرانجام شکــست خوردن ــه . افت ــروان ب ــام  در آخــر یکــی از خــوارج نه ن
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را در مـسجد کوفـه در حـین نمـاز بـه شـهادت       ) 7(ابن ملجم، علـی     عبدالرحمن
 ).دهخدا، با تلخیص. (رساند

دتقی دسـتغیب،   فرزند مرحوم آقا سید محمـ     ) ش1360 -1292 (:دستغیب، عبدالحسین  •
 سالگی مقـدمات علـوم      12تا سن   . در خانوادة اهل علم و تقوا دیده به جهان گشود         

را نزد پدر فرا گرفت و سپس در شهر شیراز به تکمیل علـوم حـوزوي و نیـز اقامـۀ        
نماز جماعت در مسجد باقرخان و تبلیغ احکام دینی و افشاي ظلم و سـتم دسـتگاه             

هاي این عـالم مجاهـد،      بر اثر افشاگري  . ماشتطاغوت و استبداد رضاخانی همت گ     
او بعد از سـقوط  . رژیم وي را مجبور به جالي وطن و هجرت به نجف اشرف کرد         

مصادف بـا مبـارزات امـام    . ، دیگر بار به ایران مراجعت کرد    1321رضاخان در سال    
، به امام پیغام فرستادند کـه حاضـر بـه همکـاري در نهـضت                1342خمینی در سال    

 در مدت تبعید و زندانی شدن امام، شهید دسـتغیب نقـش رهبـري اسـتان                 هستند و 
.  مدتی در خانۀ خود حصر شدند      1356فارس را برعهده داشتند؛ تا آنجا که در سال          

هاي ایشان در اواخر حیات خود امامـت جمعـۀ شـیراز و ریاسـت حـوزة                   از سمت 
ام عزیمـت بـه      به هنگـ   1360شهید دستغیب سرانجام در آذرماه      . علمیۀ فارس است  

نماز جمعه مورد سوءقصد قرار گرفتند و همراه چند تن از یاران خـود بـه شـهادت          
این شهید سعید و عالم خبیـر داراي آثـار متعـددي در تفـسیر و احکـام و                   . رسیدند

 .اخالق نیز هستند
تحـصیالت  . در شهرسـتان قـزوین متولـد شـد        ) ش1360 -1312 (:رجایی، محمدعلی  •

نامۀ ششم ابتدایی در همین شهرستان به اتمام رسـانید            ذ گواهی ابتدایی خود را تا اخ    
زمـان،    وارد نیـروي دریـایی شـد و هـم         1338و پس از عزیمت به تهـران در سـال           

تحصیالت خود را از طریق مدارس شبانه ادامه داد و توانست در رشـتۀ ریاضـی در           
. ه کار شـود   التحصیل شود و به عنوان معلم در مدارس مشغول ب           مقطع لیسانس فارغ  

پـس از   . شهید رجایی چندي بعد فعالیت سیاسی خود را علیه رژیم شاه آغـاز کـرد              
هاي مهمی چون وزارت آموزش و پرورش، نماینـدگی           انقالب، شهید رجایی سمت   

وزیـري جمهـوري       نخـست  1359مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی و در سال          
 بـر اثـر انفجـار دفتـر         1360 شـهریور    8اسالمی را برعهـده داشـت و سـرانجام در           

 .دست منافقین کوردل به شهادت رسید وزیري به نخست
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بنـا  . هاي ابراهیمی اسـت     هاي کتب مقدس در دین      نام یک کشتی در داستان    : سفینه نوح  •
ها، نوح پیامبر به فرمان خدا این کشتی را سـاخت تـا خـود، خـانواده                   بر این داستان  

اي از هـر حیـوان را از پیامـدهاي            و نمونـه  خود، کسانی که بوي ایمان آورده بودند        
براساس تورات و قرآن، نوح پیامبر دستور سـاخت کـشتی           . طوفان نوح نجات دهد   

هـا طـول    دریافت کـرد کـه سـاخت آن سـال      ) اهللا در قرآن  (بزرگی را از سوي یهوه      
خویشان و پیـروان    (بود که عالوه بر آدمیان        بایست آنقدر بزرگ می     کشید، کشتی می  

