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

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

  



  

  
  

انقالب و کشور عبارت است از قانون منشور رسمی و قانونی 
اساسی ما... همۀ چیزهایی که براي ادارة امور ملت الزم است، 
به شکل متین و مستحکمی در این منشور وجود دارد. منشـور  

هــاي  نامــه نامــۀ امــام و وصــیت معنــوي انقــالب هــم وصــیت
ها را بخوانید و ببینید شـهدا کـه در    نامه شهداست. این وصیت

ان خود را فدا کردند، براي چـه فـدا کردنـد و    میدان جنگ ج
شــود از مجموعــۀ فــداکاریها و  دنبــال چــه بودنــد. مگــر مــی

آرمانهاي یک ملت، کسی به این آسانی دست بشوید! اینها راه 
  هاي سعادت ماست که باید دنبال کنیم. ماست؛ اینها مایه

  1381آذرماه -نماز جمعه تهران -بیانات مقام معظم رهبري
  



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید کمیته مستندات در این کتاب لحاظ گردید.
 دفتـر هشـتم   هاي شهداي اسـتان سـمنان   وصیت نامهنامه از  وصیت 96این کتاب حاوي   

هاي کارشناسانه در واحد انتشار اسناد و آثـار شـهدا و    بازنگري ا وه است که حاصل بررسی
گـروه زبـان    ایثارگران است. در اینجا شایسته است که از آقاي دکتر منـوچهر اکبـري اسـتاد   

و پژوهشـگر ادبیـات    وادبیات فارسی دانشگاه تهران، رئـیس بنیـاد دانشـنامه نگـاري ایـران     
ویـژه در   هاي دانشگاهی و پژوهشی به شنا در عرصهعنوان چهره نام آ 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  
زاده، دکتر کیانوش کیـانی و... صـمیمانه تقـدیر و تشـکر      ی، امیر رزاقآقایان: دکتر اکبر اشرف

  نماییم.
دسـت صـاحبنظران و اندیشـمندان عرصـه تـاریخ و فرهنـگ جامعـه را بـراي          در پایان  

فشاریم، امید اسـت ایـن تـالش فرهنگـی در شـناخت       همکاري، نقد و بررسی صمیمانه می
ت انقـالب اسـالمی و دفـاع مقـدس مـددکار      ابعاد ناپیداي شهداي بزرگوار و دوران با عظم

جویان و آیندگان قرار گرفته و موجبات خشنودي شهداي واالمقام و  پژوهشگران و حقیقت
  امام شهدا و رهبر معظم انقالب اسالمی و خانواده معظم شهدا و ایثارگران را فراهم سازد.

  
  نشر شاهد

  1391 مرداد



 13سخن ناشر      ¹استان سمنان 
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  هاي کلیدي عبارت
I هاي شهیدان که از فرزندان عزیز خود در راه اهللا گذشـتند و آنهـا را فـداي     سالم بر تمام خانواده

  اسالم کردند.
I خانۀ پاداش الهی، خانۀ آخرت خیلـی از دنیـا زیبـاتر     اگرچه دنیا زیبا و دوست داشتنی است، اما

 است.
I هدا قرار بده.خدایا تو را به بزرگیت ما را ببخش و در صف ش 
I .همیشه پیرو خط امام باشید 
I .رهنمودهاي امام را با گوش دل بشنوید و با تمام وجود در انجام فرامینش کوشا باشید 
I ها بدهیم تا حقانیت اسالم را ثابت کنیم. ما باید خون و خون 
I ي گـذارد  جـا  تواند برایتان افتخار جاویدان بـه  اي امت دالور مسلمان بدانید که تنها راهی که می

 اطاعت مطلق شما از والیت فقیه است.
I میرد، چه بهتر که در راه اهللا بمیرد و شهادت سعادتی اسـت کـه نصـیب     بار بیشتر نمی انسان یک

 شود. هرکس نمی
I گونه عمل نمایید  ) پیام خونم را رسانده باشید و زینب6خواهم با عمل محمدي( از شما می

 و مرا عفو کنید.
I دار تا راه من که راه امام است ادامه دهی.اسلحۀ خونین مرا بر  

   علیعباس :نام
  صلواتی  انوادگی:خ نام
  حسن   پدر: نام 

  خدیجه  نام مادر:
    1345دهم فروردین  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  دوم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

    1362وهشتم آبان  بیست تاریخ شهادت:
   پنجوین عراق محل شهادت:
   - نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  عباسعلی صلواتی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .(قرآن مجید) 2»فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون 1ین قتلواالذَّ حسبنّو التَ«
انـد و   زنـده  آنـان  شوند مرده مپندارید که فرماید کسانی که در راه خدا کشته می خداوند می«

  ».ندخور میروزي  خداي خویش نزد
نـام خـداي    نام خداوند درهـم کوبنـدة سـتمگران، بـه     نام خداوند بخشندة مهربان و به به  

نام خداي خمینی، آن پیر مجاهـد. سـالم بـر تمـام      نام خداي شهیدان و به ) و به7حسین(
ان ) تا انقالب اسالمی ایر7) و از کربالي حسین(7شهیدان از هابیل تا کربالي حسین(

هاي شهیدان که از فرزنـدان   اند و سالم بر تمام خانواده که در راه خدا جان خود را فدا کرده
  عزیز خود در راه اهللا گذشتند و آنها را فداي اسالم کردند.  

اي  رسد و شـهادت معاملـه   شهادت، شهادت نعمتی است که به بندگان پاك خداوند می«  
روشندة آن مؤمنان راسـتین و بهـاي آن بهشـت    آن خداست و ف ]از[گ که خریدار راست بز

فروشـد و   دا مـی باشـد کـه مـؤمن بـه خـ      جان می ]سته[است و کاالیی که در این معامله 
  .4»3خرد خداوند هم می

اما خانۀ پاداش الهی، خانۀ آخرت خیلی از دنیـا   ،اگرچه دنیا زیبا و دوست داشتنی است  
پـس چـرا انسـان آن را در راه خـدا انفـاق       .تاست و مال دنیا را آخر کار باید گذاش زیباتر

است تو هم بزرگی و رحم و مهربانیت هم بزرگ، پـس   گناهانم بزرگاگر نکند. پروردگارا 
  گیت ما را ببخش و در صف شهدا قرار بده.رخدایا تو را به بز

گونـه   کـه اگـر ایـن    ،این است که همیشه پیرو خط امـام باشـید   ،آنچه وصیت من است  
گـویم کـه بایسـتی از     خطر و انحرافی شما را تهدید نخواهد کرد و بار دیگر میهیچ  ،باشید

                                           
  ».قتلو«در اصل وصیت  -1
 .169 /آل عمران -2
 ».میخرد«در اصل وصیت  -3
  سورة توبه. 111اي است از آیه  ترجمه -4
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رهنمودهاي امام را با گـوش   .گیریم امام پیروي کرد واالّ مورد مؤاخذه خداي بزرگ قرار می
  فرامینش کوشا باشید.   1انجامدل بشنوید و با تمام وجود در 

) جـز بـا   6گر دیـن محمـد(  ا«فرماید  ) در قسمتی از سخنان خود می7امام علی(  
) و شـهید یعنـی   7امام حسین( 3»2گیرید بردریابد اي شمشیرها مرا  کشته شدنم قوام نمی

شهادت حرکتی است که اوج حرکت انسان است. مـن براسـاس    ،حاضر، گواه، شاهد، الگو
رسالت و مسئولیتی که حس نمودم در راه اهللا و براي پاسداري از انقالب کبیر اسـالمی کـه   

طور داوطلبانه در جنوب آمده و بـه جنـگ علیـه     هزار کشته و مجروح است به 1بهاي  خون
و ایـن  » ها بدهیم تا حقانیـت اسـالم را ثابـت کنـیم     ما باید خون و خون«ضد خدا پرداختم 

و آشنایان است و من جانم را در راه اعـتالي  ها  آخرین پیام من براي خانواده و دیگر فامیل
رویـم تـا خـون امـام      مـا رفتـیم و مـی    ]چـون [ ،ن اسالمی فـدا کـردم  اسالم و استقالل میه

  ) و دین او در جهان تا آخر زنده بماند. 7حسین(
  در اینجا وصیتم به تمام بازماندگان بعد از من این است

جـاي   د برایتان افتخار جاویدان بـه توان بدانید که تنها راهی که می اي امت دالور مسلمان  
دیگـر  و  ارتشی و بسیجی . برادران پاسدار و[است] از والیت فقیه گذارد اطاعت مطلق شما

نیروهاي مردمی سفارشم به شما این است، شما فرداي بزرگی دارید کـه هـر کـدامتان بایـد     
روز کسـب علـم    اش آن است که شبانه یک شهر و کشور خارجی باشید و الزمه گردانندگان

والیـت اسـالمی حضـرت     تـا در نیـان برسـاند   تا بتوانید پیام مـا را بـه جها   ،و معرفت کنید
  مهدي(عج) نقش داشته باشید.

گونه ناراحتی نداشته باشید و در موقع شهید شدن  من این است که بعد از من هیچ 4[...]  
خاطر غرور  ام به همه بدانید که من به جنگ نیامده کند. می 5[...] دشمن من گریه نکنید چون

خـاطر   خاطر راحت و خوب بودن و نـه بـه   تش دوزخ و نه بهخاطر ترس از آ و تکبر و نه به
                                           

  ».در آنجا به«ر اصل وصیت د -1
  ».برگیرید«در اصل وصیت  -2
  .»ان کان دین محمد«ر.ك. تعلیقات. ذیل  -3
  ست.نی چند واژه از اصل وصیت افتاده و خوانا -4
  ست.نی چند واژه از اصل وصیت خوانا -5
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خـاطر   خاطر پیروزي اسـالم و بـه   شهید شدن که این همه طرز فکر شرك است. من فقط به
   .1[...]ام به جنگ  رضاي خدا آمده

چه بهتر که در راه اهللا بمیرد و شهادت سعادتی اسـت کـه    ،میرد بار بیشتر نمی انسان یک  
خواهم بعد از شهادتم افتخـار کنیـد و    مادر گرامی می ،د. از شما پدرشو نصیب هر کس نمی

عفـو   2]مـرا [ همـه  شاد باشید که چون فرزندي را تربیت کردید که در راه خدا شهید شـد و 
شهید شدن من هیچ نگران و ناراحت نباش و افتخار کن که مـادر یـک شـهیدي و بـر      کنید

بدان هرگونه افسردگی و گریه مطمئنـاً باعـث   خود ببال که امانت خود را به خدا سپردي و 
  شما هم مرا عفو کنید. ،شود و مادر عذاب روح من می

گونـه   ) پیام خونم را رسـانده باشـید و زینـب   6خواهم با عمل محمدي( از شما می  
  و مرا عفو کنید. 3عمل نمایید

تـان]  [طور که خـود  ناراحت مباش و همان ،شهید شدم و بدنم در خون غرق شد 4]اگر[  
اسلحۀ خونین مرا بردار تا راه من کـه راه امـام اسـت ادامـه دهـی و از شـما       معتقد هستید، 

  .  5خواهم که مرا عفو فرمایید می
  کنم که وقتی شهید شدم مرا در زادگاهم سرخه دفن نمایید. وصیت می

  زدگان بریزید. مقداري پول هم دارم و آن را در حساب جنگ
  »والسالم«
  لی صلواتیبرادر شهید عباسع

  1361مورخه 

                                           
  خوانا نیست. -1
  شود. گونه استنباط می خوانا نیست اما از معناي جمالت این -2
  ».نمائید«صیت در اصل و -3
  شود. گونه استنباط می اما از معناي جمالت این خوانا نیست -4
 ».فرمائید«در اصل وصیت  -5
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  هاي کلیدي عبارت
I خاطر این نیست که با دشمن تجاوزگر خارجی بجنگم بلکه عالوه بـر   آمدن من به جبهه فقط به

  این هجرت کردن و جنگ با هواهاي نفسانی نیز هست.
I .اسالم است که نیازمند خون شهید است 
I بخشد. شهید به تمامی مایملک خود جاودانگی می 
I   پدر ومادرم وظیفۀ اصلی خود را خوب به ثمر رساندید وظیفۀ شما که همانا تربیت فرزنـدتان و

 تحویل آن به جامعه بوده است.
I .چه خوب است انسان خودش قبل از اینکه مرگ به سراغش بیاید خودش انتخابگر آن باشد 
I جنگیم. خاطر اینکه انسان و انسانیت در جهان حکمفرما باشد می ما به 
I اند پاي فرا گذارید. دا از صراط مستقیمی که ائمه اطهار جلوي پاي ما نهادهمبا 
I .همیشه گوش به فرمان امام عزیز باشید و قدر این رهبري گرانقدر را بیش از پیش بدانید 
I هـاي مظلـوم و    قدر ادامه دهید که امام زمـان(عج) بـه فریـاد انسـان     شما باید انقالب خود را آن

 مستضعف بشتابد.
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  علی  پدر: نام 
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  1حمدرضا صمديم
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و   لجنۀان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم ا«

  .2»و االنجیل والقران یۀیقتلون وعدا علیه حقا فی التور
ین کنـد و در برابـر بهشـت بـر     هایشـان را خریـداري مـی    ها و مال البته خدا از مؤمنان جان«

شـوند ایـن    کشند و کشـته مـی   کنند، می بخشد. این مؤمنین در راه خدا پیکار می جایشان می
  ».وعدة حقی است بر خدا در تورات و انجیل و قرآن

) امام مهدي(عج) و نایـب بـرحقش امـام    6اهللا( با سالم و درود به فرزند پاك رسول  
ابیـل تـا سـاالر شـهیدان     امت و امـت امـام و بـا سـالم بـر شـهداي راه حـق و آزادي از ه       

اهللا و  ) و تمامی شهداي عاشوراهاي حسینی و با سالم خدمت شما امت حـزب 7حسین(
  کنم. ام را دوباره با نام و یاد خداي منان آغاز می نامه در صحنۀ خون و قیام. اینک وصیت

 3اي نامـه  دسـت گرفتـه و قصـد دارم وصـیت     حال که در این شب سرد سـوزان قلـم بـه     
رفاً به این خاطر است که بر هر فرد مسلمان واجب است. آمـدن مـن بـه جبهـه     بنویسم، ص

خاطر این نیست که با دشمن تجاوزگر خارجی بجنگم بلکه عالوه بـر ایـن هجـرت     فقط به
سوي حسـنات، مـن پـاي بـه      و بعد هجرت به 4کردن و جنگ با هواهاي نفسانی نیز هست

وانم و در ایـن دانشـگاه عـدة زیـادي امتحـان      ام که در دانشگاه آن درس بخ [اي] نهاده جبهه
خوبی گذراندند و باز نونهاالن و نوجوانانی بودنـد کـه در همـین دانشـگاه درس      خود را به

خوانده بودند و با شهادت خود بـه خداونـد تقـرب جسـتند. ایشـان بـا نارنجـک سـد راه         

                                           
  قرار نوشته است: نامه خود اشعاري را بدین شهید در باالي صفحه دوم وصیت -1

  آنان که بـه مـرگ سـرخ لبخنـد زدنـد     
  

ــدم     ــا شــوق ق ــدب ــد در ره و لبخن   زدن
  

  یش گذشـتند از شهر و دیار و مردم خو
  

  بـــا خـــداي خـــویش پیونـــد زدنـــد   
  

  

  .111توبه/  -2
  ».وصینامه«در اصل وصیت  -3
  افتاده است.» هست«در اصل وصیت  -4
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هـاي شـهدا    ي خانوادههاي دشمن شده و آنان را از خاك شیران بیرون راندند. منم، و ا تانک
هیچ قطرة خونی در مقیاس حقیقت و در نزد خدا از قطـرة خـونی کـه در    «این را بدانید که 

، و در 2. شـهادت تزریـق خـونی اسـت بـه پیکـر اجتمـاع       1»راه خدا ریخته شود بهتر نیست
. خالصه این را باید بدانید که اجتماعاتی 3هاي جامعۀ اسالمی جوشان و خروشان است رگ

خونی هستند باید در آنها خونی جدید که داراي اکسـیژن کـافی باشـد جریـان      ار کمکه دچ
داشته باشد تا به سر منزل مقصود و خودکفاییِ تام دست پیدا کند و ایـن اسـالم اسـت کـه     

بخشـد و ایـن عملـی     نیازمند خون شهید است. شهید به تمامی مایملک خود جاودانگی می
کامل در ایـن برهـه از زمـان بایـد      متعهد یک انسان لندگیو با همیاري و با است تا همانند

سرنوشت خود را انتخاب کند. با رسیدن به درجۀ واالي شهادت و با پیروزي بـر خصـم و   
  غلبه بر دشمن و با یاري از خدا در برابر دشمن زبون ادامه دارد.

ظیفۀ شما که پدر و مادرم این را بدانید که وظیفۀ اصلی خود را خوب به ثمر رساندید و  
همانا تربیت فرزندتان و تحویل آن به جامعه بوده اسـت. و اینـک مـا هـم سرنوشـت و راه      

شـویم. پـدر و مـادر مهربـانم مبـادا       خودمان را انتخاب کرده و به عبودیت خدا نزدیک مـی 
خاطر چند روز دنیا و زندگی کردن در آن خداي خود را فراموش کنید و به غیـر او فکـر    به

اي به خـوبی   ات کشیده ها و مشقات زندگی را که از براي خانواده زحمتکشم رنج کنید. پدر
دنیا محـل قـرار و   ) «7کنم ولی پدرم این را باید بدانید که به قول حضرت علی( درك می

و چه خوب است انسان خـودش قبـل    4»ماندن نیست و آخرت محل ماندن و زیستن است
خابگر آن باشد، با جان و دل پذیرا باشد، [کـه] در  از اینکه مرگ به سراغش بیاید خودش انت

  .5نهد که ائمه و صالحین و شهدا قدم گذاردند راهی قدم می
پدر و مادر گرامیم مبادا بعد از شهادت من دلسرد و از زندگی کردن در دنیا سیر شـوید    

کی هـم  جنگیم و هیچ با خاطر اینکه انسان و انسانیت در جهان حکمفرما باشد می چون ما به

                                           
  ).53، ص 5(کافی، ج ». فی سبیل اهللا ةاحب اهللا من قطر ةما من قطر«) است: 6حدیثی از رسول اکرم(  ترجمه -1
  اد مطهري.، اثر است104پیام انقالب به ضمیمه شهید، ص  -2
  ».خروشانند«در اصل وصیت  -3
  )238، ص 203البالغه، ترجمۀ سیدجعفر شهیدي، خطبه  (نهج». دار قرارٍ ةانما الدنیا دار مجازٍ و اآلخر« -4
  ».گزاردند«در اصل وصیت  -5
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خواهم که درسشـان را خـوب بخواننـد تـا در آینـده خـدمتگزار        نداریم. باز از برادرانم می
  رو امام امت باشند. حقیقی براي جامعۀ اسالمی خود باشند و فقط و فقط دنبال

اند پاي فرا گذاریـد و دنیـا را    مبادا از صراط مستقیمی که ائمۀ اطهار جلوي پاي ما نهاده  
ید و باز اگر از این بندة گناهکار و خجل [گناه و]، خطایی سـر زده بـه   به آخرت ترجیح ده

  بزرگواري خودتان مرا ببخشید. مادر و پدرتان را در امور زندگی یار و همدم باشید.
اللهی این است کـه همیشـه گـوش بـه      اهللا و در خط امام و حزب پیام من به امت حزب  

صورت  این انقدر را بیش از پیش بدانید که در غیرفرمان امام عزیز باشید و قدر این رهبري گر
اید و او به راستی براي این ملت سـتمدیده و مستضـعفین نعمتـی اسـت      کفران نعمت کرده

و براي جهان اسالم انسانی است بـس ارزشـمند و بـاز اینکـه مبـادا آن شـور و حـال         الهی
انقـالب  یاد برید شما بایـد  را از دست دهید و مبادا در صحنه بودن خود را از  انقالبی خود

  بشتابد.  هاي مظلوم و مستضعف ادامه دهید که امام زمان(عج) به فریاد انسان قدر خود را آن
پیام من به بسیجیان که یادگار شهدا هستند این است که فعاالنه در مساجد شرکت کرده   

  و ادامه دهندة خون شهدا و مجروحین و معلولین باشید.
ایـن   2[...] نیسـتی  گردند فکر کوردلی که همواره در پی فرصتی می 1فقینو پیام ما به منا  

است که مقداري به خود و حرکات خود بیاندیشید که عاقبت کارتان چیست جز نـابودي و  
در ظلمت مردن چیز دیگري هست؟ به آغوش اسالم برگردید و خود را بسازید که گـردش  

آمـوزان   راي نظامی است. پیام من بـه دانـش  شب و روز و ماه و ستارگان بیهوده نیست و دا
آموزان و اي محصالن فکر قرآن را در زندگی خود پیـاده کنیـد شـما بـا      این است که دانش

درس خواندن خویش در مدارس مانند رزمندگان اسالم در ستیز و جنگ با دشمن جهـل و  
  3 نادانی مبارزه کنید.