 همه گونه جاندار، جفتی نیز در کشتی جاي بگیـرد تـا بعـد از پایـان سـیل                    از) نوح
کشتی بعدها بر روي قله کـوه آرارات  . بزرگ ادامه حیات بر روي زمین ممکن باشد      

هنوز برخی از باستانشناسان به جستجو براي یافتن بقایـایی از ایـن کـشتی               . نشست
ایـن  . تانی مشابه وجود داشته است    در بین تمدنهاي میانرودان نیز داس     . دهند  ادامه می 

 کتاب پیدایش، اولین کتاب از تـورات یهودیـان، کتـاب          9 تا   6هاي    داستان در بخش  
ةاي دیگـري از آن نیـز         آمده و نسخه  ) 71 و   11هاي    سوره(مقدس مسیحیان و قرآن     

داستان مذکور منجر شده تـا تحقیقـات بـسیاري از سـوي             . شود  دیگر منابع دیده می   
خـصوص در منطقـه آرارات     ن ابراهیمی براي یافتن بقایاي کشتی نوح، به       پیروان ادیا 
 کشتی در ارتفاعات قله آرارات در ترکیه پیـدا شـد کـه         2007و در سال    . انجام شود 
 .پندارن که این کشتی همان کشتی حضرت نوح است شناسان می همه باستان

ـ              :صدام حسین  • ه طمـع گـسترش      رئیس جمهور کشور عراق بود که بـا اشـاره آمریکـا ب
کشورش و براي اجراي اهداف آمریکا یعنـی شکـست یـا جلـوگیري از توسـعه و                  

خصوص در منطقه، قـرارداد رسـمی و قـانونی الجزایـر را               صدور انقالب اسالمی به   
. شـود شکـست داد      کرد ایرانِ پس از انقالب را می        غیرقانونی اعالم کرد و تصور می     

 ایران لشکرکشی کرد و سـرانجام بـا شکـست           آمیز و با تمام توان نظامی به        او جنون 
 .سنگینی از ایران، فرصت حضور آمریکا را در منطقه فراهم آورد

حـدود سـی سـال در حـوزه         .  در یزد متولـد شـد      1327در سال    :صدوقی، شیح محمد   •
علمیۀ اصفهان و قم به فراگیري علوم اسالمی پرداخت، شهید صدوقی در مبـارزات              

حضور فعالی داشـت و در مبـارزات مـردم یـزد            ) ره(نیاسالمی به رهبري امام خمی    
 از سوي امام خمینی     1358 مرداد سال    31عنوان اولین نفر پیشگام بود، در         همواره به 

تـوان    از تألیفات ایشان مـی    . عنوان امام جمعۀ یزد و نمایندة ولی فقیه منصوب شد           به
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در آخرین  . ره کرد اشا» حاشیه بر مدارك  «محقق اول و    » مختصر النافع «به شرحی بر    
 بعد از اقامه نماز جمعه فرد منـافقی بـا           1361 تیر   11اي که اقامه کرد در        نماز جمعه 

 .در آغوش کشیدن ایشان و رها کردن ضامن نارنجک وي را به شهادت رساند
دروس مقدماتی را   . ش در تبریز متولد شد    .ه1281 در سال    :طباطبایی، سیدمحمدحسین  •

طی یـازده سـال اقامـت در        . سالگی عازم نجف اشرف شد     23در ایران خواند و در      
میـرزاي نـائینی، سـید ابوالحـسن اصـفهانی،          : المان نامداري چون  نجف از محضر ع   

اصـول روش   . محمدحسین غروي اصفهانی و میرزا علی آقا طباطبایی اسـتفاده بـرد           
وچهـار آبـان سـال        سرانجام در بیـست   . رئالیسم و تفسیر المیزان از آثار عالمه است       

 . درگذشت1360
. البنـین عامریـه اسـت     از ام)7( فرزند حضرت علی):7(بن ابیطالب  بن علی   عباس •

عبـداهللا و عثمـان نوبـت بـه     , در صحراي کربال پس از شهادت سه بـرادرش جعفـر    
رسـیده  ) 7(اش از امـام حـسین       آفرینی و حضور قهرمانانه و دفاع جانانـه         حماسه
) 7(که بـا حـضرت امـام حـسین       به طرف شط فرات حرکت کرد در حالی       . است
اشقیا آن دو را در مسیر فرات از یکدیگر جدا          با وجودي که نبردهاي     . رکاب بود   هم