  »والسالم«
  به امید پیروزي حق علیه باطل

  7/12/62یخ به تار
                                           

  ر.ك. تعلیقات. -1
  خوانا نیست. -2
اي افـزا بـر    بارالها عمر ما بسـتان تمـام / لحظـه    نامه خود این دعا را نوشته است: شهید در باالي صفحه آخر وصیت -3

  عمر امام
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  هاي کلیدي عبارت
I .امام را تنها نگذارید  
I .مطمئن باشید که اگر گوش به حرف رهبر دادید رستگار خواهید شد 
I ها صبر و مقاومت داشته باشید. در برابر سختی 
I ها و نمازهاي جمعه و مخصوصاً دعاها، فعاالنه شرکت کنید. در مراسم 
I ام عزیزمان سنگر است حفظ کنید.مسجد را که به فرمودة ام 
I ها فعاالنه شرکت کنید. تا آنجایی که توان دارید در جبهه 
I .دعا کنید که خداوند به امام ما طول عمر و به رزمندگان ما پیروزي نهایی عطا نماید 
I بهاي هـزاران شـهید بـه خـون      براساس رسالت و مسئولیتی که در برابر انقالب اسالمی که خون

 دانم. جنگ علیه کفار پرداخته و تالش و کوشش در این راه را یک فریضه می خفته است، به
I .شهادت آخرین آرزوي انسان است 
I دهد. شود، امتحان می کند، شهید آزمایش می شهید انتخاب می 
I .پیرو والیت فقیه که استمرار حرکت انبیاست باشید و دست از یاري امام برندارید 
I دست برندارید تا به امید آنکه بتوانیم انقالبمان را به تمام جهـان   خواهم که از انقالب از شما می

 صادر کنیم.
I ترین سنگر، مسجد را خالی نگذارید و در دعاي کمیل و نماز جمعه حتماً شرکت کنید. بزرگ  

   حمیدرضا :نام
  صیاد   خانوادگی: نام
  حسن  پدر: نام 

  صدریه  نام مادر:
    1345وسوم فروردین  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان  محل تولد:
  سوم متوسطه   تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  زادگاهشامامزاده اشرف گلزار شهداي  مزار:



 تم)(دفتر هش نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     30

  حمیدرضا صیاد
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
شـقنی و مـن   وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و مـن احبنـی ع   نیمن طلب«

  .1»دیته ه فاناته و من علی دیتعشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دی
کس که دوسـتم   دارد، آن کس که مرا شناخت دوستم می یابد، آن کس که مرا طلب کند می آن«

ورزم،  کس که به من عشق ورزید من نیـز بـه او عشـق مـی     ورزد، آن داشت به من عشق می
بهـایش بـر مـن     کس که من بکشـم خـون   کشم او را و آن عشق ورزیدم می کس که به او آن

بهـایش   بهایش بر من واجـب اسـت پـس مـن خـودم خـون       کس که خون واجب است و آن
  ».هستم
  ».السالم علیک یا ابا عبداهللا الحسین«
  .2»اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمد رسول اله و اشهد ان علیا ولی اهللا«

درود بر یگانه منجی عالم بشریت و نایب برحقش امام خمینـی و بـا سـالم و     با سالم و  
خصـوص شـهیدان جنـگ تحمیلـی و بـا درود و سـالم بـر         درود بر شهیدان صدر اسالم به

رزمندگان نیرومند اسالم و با درود بیکران بر اسیران جنگ تحمیلـی و خـدمتگزاران واقعـی    
  اسالم.

کـنم کـه خداونـد     از بسیج سمنان چنین آرزو مـی  1345اینجانب حمیدرضا صیاد متولد   
کـار و روسـیاه را نـزد خـود      شهادت در راه خودش را از من بندة حقیر قبول کند و من گنه

بپذیرد. حال پیامی براي امت شهیدپرور دارم که امام را تنها نگذارید و دائـم در تمـام حـال    
شنوي کنید و مطمئن باشید  و حرف در صحنه باشید و از رهبر خود در تمام مواقع پشتیبانی

ها صبر و مقاومـت   که اگر گوش به حرف رهبر دادید رستگار خواهید شد و در برابر سختی
هـا و نمازهـاي جمعـه و     داشته باشید و بدانید که خداونـد بـا صـابران اسـت و در مراسـم     
نیـا  ) دعـا در ایـن د  6مخصوصاً دعاها، فعاالنه شرکت کنید که به فرمودة رسول اکـرم( 

                                           
 ...»من طلبنی «ر.ك. تعلیقات. ذیل  -1
  شهادتین. -2
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    1سالح مؤمن و ستون دین است.
و شما اي خانوادة شهدا بدانیـد کـه خداونـد نظـر لطفـش را بـه شـما کـرده، بنـابراین            

شکرگزار باشید و مطمئن باشید که در دنیا و آخرت رستگارید و همچنین شما[ها] خـانوادة  
یـن آزمـایش   اسرا و مفقودین، خداوند را شکرگذار باشید. این آزمایشی است الهی که اگر ا

  را به خوبی بگذرانید رستگارید و بدانید که وعدة خداوند حق است.  
دانـم   حال پیامی دارم براي کلیۀ برادران که انشاءاهللا به وصیت من عمل کنید با آنکه مـی   

من کوچکتر از آن هستم که به شما وصیت کنم، اي عزیزان امت اسالم و تمـام مستضـعفان   
امید آنان هستید بنابراین قدر خود را بدانیـد و بیشـتر در صـحنه    جهان بعد از خداوند، شما 

هاي اسالمی با تمام قدرت به فعالیت بپردازید و مسجد را که بـه فرمـودة    باشید و در برنامه
هـاي اسـالمی از مسـجد شـروع      و بدانید که تمام قیام 2امام عزیزمان سنگر است حفظ کنید

ادامـه دارد بنـابراین سـعی کنیـد نمازهایتـان را بـا       هـا   شده و تا مسجد ترك نشود این قیـام 
خبـر،   کـوردل و از خـدا بـی    3جماعت و در مسجد برگزار کنید و از طرفی مواظب منافقـان 

کاري از  آنکهحال فهمیده بودند.  خواستند چیزي از اسالم بفهمند تا به باشید که اگر آنان می
هـا بـه نفـع خـود      گذارید از فرصـت دست آنان ساخته نیست باز هم مواظب آنان باشید و ن

استفاده کنند و از طرفی هم بیشتر وقت خود را با مطالعه بگذرانید که خواندن کتاب انسـان  
ها فعاالنه شرکت کنید و اگـر   کند و تا آنجایی که توان دارید در جبهه چیز آگاه می را از همه

یت در انجمـن اسـالمی   براي شما ممکن نبود در سنگر مدرسه با درس خواندن خود و فعال
  4دین خود را نسبت به اسالم عزیز ادا نمایید.

  و در آخر پیامی براي پدر و مادرم:
دانـم   دانم که دوري من براي شما مشکل است و از طرفی هم مـی  پدر و مادر عزیزم می  

که براي بزرگ کـردن مـن خیلـی سـختی و مشـقت کشـیدید و در عـوض مـن نتوانسـتم          

                                           
عا سالح المؤمن« -1 عا.468، ص 2، کافی، ج »الد باب الد ،  
 .393، ص 12صیحفه امام، ج  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
  ».نمائید«در اصل وصیت  -4
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ا جبــران کــنم و از شــما قــدردانی نمــایم، امــا از درون قلــبم کــوچکترین زحمــت شــما ر
خواستم که روزي بتوانم قسمتی کوچک از زحمات شما را جبران کنم، اما رفتم و کاري  می

خواهم که مرا ببخشید و  از دستم برنیامد. بنابراین از درون قلبم و با تمام وجودم از شما می
باشید، زیرا که کشـته شـدن در راه خـدا آرزوي    حاللم کنید و از شهادت من هیچ ناراحت ن

دیرینۀ من بوده و حال که خداوند این سعادت را نصیب من کرده شما هم خوشحال باشـید  
دست شما رسید من را در کنار دیگـر شـهیدان    خواهم که اگر پیکرم به و در آخر از شما می

انداز  مقداري وسایل و پسدارم که برایم بگیرید و همچنین  1دفن کنید و مقداري روزة قضا
    2که هرطوري پدرم صالح بداند از آنها استفاده نمایید.

خواهم که حاللم کنید و اگـر از مـن نـاراحتی     و در پایان از تمام آشنایان و دوستانم می  
دیدید من را ببخشید و دعا کنید که خداوند به امام ما طول عمر و به رزمندگان ما پیـروزي  

   نهایی عطا نماید.
  

  اي دوست اگر جان طلبی جان به تو بخشـم 
  

  از جان چه عزیز است، بگو آن به تـو بخشـم    
  هر کس کـه بـا تـو بـود، جـان را چـه کنـد         

  
  هر دو جهان را چـه کنـد   3تو را خواهد آنکه  

    

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  حمیدرضا صیاد

  18/12/63مورخه: شنبه 
  

                                           
 ».غذائی«در اصل وصیت  -1
  ».نمائید«اصل وصیت در  -2
 ».بخواهد«در اصل وصیت  -3
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  اهللا الرحمن الرحیمبسم 

»لکم ان کنـتم  اهللا باموالکم و انفسکم ذالکم خیـرُ  جاهدون فی سبیلو تُ تؤمنون باهللا و رسوله
  .»تعلمون

هایتان در راه خدا جهاد کنیـد کـه اگـر     وقتی به خدا و رسولش ایمان آوردید با مال و نفس«
  .1)11(سورة صف/ آیه » آگاه باشید آن براي شما بهتر است

) و درود بر مهدي(عج) 6تعالی، درود خدا بر محمد( سپاس بر خداي باري حمد و  
و سالم بر نایب برحقش امام خمینی ابراهیم زمان، امید مستضعفین، قلب محرومان و قلـب  

دیده و سالم بر شهیدان و معلولین و مجروحین و درود و سالم بر رزمنـدگان   هاي رنج ملت
ارم که اگر شهادت را نصـیبم کـردي فقـط و فقـط بـراي      خدایا از تو خواست«پرتوان اسالم. 
و مرا در صـف شـهداي اسـالم و از بنـدگان مخلـص خـودت و از یـاران        » رضاي تو باشد

) و فرمـانبرداري  7) و از شـیعیان ولیـت حضـرت علـی(    6پیامبرت حضرت محمد(
حضرت مهدي(عج) و نایب برحقش امام خمینی قرار بده. من براساس رسالت و مسئولیتی 

بهاي هزاران شهید به خون خفته است، به جنـگ علیـه    که در برابر انقالب اسالمی که خون
در این راه چه بکشـیم  «دانم و  کفار پرداخته و تالش و کوشش در این راه را یک فریضه می

، زیرا شهادت آخرین آرزوي انسان اسـت و  2»و چه کشته شویم در هر دو صورت پیروزیم
  دارد.  قدم و استوار می ثابتخدا مؤمنان جهادگر را 

  3اي است الهی براي کسانی که الیق آن باشند. (امام خمینی) شهادت هدیه
چرا و به کدامین  است که باید طی گردد سفري است که باید به پایان برسد پس این راهی  

 ننگین و زودگـذر را  ) نباشد. آري چرا ما باید زندگی7دلیل که پایانمان مانند حسین شهید(
دهد، خداي تبـارك   می شود، امتحان کند، شهید آزمایش می ترجیح دهیم. بلی شهید انتخاب می

  خود تصمیم بگیرد. و تعالی به انسان آزادي داده تا خود راه خویش را انتخاب کند و

                                           
  سوره صف آمده است. 12در اصل وصیت آیه  -1
 .492، ص 4صحیفه امام، ج  -2
  .440، ص 10صحیفه امام، ج  -3
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  و اکنون سخنی بر مادرم:  
که مـرا   سالم بر تو اي مادر عزیز، کسی که من همیشه به تو افتخار کردم چون تو بودي  

تربیت کردي تا در این راه مقدس گام بردارم و در راه اسالم خـدمت کـنم و تـو هـم بایـد      
) به یاري حسین زمـان و دیـن اسـالم    7حسین ( 1اکبر افتخار کنی که فرزندت چون علی

  که چه وقت به لقاءاهللا بپیوندد. شتافته و در آرزوي این
من بندة حقیر و کوچـک کـرد چـون     خواهم که اگر خداوند شهادت را نصیب از تو می  

دانم که برایت فرزند خوبی نبودم، ولی حاللم کـن و   ) مقاوم و پایدار باشی و می3زینب(
و دست از یـاري   2»والیت فقیه که استمرار حرکت انبیاست باشید«تا در توان شماست پیرو 

  امام برندارید.
  و وصیتی براي برادرانم:  
ما انقالبی اسـت بـر علیـه اسـتکبار جهـانی و جمهـوري        برادران عزیز، انقالب اسالمی  

خواهم که از انقالب دست  ساز حکومت اسالمی. از شما می اسالمی ما حکومتی است زمینه
بتوانیم انقالبمان را به تمام جهان صادر کنیم و اگر شـهادت نصـیبم    آنکهبرندارید تا به امید 

و مبـادا خـدایی نـاکرده دسـت از یـاري امـام       ام را بردارید  شد راهم را ادامه دهید و اسلحه
  صورت خداوند به شما غضب کرده و خداي ناکرده گمراه خواهید شد. بردارید که در این

  و وصیتی به خواهرانم:
خواهم که با عفـت و پاکـدامنی و حفـظ حجـاب اسـالمی مشـت        خواهرانم از شما می  

  گویان شرق و غرب بزنید. محکمی بر دهان یاوه
  می به دوستان و آشنایان:و حال پیا

خواهم که راهم را ادامه دهیـد و از شـما عـزاداري     دوستان عزیز من از شما عاجزانه می  
توانیـد   خواهم سنگرم را خالی نگذارید و اگر هم به جبهه نمـی  خواهم، بلکه از شما می نمی

را  3»سـنگر، مسـجد  «بیایید در مدرسه که یک سنگر است خوب درس بخوانید و بزرگترین 

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ).308، ص 10و ج  407، ص 10دانند. (صحیفه امام، ج  اهللا می امام خمینی والیت فقیه را همان والیت رسول -2
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  خالی نگذارید و در دعاي کمیل و نماز جمعه حتماً شرکت کنید.
تومان به مجید یداللهی بدهکارم کـه قـبالً از    600پدر و مادر عزیزم، من پولی ندارم اما   

خواهید تقسیم کنید و هـر چـه    ها و لباسم را هرطوري که خودتان می او گرفته بودم و کتاب
  برایم بگیرند. 1توانید به دیگران بگویید رید و اگر نمیتوانید برایم روزه و نماز بگی می

  
  آن کس که تو را شناخت جان را چه کنـد 

  
  2فرزنـد و عیـال و خانمــان را چـه کنــد     

ــی      ــانش بخش ــر دو جه ــی ه ــه کن   دیوان
  

  دیوانــۀ تــو هــر دو جهــان را چــه کنــد   
    

  »التماس دعا«
  »والسالم علیکم«
  30/10/63  حمیدرضا صیاد

  
  

                                           
 ».بگوئید«در اصل وصیت  -1
 شعر از خواجه عبداهللا انصاري است. -2
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 37صیاد، حمیدرضا     ¹استان سمنان 

  



 تم)(دفتر هش نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     38

  



 39صیاد، حمیدرضا     ¹استان سمنان 

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I ها و مشکالت و کمبودها نهراسید. اي امت قرآن، دل خود را به خدا متصل کنید و از سختی  
I .ایمان قلبی خود را تقویت کنید و روحیۀ انقالبی خود را حفظ کنید 
I   خواهران و برادرانم از دشمن و تفرقه بپرهیزید و از دادن مال و جان خود در راه خداوند دریـغ

 د.نکنی
I و وحدت خودتان را بیشتر نمایید وصیتم به ملت این است که امام عزیز را تنها نگذارید. 
I .وصیتم به تمامی برادرانم این است که راه مرا ادامه بدهند و نگذارند جاي من خالی بماند 
I     وصیتم به تمامی خواهرانم این است که در جهت تربیت خود کوشا باشند، فرزنـدانی نیکـو بـه

 سالمی تحویل بدهند و حجاب اسالمی را حفظ کنند.جامعۀ ا
I .ما پیرو ائمه هستیم که با شهادت خود و اهل بیت، [حقانیت] اسالم را به اثبات رساندند 
I .پدرجان و مادر جان هرگز جلوي چشم دشمنان گریه نکنید 
  
  

   حسن :نام
  صیدي  خانوادگی: نام
  اکبر   علی پدر: نام 

  فاطمه  نام مادر:
   1345پنجم آبان  تاریخ تولد:
  نن دامغاشهرستا محل تولد:
  دوم متوسطه  تحصیالت:
   سپاه کننده: امارگان اعز

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

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:



 41صیدي، حسن     ¹استان سمنان 

  حسن صیدي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ُ و السالم علی سیدنا و ةم الحمداهللا رب العالمینِ والصالاالّ باهللا العلّی العظی ةالَحول و الَقو«

نبینا محمد(ص) و آله الطیبین الطّاهرین و لَعنُت اهللا علی اعدائه اَجمعینَ من اآلن الـی قیـامِ   
  ».الیوم الدین

  نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان به
بـن الحسـن مهـدي امـام      حجـۀ با درود فراوان بر یگانه منجی عالم بشـریت حضـرت     

اهللا العظمـی امـام خمینـی و بـا درود      زمان(عج) و با درود بر نایب برحقش حضـرت آیـت  
اهللا و  بیکران بر ارواح پاك شهداي اسالم از آغاز تا به امروز و با سالم بر شـما امـت حـزب   

ـ   آسمان آنکهنام  شهیدپرور ایران. به  آنکـه ام ها و زمین را آفرید و به ما هستی بخشید و بـه ن
یکتـا و یگانـه اسـت و جـز او معبـودي دیگـري        آنکـه نام  جانم در دست قدرت اوست. به

آغاز حرکتم با نام او و ادامۀ حرکتم در راه او و انتهاي حـرکتم بـا عشـق     آنکهنام  نیست. به
عنـوان یـک فـرد بـا شـما بـرادران و        اوست. اي امت اسالم، من حقیرتر از آن هستم که بـه 

کنـد کـه    که وظیفۀ شرعیم حکـم مـی    و متعهد سخن بگویم اما از آنجاییخواهران مخلص 
گویم. اي امت بیدار و امت شهیدپرور،  عنوان وصیت بنگارم، با شما سخن می چند کالمی به

ــت    ــراهیم ب ــار اب ــوار از تب ــامی بزرگ ــه ام ــون ک ــکن( اکن ــد  7ش ــا محم ــاتم االنبی ) و خ
ـ    ) پـرچم نجـات مـا را بـه    6مصطفی( د بـار دیگـر ایـن فرزنـد     دسـت گرفـت، برخیزی
) را در این مقطع حساس زمانی و مکانی که همۀ جهانیان و مستکبران فاسد بـه  7حسین(

دشمنی با ما برخاستند، برخیزید و کمر همـت ببندیـد و بـه یـاري رزمنـدگان اسـالم ایـن        
ا ) را تنهـ 7دالوران زمانه بشتابید تا مبادا از قافله عقب بمانید و مبادا این فرزنـد حسـین(  

بگذارید که خدا نکرده عذابی دردناك در انتظار باشد، برخیزید و در یک دست قـرآن و در  
) بروید کـه خداونـد پاداشـی    6دست دیگر سالح برگیرید و به یاري این فرزند پیامبر(

فرمایـد:   باره می عظیم، هم در دنیا و هم در آخرت به ما وعده داده است. قرآن مجید در این
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و بـاز در جـاي    1»ن قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهـم یرزقـون  و التحسبن الذی«
  .2»مهینَب ءحمار فارکّاللی ع اءشداَ«فرماید:  دیگر می

هـا و مشـکالت و کمبودهـا     اي امت قرآن، دل خود را به خدا متصـل کنیـد واز سـختی     
حق تسـلیم و در برابـر باطـل    و در راه خدا به مجادله با باطل برخیزید و در برابر  3نهراسید

  خاموش ننشینید، ایمان قلبی خود را تقویت کنید و روحیۀ انقالبی خود را حفظ کنید.
  4(شهید دکتر بهشتی)». انقالبی بودن شرایط نیست انقالبی ماندن الزم است«

خواهران و بـرادرانم از دشـمن و تفرقـه بپرهیزیـد و از دادن مـال و جـان خـود در راه          
اي بـراي آخـرت فـراهم کنیـد      یغ نکنید باشد که انشـاءاهللا از ایـن طریـق توشـه    خداوند در

  انشاءاهللا.
  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار، از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر افزا.