کـه   کردند اما حضرت عباس خود را به فرات رساند، مشک آب را پر کرد بـدون آن          
در برگشت بـا نبردهـاي سـپاه        . ها برگشت   سوي امام و خیمه     به. اي آب بنوشد    قطره

در دو حمله دست راست و چپش   . دشمن روبرو شد و در محاصره آنها قرار گرفت        
همـه   بـا وجـود آن  . اي بر فرق مبارکش از اسب سقوط کرد         طع کردند و با ضربه    را ق 

عبـاس  . زخم و تیر، توان حرکت نداشت و دو نفر از اشقیا او را به شهادت رساندند     
بـن    حـسین «. شهرت داشت » هاشم  قمر بنی «العاده به     خاطر شجاعت و زیبایی فوق      به

 »علی امام شهدا، مرضیه محمدزاده
وي، . و پـسر جعفـر طیـار      ) 7( همسر زینـب کبـري و دامـاد علـی          :جعفرعبداهللا بن    •

طالـب بـه    در ایامی که پدرش جعفـر بـن ابـی   . نخستین نوزاد مسلمان در حبشه بود 
. بـود » اسماء بنت عمیس  «مادرش  . حبشه هجرت کرده بود، در آن کشور به دنیا آمد         

بـن   ، سپس علی  اسماء، پس از شهادت جعفر طیار در جنگ موته، به همسري ابوبکر           
) 6(عبداهللا بن جعفر، مورد عنایت خـاص پیـامبر اکـرم          . درآمد) 7(طالب  ابی

عبداهللا جعفر،  . آمد  شمار می   ویژه که پدرش سردار بزرگ شهید جبهۀ اسالم به          بود، به 
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از جمله کسانی بود که به سیدالشهدا نامه نوشـت و از او خواسـت کـه از سـفر بـه            
 کربال حضور نداشـت، امـا دو پـسرش عـون و             گرچه خود در  . عراق منصرف شود  

به کربال فرستاد و این دو فرزند، در        ) 8(محمد را همراه مادرشان حضرت زینب     
او از اینکـه نتوانـسته بـود در         . رکاب ساالر شهیدان روز عاشورا به شهادت رسیدند       

پس از حادثۀ عاشورا و شهادت حسین بن     . خورد  واقعۀ کربال شرکت کند تأسف می     
گـویی نـزد او       وي در مدینه بـه سـوگ نشـست و مـردم بـراي تـسلیت               ) 7(علی
 هجري درمدینه درگذشت و در بقیـع        80 سالگی، در سال     90وي در سن    . آمدند  می

بـاب  «م برخـی هـم درگذشـت او را در شـام و قبـر وي را در                   .به خاك سپرده شد   
 .دانند دمشق، کنار قبر بالل می» الصغیر

بود که در دامنه کوه احـد در        ) 6(شهور پیامبر اسالم  هاي م    یکی از غزوه   :غزوة احد  •
 کیلومتري شمال مدینه در روز هفتم شوال سال سوم هجري بین مـشرکان قـریش              4

 تن از مـسلمانان     74در این جنگ دندان رسول خدا شکست،        . و سپاه اسالم رخ داد    
ایـن  . الشهدا به شهادت رسیدند و بـسیاري نیـز مجـروح شـدند          از جمله حمزه سید   

 .جنگ به دلیل غفلت محافظان تنگه احد با شکست مسلمانان مواجه شد
اشـاره دارد کـه در مـاه رمـضان          ) 6( به جنگ بدر از غزوات پیامبر اکرم       :غزوة بدر  •

سال دوم هجري بین مسلمانان و مشرکان مکه در سرزمین بدر، روسـتاي کـوچکی               
ران خـویش از مدینـه    تن از یـا 313رسول خدا همراه با . میان مکه و مدینه، رخ داد   

از سـوي دیگـر،     . بـر دوش داشـت    ) 7(پرچم سپاه مسلمین را علـی     . بیرون رفت 
وقتی سپاه ابوسفیان از حرکت مسلمانان آگاه شد، با فرستادن پیکی به مکه تقاضـاي            

جنـگ  .  نفري عازم بـدر شـدند   950درنگ با سپاهی      سران قریش هم بی   . کمک کرد 
 با وجود تعداد اندکشان با امـداد الهـی بـر            مسلمانان. سختی بین دو طرف درگرفت    