  جنگ جنگ تا پیروزي
  5اند. (امام خمینی) سال هم طول بکشد ملت ما ایستاده 20اگر جنگ 

  حسن صیدي
17/11/1364  

  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

»نَّا اهللا ی6»مرصوص هم بنیانٌکانَّ ین یقاتلون فی سبیله صفاًب الذّح.  
خدا آن مؤمنانی را که در صف جهاد کافران مانند سد آهنـین همدسـت و پایدارنـد بسـیار     «

  (قرآن مجید) ».دارد دوست می

                                           
  .169عمران/  آل -1
 ».هم بین اشداُ علی کفّار و رهما«. در اصل وصیت 29 /فتح -2
 ».نهرساید«در اصل وصیت  -3
  ر.ك. تعلیقات. -4
  .116، ص 19صحیفه امام، ج  -5
  .4 /صف -6
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و با درود و سالم به آقا امـام زمـان(عج) و نایـب     نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان به  
شــان [آن] حضـرت امــام خمینـی و بــا درود و سـالم بــر سـرور شــهیدان آقـا امــام       عظـیم 

) و تمامی شهیدان و با درود و سالم بر پدر و مادرانی که عزیـزان خودشـان را   7حسین(
  کنند.   هاي نبرد با دشمنان شرقی و غربی کرد و می روانۀ میدان

  1»رسول اهللا اًهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمداش«
امـام   2»هل من ناصر ینصرنی«گویا زمان وداع است، گویا زمانی رسیده است که صداي   

رسد، گویا زمانی رسیده که اسالم عزیز، مـا را بـه یـاري خـود فـرا       عزیزمان به گوشمان می
نبرد حق بر علیه باطل شرکت نماید . آیا کسی هست که در این آزمایشگاه میدان 3خواند می

و در این صحنه، پیروزمند از امتحان الهی بیرون بیاید؟ اگرچه این دنیا زیباست ولی آخـرت  
هاي ما ساخته شده است که یک روزي بمیرد پـس چـرا آن در    زیباتر است اگرچه این بدن

  راه خداوند قطعه قطعه نشود. 
تنهـا نگذاریـد و وحـدت خودتـان را بیشـتر       وصیتم به ملت این است که امام عزیـز را   

، باشد انشاءاهللا که به فضل الهی و به رهبري پیامبرگونۀ امام عزیزمان و هر چه بیشتر 4نمایید
هاي مظلوم دنیـا هـم از    شدن اتحاد شما، اسالم در تمام نقاط جهان به پیروزي برسد و ملت

بیرون بیایند. انشاءاهللا این امانت اسارت ظالمان و ستمگران دوران و هم از اسارت خودشان 
اش بسپاریم و وصیتم به تمامی برادرانم این است که راه مرا  بزرگ الهی را به صاحب اصلی

ادامه بدهند و نگذارند جاي من خالی بماند و وصیتم به تمامی خواهرانم این اسـت کـه در   
مطلوب، فرزندانی نیکو،  عنوان یک الگوي که بتوانند به جهت تربیت خود کوشا باشند تا این

دسـت   به جامعۀ اسالمی تحویل بدهند و حجاب اسالمی را که به بهـاي خـون شـهیدان بـه    
. و وصیتم به پدر گرامیم و مادر مهربانم این اسـت کـه پـدر جـان و     5اند [حفظ کنند] آورده

مادر جان خداوند را شکر کنیـد کـه فرزنـد خـوبی داشـتید و آن را در راه خداونـد هدیـه        
                                           

  شهادتین. -1
  ر.ك. تعلیقات. -2
 ».خواهند می«در اصل وصیت  -3
 ».نماید«در اصل وصیت  -4
 وجود نداشت.» حفظ کنند«در اصل وصیت  -5
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اید و صابر باشید که خداوند با صابرین اسـت و هرگـز جلـوي چشـم دشـمنان گریـه        دهکر
کنـد و در آخـر از همـۀ کسـانی کـه موجـب        نکنید زیرا گریۀ شما دل دشمنان را شـاد مـی  

خواهم که مرا ببخشند و در آخر محـل دفـن، طـزره، امـامزاده اسـماعیل،       آزارشان شدم می
خـواهم کـه در مراسـم     ایـن اسـت از شـما مـی     پهلوي شهداي دیگر و در ضمن تقاضـایم 

هـا   عزاداریم بیش از اندازه خرج نکنید و اگر خواستید براي من خرجی کنید، آن را به جبهه
  جاي بیاورید.  بدهید و مدت یک سال نماز و روزه دارم که قضاي آن را به

  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار  
  »دياله اتبعوالسالم علی من «

  حسن صیدي
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

از  1اینجانب با تمام وجود به توحید یعنی اعتقاد به یگانگی خداوند یکتا و نبـوت پیـامبرانی  
یعنـی جهـان آخـرت و    «سوي خداوند یگانه و معـاد   ها به طرف خداوند براي هدایت انسان

تـن امـام معصـوم بـراي      2ه پـس پیـامبر و دوازده  و امامت یعنی اعتقاد به اینک» پس از مرگ
) و 7انـد، کـه اولـین آنهـا علـی ابـن ابیطالـب(        هدایت مسلمین و مؤمنین برانگیخته شده

باشـند. عـدل یعنـی عـادل      الشریف) مـی  اهللا تعالی فرجه عصر(عجل آخرین آنها حضرت ولی
یعنی بـا کمـال    بودن خداوند که بر جهان هستی موجودات سایه افکنده است معتقد هستم،

کنم زیرا هر  اقرار می 4»ولی اهللا اهللا و علیاً رسولُ اًال اله اال اهللا و محمد«به کلمات  3صراحت
بیـنم و هـر چـه     جـویم معبـودي جـز خداونـد یگانـه نمـی       پویم و می آنچه در این دنیا می

اطاعـت  خواهم خود را با کالم الهی تطبیق دهم، جز عمل به دستورات و فرامین الهی و  می

                                           
 ».پیامبرائی«در اصل وصیت  -1
 ».زهوا«در اصل وصیت  -2
 ».سرائت«در اصل وصیت  -3
 شهادتین. -4
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از انبیاء و اولیاء خدا راه دیگري را سراغ نـدارم. در اینجـا بایـد یـادآور شـوم کـه مـا پیـرو         
که با تمام وجود به یگانگی خداوند تعالی ایمـان داشـت و خـود را پیـامبر      1پیامبري هستیم

دانست و عدالت و برادري و برابـري   ) را وصی و جانشین به حق خود می7خدا و علی(
و معاد را در سرلوحۀ حکومت جهانی اسالم قرار داد. ما پیرو پیـامبري هسـتیم    2و مساوات

ها و مشکالت و حتی مرگ و شهادت را در راه خداي تعالی تحمـل کـرد و    که تمام سختی
و اسالم را به  ، [حقانیت]3ما پیرو ائمه هستیم که با شهادت خود مظلومیت خود و اهل بیت

  .4اثبات رساندند
  
  

                                           
 ».هستم«در اصل وصیت  -1
  ».مسافات«در اصل وصیت  -2
 ».اهل بیت و اسالم«در اصل وصیت  -3
 ».رسانند«در اصل وصیت  -4
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  هاي کلیدي عبارت
I اي نه براي دنیا. بدان که تو براي آخرت آفریده شده 
I .دل قوي دارید که قادر یکتا پشتیبان شماست 
I پایان خداوندي خواهید رسید. هاي ابدي و بی هاي شما عزیزان به نعمت به پاداش این فداکاري 
I  توانیـد جـواب    د که فردا در محضر خدا نمـی ها جلوگیري کنی مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه

 زینب را بدهید.
I هاي نبرد بفرستید. مادران افتخار کنید و همه مثل مادر وهب جوانانتان را به جبهه 
I .اي مردم در خواندن نماز شب کوشا باشید که خداوند از شما بگذرد 
I هاي جنگ را فراموش نکنید. جبهه 
  

   امیر :نام
  طالب  خانوادگی: نام
  محمدحسین  پدر: نام 

  صفیه  نام مادر:
   1348دوم مرداد  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان  محل تولد:
  پایان دوره راهنمایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام
   1365یازدهم تیر  دت:تاریخ شها

   مهران محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زادگاهشامامزاده یحیاي گلزار شهداي  مزار:
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  امیر طالب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا«
  ».کنیم هایی هدایت می کسانی که در راه ما جهاد کنند از راه«

در روز قیامت فرشتگان مرحبا گویان به استقبال مجاهدان راه خدا که با شمشیر به خود   
رونـد و هـر آنکـه     شوند، مـی  آویخته از درب مخصوص (باب المجاهدین) وارد بهشت می

ر راه خدا را به همراه امام عادل ترك کند لباس خواري و ذلت پوشیده و در زندگی جهاد د
  .2))6تنگدست و نیازمند گردد و دینش از بین برود (حضرت محمد(

ریـزیم تـا    شویم و در راه خدا خون می جنگیم و شهید می رویم و می قدر به جبهه می آن  
  .  خداوند شفاعت کند و پیروزي را بر ما عنایت کند

اي نه براي دنیا، براي نیستی، نه براي هستی و براي  بدان که تو براي آخرت آفریده شده  
باشـی و در   مردن، نه براي زندگانی و براي رفتن، نه براي ماندن و تـو در جـاي کـوچ مـی    

سوي آخرت هستی و تو رانـده مرگـی کـه گریزنـده از آن رهـایی       سراي موقت و در راه به
یابد پس بترس از اینکـه   دهد و ناچار مرگ تو را درمی آن را از دست مییابد و جوینده  نمی

مرگ تو را دریابد و تو را دریابد و تو در حال گنـاه باشـی. اي مـادران شـهیدان و مـادران      
ها آماده سازید و  ها و ناروایی ها و ناکامی ها و مصیبت رزمندگان، خود را براي تحمل و رنج

ا پشتیبان شماست و تنها اوست که شما را از شر دشمنان نجـات  دل قوي دارید که قادر یکت
ها و  ها و شکنجه گرداند و دشمنان شما را به انواع عذاب بخشد و عاقبت شما را خیر می می

ها زودگذر است و تمام شدنی ولـی بـه    ها و سختی گرداند. این مصیبت ها دچار می شکست
پایان خداوندي خواهید رسید  هاي ابدي و بی هاي شما عزیزان به نعمت پاداش این فداکاري

                                           
  .69 /عنکبوت -1
بـه   البالغه که نهج 27) است در خطبۀ 7) نقل شده است از آن امام علی(6نام حضرت رسول ( عبارتی که به -2

البالغـه، ترجمـه    ، (نهـج »الـبالء...  شـملۀ اهللا لبـاس الـذّل و    هلبسـ عنـه، ا  غبۀفمن ترکه ر«خطبۀ جهاد مشهور است: 
  ).27سیدجعفر شهیدي، ص 
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ها جلوگیري  بر سریر کرامت و بزرگواري تکیه خواهید زد. مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه
شهید را نموده،  72توانید جواب زینب را بدهید که تحمل  کنید که فردا در محضر خدا نمی

زید که موجـب خشـنودي دشـمنان،    و بر سر مزار شهیدانتان چنان نگریید و چنان اشک نری
اسالم شوید که عامل تقویت روحیۀ دشمنان باشـید. لیـک افتخـار کنیـد کـه شـیرتان مایـۀ        

برداشت و در راه خدا جنگید و براي خدا پاره پـاره   1جسمی شده است که در راه خدا قدم
گردید و براي خدا خون ریخت، خونی که از شیر پاك و مطهـر مـادران سرچشـمه گرفتـه     

شود، پس مادران افتخار  ست و این خون، شیر مادري است که در صحراي کربال ریخته میا
هاي نبرد بفرستید و حتی جسد او را هـم   جوانانتان را به جبهه 2کنید و همه مثل مادر وهب

  گیرم.   ام پس نمی تحویل نگیرید زیرا مادر وهب فرمود سري را که در راه خدا داده
ل زاهدان در دنیا و راغبان بـه آخـرت آنکـه زمـین را نشـیمن و      حا و اي مردم خوشا به  

و دعا را دثار خـود قـرار    3خاك را بستر و آب را نوشابه خود ساخت و کتاب خدا را شعار
گونه که حضـرت   دادند و دنیا را از خود قیچی کردند و خود را از دنیا جدا ساختند و همان

شـم مـرا در نمـاز قـرار داده و نمـاز را      گوید: خداوند روشنی چ ) به اباذر می6محمد(
محبوب من ساخته که غذایی لذیذ را براي گرسنه و [آب گوارا را که] گرسـنه از غـذا سـیر    

شوم، پس نمـاز را سـبک نشـمارید کـه خداونـد از شـما        شود ولی من از نماز سیر نمی می
آب و علـف،   ن بـی گو در بیابـا  بالد، اذان خداوند متعال از سه کس به مالئک می 4گذرد. نمی

رود و به مردي که در میـدان   نماز شب خوان به تنهایی در حالی که در سجده به خواب می
جنگد تا شهید شود. پس اي مردم در خواندن نماز  اند می جهاد در حالی که همراهانش رفته

شب کوشا باشید که خداوند از شما بگذرد و بر سر این بندگانش در پـیش مالئـک افتخـار    

                                           
 ».اقدام«در اصل وصیت  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ».اشعار«در اصل وصیت  -3
و  ةعینـی فـی الصـال    ةانّ اهللا تعالی جعل قـر  یا اباذر«) است به اباذر: 6ترجمه این بخش از وصیت پیامبر اکرم( -4

ب روي و أنـا ال   حببها الی کما حبب الی الجائع الطعام و الی الظلمان الماء و ان الجائع اذا أکل الطعام شبع و اذا شَرِ
، بـاب  233، ص 79بحـاراالنوار، ج   -ذر ) البی6النبی( صیۀ، باب و191(اعالم الدین، ص ...». ةاشبع من الصال

 و عقاب تارکما). ةالصال فضل
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هـا یـاري    توانیـد بـه جبهـه    هاي جنگ را فراموش نکنید و به هر نحوي که مـی  و جبههکند 
و آنچـه را کـه از قـدرت و     1برسانید که خداوند یار حق باشد و ریشۀ کشور را از بیخ [...]

هاي فریـاد کننـده    کاهد بر زبان نیاورید و واي به حال دنیاخواهان، سگ منزلت الهی شما می
بعضی از آنها را از بعضی دیگر بد آمده فریاد و تواناي آنهـا نـاتوانش   و درندگان شکارجو، 

انـد نـه    را بخورد و بزرگ آنها کوچکش را با زور، زیان رساند آنهـا کـه نـه مالشـان را داده    
انـد،   زننـد الي پـول عطـر صـابون لولیـده      اند و نه عزیزشان را و فقط نق می جانشان را داده

گشایند و بـه هـر نحـوي کـه      نه زبانشان را به شکایت میهمین بس و براي کوچکترین بها
خواهند به این انقالب ضربه بزنند. شما عزیزان باید از این عوامل پست جلـوگیري   شده می

  کنید و از خداوند بخواهید آنها را به راه راست هدایت کند. 
  »والسالم«

  امیر طالب
  
  

                                           
 گویا قسمتی از وصیت افتاده است. -1
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  هاي کلیدي عبارت
I ،امام را دعا و یاري کنید. اي ملت غیور اسالم 
I .نگذارید که این منافقین کوردل در انقالب نفوذ کنند 
I .به نماز جماعت و نماز جمعه اهمیت فراوان بدهید 
I هاي بسیج را خالی نکنید که این منافقین سوءاستقاده کنند. دعاي توسل و دعاي کمیل و پایگاه 
I .خط سرخ این شهیدان به خون غلتیده را ادامه دهید 
I ها صدام و صدامیان را نابود کنید. اید راه شهیدان را ادامه بدهید و با هجوم خود به جبههب 
I کنید. چرا امام خود را مانند کوفیان یاري نمی 
I .هر کسی گوش به فرمان امام ندهد مسلمان نیست 
I .حرف امام امت همان حرف پیامبر است 
I .خواهرانم: نگذارید موي سر شما را نامحرم ببیند 
I باشید و از او درس بگیرید.3خود را رعایت کنید و همچون زینب( حجاب ( 
I .امام و رزمندگان را دعا کنید  
  

  مجید  :نام
  طالب بیدختی  خانوادگی: نام

  میرزآقا  پدر: نام 
  طاهره  نام مادر:

   1347بیستم خرداد  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان  محل تولد:
  سوم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  زادگاهشامامزاده اشرف گلزار شهداي  مزار:
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  بیدختی طالبمجید 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
اند و نزد خـداي خـود    د بلکه زندهاند مردگانن گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته شده«

  )169(سوره آل عمران،  ».خورند روزي می
  

با سالم و درود به مهدي موعود(عج) و نایب برحقش امام امت خمینی کبیر و سالم بـر    
تمامی [شهدا از آدم تا خاتم، تا کربالي حسین تا تمامی] کربالهاي ایران از جملـه کـربالي   

ز بهتـرین یـاران امـام). حمـد و سـپاس و سـتایش بـر ایـزد         تن ا 72و  3(بهشتی 2هفتم تیر
) و درود بر مهدي(عج) و سالم بر نایـب بـرحقش   6تعالی و درود خدا بر محمد( باري

هـاي رنـج دیـده و سـالم بـر       و قلب ملت 4امام خمینی ابراهیم زمان، مستضعفین قلب [...]
غلتیدند و سالم بر مجروحین  خانوادة شهدا و شهیدان اسالم که براي دفاع از اسالم به خون
هاي حق علیه باطـل در حـال    و معلولین و درود و سالم بر رزمندگان سلحشور که در جبهه

دانم لیکن بـراي   نبرد و ستیز هستند و سالم به پدر و مادر مهربان. هر چند خود را الیق نمی
شد که مورد رضاي گذارم با جاي می نامه از خود به عنوان وصیت انجام وظیفه چند خط را به

  پروردگار قرار گیرد. 
کـوردل در   5اي امت غیور اسالم، امام را دعا و یاري کنید و نگذاریـد کـه ایـن منـافقین      

انقالب نفوذ کنند و به اسالم و جمهوري اسالم ما آسیب برسانند و [بـه] نمـاز جماعـت و    
هاي بسـیج   پایگاه نماز جمعه اهمیت فراوان بدهید و همچنین دعاي توسل و دعاي کمیل و

را خالی نکنید که این منافقین سوء استقاده کنند و خط سرخ این شهیدان به خون غلتیـده را  

                                           
 ».168«. در اصل وصیت 169عمران/  آل -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 اي محو شده است. واژه -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
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ها هجـوم بیاوریـد کـه ایـن راه      ادامه دهید و اسلحۀ افتادة ایشان را بردارید و به طرف جبهه
هیـد و بـا   سعادت است و این شما ملت غیور مسلمان هستید که باید راه شهیدان را ادامه بد

) برسـید و  7ها صدام و صدامیان را نابود کنید و به کربالي حسـین(  هجوم خود به جبهه
) روسفیــد  7) را زیـارت کنیـد و نــزد امـام حسـین(     7قبـر شش گوشۀ امام حسین(

  باشیـد.  
تفاوت هستید و چرا امام خـود   تفاوت هستید چرا براي جهاد با کفر بی اي کسانی که بی  

پـا خیزیـد و ایـن     بـه  2کنید و براي جهاد با کفر این صدام عفلقی یاري نمی 1نرا مانند کوفیا
کفر که همان صدام و اربابانش هستند، آنها را از بین ببرید و گـوش بـه فرمـان امـام دهیـد      

آن کسی که اشکال به جنگ دارد بر او واجب است که برود به «طوري که امام فرمود:  همان
. ایـن  3»شان به جبهـه نرفتـه اسـت    ند یکی از آنها حتی یک بچهکن جنگ، اینها که اشکال می

براي اینکه دفاع از اسالم است. هر کسـی گـوش    4خواهیم ما جنگ می .حزب عفلقی هست
به فرمان امام ندهد مسلمان نیست چون که حرف امام امـت همـان حـرف پیـامبر اسـت و      

مانی کرده است و هر کـس  ) نافر6نافرمانی از این حرف همان است که از پیامبر اکرم(
بهتـرین عمـل   «باشد. پیـامبر اکـرم فرمـود:     ) نافرمانی کند مسلمان نمی6از پیامبر اکرم(

  .  5»مؤمن جهاد در راه خدا است
ها را همانند پر کردن نماز جمعه و  ها هجوم آورید و جبهه اي امت غیور اسالم، به جبهه  

ی بمانـد کـه صـدامیان سـوء اسـتفاده      جماعت پر کنید و نگذارید حتی یک لحظه جبهه خال
تکلیف اسالمی و مـیهن شـما انتظـار دارد کـه بـه سـوي       «طوري که امام فرمود  کنند. همان

  .6»ها جوانمردانه هجوم آورید فردا دیر است جبهه
  

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 .70ص   ی،، جنگ و جهاد در اندیشۀ امام خمین24تبیان، دفتر  -3
 ».خواهیم کرد می«در اصل وصیت  -4
 .602، حدیث 88، پیامبر اکرم، ص حۀالفصا نهج -5
 .69، جنگ و جهاد در اندیشۀ امام خمینی، ص 24تبیان، دفتر  -6
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ام دین خـود را ادا   اید و من نتوانسته پدر و مادر عزیز که براي من زحمت زیادي کشیده  
خـواهم و مـرا ببخشـید. اي پـدر و      ام از ته قلب از شما پوزش می دهکنم و شما را اذیت کر

مادر عزیز اگر من شهید شدم ناراحت نباشید زیرا که این شهادت آرزوي من بـوده اسـت و   
اید این فرزند صغیر خود را که امانت خـدا   نیز باید خوشحال باشید که دین خود را ادا کرده

نیاي فانی چه ارزشـی داشـت بـرایم در حـالی کـه بـا       نزد شما بود سالم به او پس دادید. د
اگر ایـن  «) فرمود: 7توانستم در کنار معبود باشم. این را بدانید که امام حسین( شهادت می

اند که آخر بمیرنـد پـس بهتـر کـه در راه خـدا بـا شمشـیر قطعـه قطعـه           ها ساخته شده بدن
عزیزم محمدتقی اخالقی بمیـرم   . مادرم حاللم کنید زیرا که دوست دارم چون داماد1»گردند

  و نگذارم اسلحۀ ایشان بر زمین بیافتد.  
  