. هفتادتن از آنان را کشتند و هفتـاد تـن را بـه اسـارت گرفتنـد                . قریش پیروز شدند  
در ایـن جنـگ حـضرت       . ابوجهل و حنظله، پسر ابوسفیان، در میان کشتگان بودنـد         

طوري   پایمردي بسیار کرد و در پیروزي مسلمانان سهم زیادي داشت، به          ) 7(علی
در ایـن   .  تن از مشرکان در آن نبرد بـه دسـت او کـشته شـدند               36شود    ته می که گف 
هـشام،   ابـن  ، سـیره  1المغازي، جلـد    . ( تن از مسلمانان به شهادت رسیدند      14جنگ  
 ).2، تاریخ طبري، ج1البلدان، ج معجم
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نین محلی است بین طائف و مکـه مکرمـه کـه یکـی از غـزوات رسـول            :غزوة حنین  • ح 
در این غزوه بزرگ جمعی کثیر از صحابه بـه شـهادت   . ن بود بدان مکا ) 6(خدا

در همین محل بـار دیگـر لـشکریان اسـالم بـا تـدبیر خـاص و مقاومـت                    . رسیدند
ناپذیر رسول خدا توانستند شکست سختی به کفار بدهند و غنـائم و اسـیران                 وصف

حـضرت  . گروهی از فرمانـدهان لـشکر کفـار بـه طـائف گریختنـد             . فراوان گرفتند 
 .آنها را تا طائف تعقیب کرد) 6(لرسو

اي که از همان روزهاي آغاز حمله صدام بـه             ساله  نوجوان سیزده : فهمیده، محمدحسین  •
رغـم سـن کـم بـا اصـرار و              خمینی را لبیک گفـت و علـی         ایران اسالمی نداي امام   

اش در دفاع از خرمشهر شرکت نمود و در شرایطی کـه دشـمن                شگردهاي متعهدانه 
یهاي اولیه براي تصرف خرمشهر با تانکها هجوم آورده بود، وي بـا             سرمست پیشرو 
انگیز خود نارنجک به کمر بـست و خـود را زیـر چرخهـاي تانـک                 شهامت اعجاب 
عنـوان سـمبل ایمـان،         اتفاق افتاد بـه    1359این حادثه که در مهرماه      . دشمن انداخت 

عثی در تاریخ جنـگ     طلبی سپاهیان اسالم در برابر کافران ب         و روحیه شهادت    رشادت
شود که خانواده این شهید که اهل قریـه سـراجه قـم              اضافه می . تحمیلی ثبت گردید  

باشند در زمان جنگ تحمیلی در شهرستان کرج ساکن بودند و این شـهید عزیـز                  می
ایـن  . بسرعت خود را از کرج به خطوط مقـدم جبهـه در حـوالی خرمـشهر رسـاند               

 کـه پـس از شـهادت حـسین، فرزنـد دیگرشـان            خانواده متدین توفیق آن را داشتند     
 .داوود را نیز روانه جبهه نمایند و افتخار تقدیم دو شهید را نصیب خود فرمایند

 از احادیثی که در کراهت سـیاه وارد شـده و شـیخ حـر عـاملی در رسـائل                     :لباس سیاه  •
فیمـا علـم    ) 7(قـال امیرالمـومنین   «: الشیعه نقل کرده است یکی این حدیث است       

امیرالمومنین در  «: ترجمه) 382، ص 4ج(» ال تلبس السواد فانه لباس فرعون     : هاصحاب
امـا بعـضی دیگـر از    . سیاه نپوشید که رنگ لباس فرعون اسـت       : تعلیم یارانش گفت  

 .اند احادیث پوشیدن رنگ سیاه در کفش و عمامه و کساء را روا دانسته
ربایجان شرقی دیـده بـه    هجري شمسی در آذرشهر آذ1293 در سال    :مدنی، سیداسداهللا  •

در آغاز جوانی براي کسب علم و کمال به شهر مقـدس قـم عزیمـت                . جهان گشود 
دیري نپایید که از استادان معروف حوزة علمیه نجف شد و توانست از مراجـع    . کرد