ام، برادر جان نماز را بخوان و روزه را بگیر  برادر جان مرا ببخشید که شما را اذیت کرده  
و در مابین نماز امام و رزمندگان را دعا کن و همچنین درس خود را با جدیت تمام بخـوان  

  ر و مهندس احتیاج دارد و این خود عبادت بزرگی است.  زیرا که جامعۀ ما به دکت
) 6طـوري کـه پیـامبر اکـرم(     خواهرانم: نگذارید موي سر شما را نامحرم ببیند همان  
انـدو مغـزش    المعراج مشاهده کردم که زنی را بـه مـویش آویـزان کـرده     لیلۀدر «فرماید:  می
همچنـین حجـاب خـود را     و» جوشد این زن زنی است که مویش را نامحرم دیده است می

  ) باشید و از او درس بگیرید.  3رعایت کنید و همچون زینب(
ام مرا ببخشید. شما اي عزیزان اول سعی کنیـد   دوستان و آشنایان: اگر شما را اذیت کرده  

را ترك نکنید زیرا امام جهاد با کفر (همان صـدام و   2به جبهه بیایید یعنی این واجب کفایی
توانیـد در همـان    ها بیایید می توانید در جبهه اعالم کرده است و اگر نمی صدامیان) را واجب

توانید درس خود را بخوانید با  پشت جبهه به رزمندگان اسالم کمک کنید و همچنین هم می
  هاي شرق و غرب بزنید.   این درس خواندن خود مشت بر دهان این ابرقدرت

دسـت شـما رسـید مـرا در امـامزاده       بـه پدر و مادر مهربان اگر من شهید شدم و جسدم   

                                           
 ».و ان کان دین محمد«ر.ك. تعلیقات. ذیل  -1
 ».کفائی«در اصل وصیت  -2
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  اشرف در نزد دیگر شهیدان دفن کنید.  
  

ــنم بــس    چــون عاشــق روي تــو شــدم ای
  

ــنم بــس    ــو شــدم ای   1سرگشــته کــوي ت
ــت       ــاري نیس ــالمم ک ــت دو ع ــا مملک   ب

  
ــس      ــنم ب ــدم ای ــو ش ــوي ت ــودایی ک   س

    

  در پایان امام و رزمندگان را دعا کنید.  
  ی را نگهدارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمین

22/7/65  
  مجید طالب بیدختی

  

                                           
  شعر را در اصل وصیت چنین نوشته است : -1

ــون عا ــنم بـــس چـ ــدم ایـ ــو شـ   شـــق تـ
  

ــس  چــو رويسرگشــته    ــنم ب ــو شــدم ای   ت
ــت       ــاري نیس ــت ک ــت دو عالم ــا مملک   ب

  
  ســـوداي کـــوي تـــو شـــدم ایـــنم بـــس  
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  هاي کلیدي عبارت
I .مواظب و هوشیار باشید، تجمالت و ثروت زیاد جلو چشمانتان را نگیرد 
I هاي امام از دل و جان گوش فرا دهید. به صحبت 
I اي به خواهران دارم و آن اینکه حجاب کامل اسالمی را رعایت کنند. توصیه 
I جد و کوشا باشید چون پیشرفت فرهنگی که شـامل درس   یز در درسآموزان عز دانش هایشان م

 شود، گامی است در جهت پیروزي و سرافرازي. خواندن شما نیز می
I .چون دفاع کردن از ناموس و اسالم را تکلیف واجب و الزم دانستم، به جبهه آمدم 
I .دهانتان را به ذکر خدا معطر کنید 
I به وظایف خود احساس مسئولیت کنید. نسبت به آیندة مملکت و نسبت 
I .ملت دستورهاي امام را دست کم نگیرید 
I .یا به جبهه بروید یا پشت جبهه کمک کنید 
I توانند به جبهه بروند پشت جبهه کمک کنند. حاال که نمی 
  

   محمدمهدي :نام
  زاده  طالع خانوادگی: نام
  حسین  پدر: نام 

  صدیقه  نام مادر:
   1348یکم شهریور  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  سوم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:



 67زاده، محمدمهدي     طالع ¹استان سمنان 

  زاده  محمدمهدي طالع
  

  بسمه تعالی
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

سـموات  الیزدادو ایمانا مع ایمـانهم و هللا جنـود   هو الذي انزل سکینۀ فی قلوب المؤمنین ل«
  .  1»واالرض و کان اهللا علیما حکیما

هاي مؤمنین تا بیفزایـد ایمـانی بـر ایمانشـان و خـدا       اوست آنکه فرستاد آرامش را در قلب«
  ».آسمان و زمین و خداست داناي حکیم 2رهايکراست لش

  
ــگ عــوض نمــی   کنــد آهــن آبدیــده را زن

  
  کنـد  نگ عوض نمـی چهرة انقالب را ج  

  منافقان را تو بگو بـه کـوري دو چشـمتان     
  

  کنـد  پیرو خط رهبري رنگ عوض نمـی   
    

با درود سالم به روان پاك شهداي اسالم از صدر اسالم تا پیروزي انقالب اسـالمی و از    
. و بـا  7و کربالي یـک  86و والفجر  5و خیبر 4و بدر 3هاي رمضان پیروزي انقالب تا عملیات

کننـد و   هاي بعثیان مقاومت مـی  سال است در زندان 6اسیران کشورمان که بیش از  سالم به
  با درود و سالم به امت شهیدپرور ایران.

این حقیر کوچکتر از آنم که وصیتی کنم. اما چند جمله را کـه ایـن حقیـر از بزرگـان و       
  رسانم. ام به سمع شما می شهیدان آموخته

منان از گناه کردن هر چند که مهم هم نباشد، بپرهیزیـد و  المقدور با کمک خداوند  حتی -1
  بر شیطان لعن و نفرین فرستید.

                                           
  ».سموات«در اصل وصیت  .4 /فتح -1
 ».لشگرهاي«در اصل وصیت  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
  ر.ك. تعلیقات. -6
 ر.ك. تعلیقات. -7
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مواظب و هوشیار باشید، تجمالت و ثروت زیاد جلو چشمانتان را نگیرد که باعث شود  -2
  شمار بیاورید و خداي ناکرده مغضوب خداوند عالم گردید. اهمیت به واجبات را کم

دل و جان گوش فرا دهید و فرامینش را اطاعت کنید زیرا پیـروي   هاي امام از به صحبت -3
  ) است. 7روي راه حسین( از امام دنباله

اي به خواهران دارم و آن اینکـه حجـاب کامـل اسـالمی را رعایـت کننـد چـون         توصیه -4
  ترساند.   را می 1سیاهی چادرها بیشتر از خون شهدا، دشمنان و منافقان

هایشان مجد و کوشا باشید چون پیشرفت فرهنگی که شامل  درس آموزان عزیز در دانش -5
  شود، گامی است در جهت پیروزي و سرافرازي. درس خواندن شما نیز می

  زاده محمدمهدي طالع
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ــا عــرض ســالم بــه محضــر آخــرین اختــر آســمان تابنــاك والیــت و امامــت حضــرت    ب
 تعالی فرجه) و با عرض درود و سالم به امام امت و امت امـام و بـا آرزوي   اهللا مهدي(عجل

نویسـم کـه    نامه می هاي جنگ، این حقیر در حالی وصیت شفاي معلولین و مجروحین جبهه
هـاي جنـگ نهـادم و     بالغ و مکلف هستم و به فرمان نایب امام و وظیفه پا به عرصـۀ جبهـه  

چون دفاع کردن از ناموس و اسالم  3دهم و [...] انجام می راها  بعضی 2[...] از سر تکلیفی را
خودم را نسبت به رسول خدا و ائمـه   را تکلیف واجب و الزم دانستم، به جبهه آمدم تا دین

  بار است. 5ذلت افتخار و بهتر از زندگی مرگو مرا  4آن [...] اطهار و ملت ایران ادا کنم که در
نم که بخواهم به شما چیزي بگویم ولی یک حـدیث  مادر و پدر عزیزم من کوچکتر از آ  

                                           
 .ك. تعلیقات.ر -1
 اي از وصیت محو شده است. واژه -2
  اي از وصیت محو شده است. واژه -3
  قسمتی از وصیت افتاده و خوانا نیست. -4
 ».زلّت«در اصل وصیت  -5
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 1االسالم شـیخ رضـاي [...]   کامل و جامعی را از استاد گرامی و روحانی واقعی یعنی حجت
کنم: دایـی رضـا در روزهـاي     ام که براي شما نقل می خاطر سپرده معروف به دایی رضا را به

آن را  عضی از ما همـان لحظـه  هایمان، این حدیث را براي ما گفت، ب آخر یکی از مأموریت
 من ابلـیس ا 2[...] ثۀثال«: )6اهللا( قال رسول حفظ کردیم، متن حدیث به این شرح است

یعنی سـه دسـته از    »اهللا خشیۀاکون من بو ال باالسحارون غفرار و استهلیل و الن امن م الذاکر
ولند، دسـته  هاي شیطان به دورند، دستۀ اول کسانی که شب و روز به ذکر خـدا مشـغ   نیرنگ

طلبند و دستۀ آخـر کسـانی کـه از     دوم کسانی که هنگام سحر از خداي خویش استغفار می
که حتماً باید بتوانیـد غیبـت    هستید وطنان عزیز شما جایی گریند. حال اي هم ترس خدا می

نکنید و دهانتان را به ذکر خدا معطر کنید. هنگامی که انسان ذاکر باشد دیگر فرصـتی بـراي   
  و تهمت و سایر اعمال حرام ندارد.غیبت 

نویسـم و شـما    نامه را مـی  هاي محترم شاید ضمن اینکه من این وصیت خانواده و فامیل  
زند چرا خودش این اعمال را انجام  قدر حرف می خوانید پیش خودتان بگویید او که این می

ه و رسـم زنـدگی   داده است. در جوابتان باید بگویم من از زمانی که بـه جبهـه رفـتم را    نمی
گفـت خـوب یـک     خواندم، پدرم به من می کردن را یاد گرفتم. هنگامی که نماز صبح را می

گفـتم و بـه    شـود، مـن هـم در جـواب او هـیچ نمـی       سوره قرآن هم بخوان، مگر چـه مـی  
رفتم چون لذت قرآن و دعا خواندن من هنگامی بود که کسی در خانه نباشـد   رختخواب می