اهللا خوانـساري اجـازه    کوه کمري و آیـت  اهللا حجت اهللا حکیم، آیت بزرگی چون آیت 
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م عمر خویش را در راه ترویج اسالم و مبارزه با رژیم فاسد             ایشان تما . اجتهاد بگیرد 
عنـوان   پس از پیروزي انقالب اسـالمی از سـوي مـردم همـدان بـه      . طاغوت گذراند 

اهللا قاضی بـه      پس از شهادت آیت   . نمایندة مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد      
دنی در بیـستم    اهللا مـ    آیـت . فرمان امام خمینی امامت جمعه تبریز را به عهده گرفـت          

هاي نماز جمعه همدان با انفجار نارنجک منـافقی            پس از اتمام خطبه    1360شهریور  
 .کوردل به شهادت رسید

از آنجا که جمله مورد نظر ادامه قسمتی است که حذف شده مفهوم عبارت              : مردم کوفه  •
کوفـه  مـردم  .  که ما نباید مثل مردم کوفه با امام عزیزمان بیعت ببنـدیم      باید این باشد  

هاي پس از پیروزي      در سال . اند  وفایی  در تاریخ اسالم نماد و سمبل عهدشکنی و بی        
انقالب اسالمی یکی از شعارهاي رایج و پرمعنی که مردم در دیدار با حضرت امـام                

امـروز هـم در   . »ما اهل کوفه نیستیم امام تنها بماند  «دادند این بود که       خمینی سر می  
پذیرد یکی از شعارها ایـن        اي صورت می    یت اهللا خامنه  هایی که با حضرت آ      مالقات

 .است که ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند
ایـن مـسجد را     .  در شهر قدس و نخستین قبلـه مـسلمانان بـوده اسـت             :مسجد االقصی  •

اي   در زلزلـه  . سپس فرزنـدش سـلیمان تکمـیلش کـرد        . بنا کرد ) 7(حضرت داود 
نـام  . الـدین ایـوبی مرمـت شـد         توسط صالح  میالدي   585شدید ویران شد در سال      

االقصی در قرآن مجید آیه اول از سـورة اسـراء در آیـات مربـوط بـه معـراج            مسجد
سبحان الذي اسري بعبده لیالً من المسجد الحـرام         «: آمده است ) 6(پیامبر اسالم 

این مسجد بارها از سوي یهودیان افراطی و صهیونیست مورد          » الی المسجد االقصی  
 میالدي قسمت جنوب شرقی مـسجد بـه آتـش           1969رار گرفته و در سال      تهاجم ق 

هـاي مهـم مقاومـت مـسلمانان          عنوان یکـی از مراکـز و پایگـاه          امروز به . کشیده شد 
 .شود فلسطین نامیده می

 در  1300اکبر فیض معروف به مشکینی در سال          اهللا علی    آیت :اکبر  ، علی )فیض(مشکینی •
اي متدین و اهل علم دیـده بـه جهـان          در خانواده  روستایی از توابع بلوك مشکین و     

ایشان پس از کـسب مقـدمات       . پدر وي نیز روحانی و اهل علم و تقوي بود         . گشود
علوم دینی در نجف به ایران بازگشت و پس از رحلت پدر به اردبیل مهاجرت کرد                

 ایشان از نخستین افرادي بود که در نهـضت سـخنرانی          . و در آنجا ادامه تحصیل داد     
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 نفـر از اسـاتید حـوزه بـه نقـاط      27از قیام روشنگرانه امام دفاع کـرده و بـه همـراه      
ایفـاي نقـش ایـشان در       . مختلفی مثل کاشمر، ماهان کرمان و گلپایگـان تبعیـد شـد           

هـایی چـون عـضویت در خبرگـان،      جریانات مختلف بعد از انقـالب در مـسئولیت        
علمیـه قـم و ریاسـت       تدوین قانون اساسی، عـضویت در جامعـه مدرسـین حـوزه             

در کارنامـه علمـی و فرهنگـی ایـشان          . شوراي بازنگري قانون اساسی مشهود است     
هـا جلـد کتـاب و مقالـه را            تأسیس مؤسسه الهادي و تألیف، تـصحیح و ترجمـه ده          

 .توان مشاهده کرد می
اي روحانی متولـد شـد و در          در مشهد در خانواده   ) ش1357 -1298 (:مطهري، مرتضی  •

وارد حـوزة علمیـه شـد و چنـدي بعـد، از             . ه تحصیل علم پرداخـت    اوان کودکی ب  
اهللا بروجـردي و عالمـه طباطبـایی بهـره            محضر استادانی چون امـام خمینـی، آیـت        

 بعد از عزیمـت بـه تهـران، تـدریس و تبلیـغ و           1331استاد مطهري از سال     . جست
بعد از   1342هاي خود را در مدارس و محافل مذهبی آغاز کرد و در سال                سخنرانی
اي مهیج علیه رژیم شـاه روانـه زنـدان شـد امـا پـس از آزادي فعالیتهـاي                      سخنرانی

فرهنگی و آموزشی و مبارزاتی خود را از سر گرفت و تا پیروزي انقالب و پـس از                  
عنـوان   اي از آگاهی بخشی به جوانان و جامعه از پا ننشست تا آنجا کـه بـه       آن لحظه 
 اردیبهـشت  11اما سـرانجام در     . می نامبردار شد  پرداز جمهوري اسال    ترین نظریه   مهم

 . به دست گروهک منحرف فرقان به شهادت رسید1358
 با عنوان سازمان مجاهدین خلق با هدف مبارزه با رژیـم پهلـوي       1344 در سال    :منافقین •

پس از پیـروزي  . اعضاي آن در زندان دچار انحراف شدید فکري شدند     . تشکیل شد 
شـد تـا در        با جمهوري اسالمی زاویه مواضعشان بیشتر می       انقالب اسالمی، هر روز   

هـاي   فعالیـت .  علیه جمهوري اسالمی به مشی مـسلحانه روي آوردنـد        1360خرداد  
پـس از آن تغییـرات سـازمانی        . آنان از سوي حکومت ایران غیرقـانونی اعـالم شـد          

ه وابسته به آمریکا و اقمارش در عراق مـستقر شـدند و شـانه بـه شـانه صـدام علیـ                 
سرسپرده صدام شده در تخلیـه اطالعـاتی   . کردند جمهوري اسالمی ایران فعالیت می   

اینک در اردوگـاهی در عـراق       . کردند  و شکنجه آزادگان و اسراي ایرانی فعالیت می       
عنوان مزدوران آمریکا، انگلیس و اسرائیل همـسو بـا اسـتکبار جهـانی و                 مستقرند به 
 .لیت دارندها فعا ها و سایر ضدانقالب طلب سلطنت
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 از طریق خبرگان رهبري بـه سـمت قـائم مقـام رهبـري       1357 در   :علی  منتظري، حسین  •
 به دستور امام خمینی از این مقام عـزل شـد؛ در مـدتی کـه       1368انتخاب شد و در     

ایشان سمت قائم مقام رهبري را برعهده داشتند مورد احترام و عالقـۀ رزمنـدگان و                
 .مردم بودند

هابیل و لبـودا از یـک بطـن از حـوا زاییـده              .  حوا، برادر قابیل است     فرزند آدم و   :هابیل •
حکم خدا ایـن بـود کـه بـرادر و           . شدند و قابیل و اقلیما از بطن دیگر به دنیا آمدند          

. توانند ازدواج کنند، باید هابیل با اقلیما و قابیل با لبودا ازدواج کننـد  خواهر تنی نمی 
هابیـل نخـستین کـسی    .  قابیل هابیل را کشت قابیل نپذیرفت و در حسادت با برادر،      

گویند جایی که قابیـل هابیـل را بـه خـاك سـپرد در          . بود که توسط برادر کشته شد     
بـه درگـاه    ) قابیل و هابیـل   (وقتی قرار شد هر دو برادر       . کوهی حدود سراندیب بود   

 خدا قربانی آورند، از هابیل که گوسفندي را آورده بـود، قربـانی پذیرفتـه شـد و از                  
. هابیل شـبان بـود  . قابیل پذیرفته نشد و همین امر قابیل را به قتل برادر تحریک کرد     

 )دهخدا. (هابیل فرزند دوم آدم و حواست
 از روحانیون مبارز قبل از انقالب است که در جوانی پیرو            :اکبر  رفسنجانی، علی   هاشمی •

ي رژیـم  قبل از انقـالب مکـرر از سـو   . مشی فکر سیاسی مبارزاتی حضرت امام شد 
سرپرسـتی  : هایی چون دار مسئولیت پس از انقالب اسالمی عهده . پهلوي دستگیر شد  

وزارت کشور، ریاست مجلس شوراي اسالمی، ریاست جمهوري، ریاست شـوراي            
... عالی انقالب فرهنگی، امام جمعه موقت تهران، رئیس مجلس خبرگـان رهبـري و             

 .بر عهده دارنداکنون ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را  هم. شد
 سـالگی  14از سـن  .  در بهشهر متولد گردید1312 در سال   :نژاد، سیدعبدالکریم   هاشمی •

اهللا کوهـستانی، سـپس در قـم نـزد آیـات عظـام بروجـردي و امـام                     در محضر آیت  
وي از همـان اوایـل انقـالب در سـال           . به تحصیل علوم دینی پرداخـت     ) ره(خمینی
هــا و  تمــشاهی آغــاز نمــود و بــا خطبــه مبــارزات خــویش را علیــه رژیــم س1341

هاي پرشور و انقالبی در نشر افکار انقالبی اسالم و افـشاي ماهیـت رژیـم         سخنرانی
یکی از  » مناظره دکتر وپیر  «کتاب مشهور وي    . پهلوي تمامی توان خود را به کار برد       

او پس از پیروزي انقـالب انقـالب   . رفت کتب ممنوعه در زمان طاغوت به شمار می 
می به عنوان نماینده خبرگان مشهد مقدس در مجلـس قانونگـذاري انتخـاب و               اسال
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از دیگـر آثـار ایـن     . دار شد   مسئولیت دبیري حزب جمهوري اسالمی مشهد را عهده       
بخش، مـشکالت مـذهبی       هستی: هاي ذیل اشاره نمود     توان به کتاب    عالم مجاهد می  

  .ها آموخت روز، مسائل عصر ما، درسی که حسین به انسان
 دفتر مرکزي حزب جمهوري اسالمی واقع در سرچـشمه تهـران            ):سرچشمه(هفت تیر    •

هاي سرشناس کشوري بود که در شـب هفـتم      محل گردهمایی بسیاري از شخصیت    
هـاي انقالبـی و        تـن از چهـره     72وسیلۀ بمب منفجر گردید و بـیش از            به 1360تیر  

دسـت   اسالمی به نمایندگان مجلس، اعضاي هیأت دولت و اعضاي حزب جمهوري          
در این حادثـه غیـر انـسانی تعـدادي از           . منافقان به طرزي فجیع به شهادت رسیدند      

اهللا دکتـر سـیدمحمد        که در رأس آنـان شـهید آیـت         -هاي انقالب اسالمی    شخصیت
 . به درجۀ رفیع شهادت نائل آمدند-حسینی بهشتی قرار داشت

» )7(ت االمـام الحـسین     کلمـا  عـۀ موسو« عبارتی که در کتاب      :هل من ناصر ینصرنی    •
 یۀهل من راحم یرحم آل الرسول المختار، هل من ناصر ینصر الـذر «: آمده این است  

) 506ص  (» االطهار، هل من مجیر البناء البتول، هل من ذاب یذب عن حرم الرسول            
اي   آیا دلرحمی هست که بر آل رسول مختار رحـم کنـد؟ آیـا یـاري کننـده                 : ترجمه

را یـاري کنـد؟ آیـا فریادرسـی هـست بـراي             ) 6(هست که ذریت پاك رسول    
 دفاع کند؟) 6(؟ آیا مدافعی هست تا از حرم رسول)3(فرزندان بتول

اسـت کـه در     ) 7(ها مشهور و شعار حضرت امام حـسین         از روایت  :هیهات من الذله   •
، متقـل خـوارزمی،     131المهمـوم، ص    نفـس . (مقابل دشمنان خویش بیان شده است     

مفهوم این عبارت براي شاعران مایه سرایش       ). 83، ص 45االنوار، ج   ، بحار 7، ص 2ج
. »از من دور است که به ذلـت تـن بـدهم           «ترجمه  . اشعار حماسی بلندي شده است    

: البته این تعبیر جزیی از سخنان گهربار آن حضرت است که در روز عاشورا فرمـود               
مـن،  اال و ان الدعی من الدعی قد رکزنی بـین الـسلۀ و الذلـه و هیهـات لـه ذلـک                «

 ).505فرهنگ عاشورا، جواد محدثی، ص(» ...هیهات منا الذله