خـوانم و یـا اعمـال شایسـته انجـام       کس نبیند که آیا من قرآن مـی  هیچ و خودم تنها باشم و
اي را دقیق نفهمیده باشم حداقل مسئله (ریـا) ایـن    دهم یا نه. چون اگر در زندگی مسئله می

را فهمیده بودم و تا  3ها، این گناه تیره کنندة کار، [...] گناه کبیره، این گناه از بین برندة ثواب
کردم لذا به این خـاطر بـود کـه حتـی      انستم از این عمل زشت دوري میتو [که] می 4جایی
خوانم از بار دوم که به جبهـه رفـتم تمـام     خواستم پدر و مادرم بفهمند که من قرآن می نمی

                                           
  نام خانوادگی روحانی مورد نظر خوانا نیست. -1
 خوانا نیست. -2
 خوانا نیست. -3
 ».جائی«در اصل وصیت  -4
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کار بردم که غیبت نکنم که انشاءاهللا خدا این اعمال را از من قبول  همیت و نیروي خود را به
رفتنـد نمـاز شـب     هنگامی که پدر و مـادرم بـه مسـافرت مـی     توانستم که می 1کند. تا جایی

توانستم به ذکـر   که می 2کردم و تا جایی خواندم و به یاد شهیدان و ترس از خدا گریه می می
خدا مشغول بودم، البته زمانی که کسی متوجه من نبود، چون من ذکـر و صـلوات را بـراي    

دا بود. لذا به نظر من رمـز موفقیـت بسـی    گفتم بلکه همۀ اینها ناشی از عشق به خ آنها نمی
کار بستم زنـدگی مـن    معنوي و زندگی این حدیث باارزش دائی رضا بود که وقتی آن را به

  دگرگون شد.
خواهم که نسـبت بـه آینـدة مملکـت و نسـبت بـه وظـایف خـود          در خاتمه از شما می  

هـاي بعـد    از پیشرفتاحساس مسئولیت کنید وظایفتان را به خوبی انجام دهید. من در یکی 
و هر شب ساخته بود، من از هیجان  3هنگامی که ایران خودش [...] به فرضاز انقالب مثالً 

ریخـتم و ایـن بیـانگر     اشک شوق مـی  4اختیار] گنجیدم و از خوشی [بی در پوست خود نمی
عالقۀ من به سرنوشت مملکتم است. ملت دستورهاي امام را دست کم نگیرید یا بـه جبهـه   

ید یا پشت جبهه کمک کنید که در آن دنیا در نزد خداوند تعالی بتوانید جوابگو باشید و برو
  ضمناً دعا براي امام یادتان نرود. 

  5به امید زیارت کربال و آزادي قدس  
خصوص، گناه زیاد است از خدا توفیق ترك گناه بخواهید.  تومان براي رد مظالم به 300  

توانند به جبهـه   ط به گریه کردن من اکتفا نکنند و حاال که نمیخواهم فق از پدرم و مادرم می
  سخت است. 6بروند پشت جبهه کمک کنند که در آن دنیا جوابگو بودن به مسائل خدایی

  

                                           
 .»جائی«در اصل وصیت  -1
 ».جائی«در اصل وصیت  -2
  خوانا نیست. -3
  افتاده باشد.» اختیار«آید که واژه  وجود دارد اما از سیاق کالم برمی» بی«در اصل وصیت  -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
 ».در اصل وصیت خدائی -6
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 75زاده، محمدمهدي     طالع ¹استان سمنان 

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I هاي اجتماع جاري شود. شود تا خون او در شریان آري شهید در راه خدا کشته می 
I ریخته شدة شهدا بر هیچ رود.   نگذارید خون  
I .مبادا در دنیا دیو نفس بر عقل شما غالب شود 
I .نگذارید که این منافقان کوردل قلب امام را ناراحت کنند 
I را الگـوي خـویش قـرار بـده، مـادرم      7گونه زندگی کن و زندگی حضرت علی( پدرم علی (

 ) زندگی کن.3همچون فاطمۀ زهرا(
I  گونه زندگی کن. و زینبخواهرم حجاب خودت را حفظ کن 
I ها سیرت ائمه را براي زندگی خود انتخاب کنید و نگذارید حق مظلـومی   شما نزدیکان و فامیل

  توسط ظالمی پایمال شود.
  

   علی :نام
  زاري  طالع خانوادگی: نام
  مصیب  پدر: نام 

  رقیه  نام مادر:
   1348یکم فروردین  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود  محل تولد:
  چهارم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 77زاري، علی     طالع ¹استان سمنان 

  زاري علی طالع
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
انـد و نـزد    انـد بلکـه آنهـا زنـده     اند مرده کسانی که در راه خدا کشته شدهو چنین مپندارید «

  ».خورند خدایشان روزي می
با نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و با سـالم و درود بـر دوازدهمـین اختـر آسـمان        

برحقش چشـم امیـد مستضـعفان     2والیت و امامت حجت ابن الحسن المهدي(عج) و نایب
بـال و پـر سـوخته و     3با سالم و درود به عزیزان بـه حـق پیوسـته [...]   جهان خمینی کبیر. 

عاشقان به معشوق رسیده و شهیدانی که مانند شمع سوختند و آب شدند تا اینکـه اجتمـاع   
اهللا  هاي معظم شـهدا و امـت شـهیدپرور و حـزب     بخشند و با سالم و درود به خانواده 4[...]

  پیرو خط امام.  
و براي رسیدن به معشوق خود (یعنی قرب الـی اهللا)   5»ت استشهید شمع محفل بشری«  
کند و شهادت تزریق خونی است بر پیکر  سوزد و محفل بشریت را از نور خود منور می می

هـاي اجتمـاع جـاري     شود تـا خـون او در شـریان    آري شهید در راه خدا کشته می«اجتماع. 
هـل مـن ناصـر    «ید که چگونه به نداي و زمینۀ تداوم انقالب باشد به شهداي ما بنگر 6»شود

شـوند و سـرانجام    هاي نور علیه ظلمت می حسین زمان لبیک گفته و راهی جبهه 7»ینصرنی
در راه وصال به معشوق و دیدار روي یار (خداوند) جان خود را که بهترین سـرمایۀ انسـان   

                                           
 .169عمران/  آل -1
  ».نائب«در اصل وصیت  -2
  خوانا نیست. -3
  خوانا نیست. -4
 ).21(صحیفه امام، ج » شهدا شمع محفل دوستانند«اي مشابه به عبارت شهید دارد  امام خمینی جمله -5
، قیام 104، ص »شهادت تزریق خون است به پیکر اجتماع«عبارت شهید تحت تأثیر این سخن شهید مطهري است:  -6

  و انقالب مهدي به ضمیمه شهید.
  ».ناصراً«ر.ك. تعلیقات. در اصل وصیت  -7
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  هیچ رود.دهد. پس راهشان را پیش گیرید و نگذارید خون ریخته شدة شهدا بر  است می
مبادا در دنیا دیو نفس بر عقل شما غالب شود و زندگی مادي و دنیـوي شـما را جـذب      

هـاي جهـل و نـادانی و     کند و غرق در منجالب گناه شوید و روح پاك شما تیره از تاریکی
معصیت شود به گذشتگان خود بنگرید که چگونه به دنیـا آمدنـد و چنـد صـباحی در ایـن      

زندگی کردند و سرانجام دار فـانی را وداع گفتنـد، پـس ایـن مـدت      دنیاي فانی و زودگذر 
کوتاه و زودگذر براي چه بود؟ آیا براي این بود که تمامش را در بطالن و معصیت گذراند؟ 
خیر پس سعی کنید که حداقل این مدت کوتاه را در انجام فـرائض دینـی و اصـول اسـالم،     

  یبند باشید.  پیروي از حق بگذرانید و به مسائل اسالمی پا
 ااطیعـواهللا واطیعـو  «فرماید  طور که خداوند در قرآن کریم می پیام ما و تمامی شهدا همان  

اطاعت کامل از امام عزیـز، چشـم امیـد مستضـعفان جهـان کـه        1»الرسول اولی االمر منکم
کـوردل   2باشد و همچنین نگذارید که این منافقـان  است می »اظهر من الشمس«اطاعت از او 

  مام را ناراحت کنند.  قلب ا
در آخر از شما پدر و مادر عزیـزم و تمـام نزدیکـان و دوسـتان طلـب حاللیـت دارم و         

  اند مورد عفو قرار دهند.  امیدوارم اگر اشتباهاتی از این حقیر مشاهده نموده
  

  »والسالم علی من الطبع الهدي«
16/11/64  
  زاري بندة حقیر خداوند علی طالع

  

  ر]اي دیگ نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مخصوص براي خانواده
با نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و با سالم و درود به دوازدهمین اختر آسمان والیـت  
و امامت حجت ابن الحسن المهدي(عج) و نایب برحقش خمینی کبیر و امت شـهیدپرور و  

                                           
  ».اطیعو«صل وصیت ، در ا59 /نساء -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
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  اهللا.   با سالم و درود به شما امت حزب
شـود   هایتان در نظرم مجسـم مـی   هاي شما و تالش هنگامی که خوبیپدر و مادر عزیزم   

گیـرد، زیـرا کـه مـن نتوانسـتم در ایـن مـدت کوتـاه          عرق شرم سرتاسر وجودم را فرا مـی 
جا بیاورم و همچنین نتوانستم فرزنـد شایسـته بـراي شـما      هاي شما را به شکرگذاري خوبی

ام داده و قلب شـما را بـه درد آوردم مـرا    باشم. پدرم امیدوارم که در قبال اشتباهاتی که انج
جـز نـاراحتی و بـدي چیـزي از مـن       مورد عفو قرار بدهید. مادرم در این مدت کوتاه تو بـه 

کنـی و شـما بـرادران و     دهی و شـیرت را حاللـم مـی    ندیدي انشاءاهللا که مور عفو قرار می
را مشـاهده نمودیـد    خواهرانم و نزدیکانم اگر در مدت کوتاه عمر از این حقیـر اشـتباهاتی  

  بار سنگین گناه کاسته شود.  مورد عفو قرار دهید تا شاید از این کوله
) را الگـوي خـویش قـرار بـده،     7گونه زندگی کن و زندگی حضرت علی( پدرم علی  

او را در خـود زنـده کـن، خـواهرم      1) زنـدگی کـن و [...]  3مادرم همچون فاطمۀ زهرا(
بکوبیـد   2) [...]3زندگی کن و حضرت زینـب(  گونه حجاب خودت را حفظ کن و زینب

ها سیرت ائمـه را بـراي    و قدمی براي رسیدن به خودکفایی بردارید و شما نزدیکان و فامیل
  زندگی خود انتخاب کنید و نگذارید حق مظلومی توسط ظالمی پایمال شود. 

خبـر   بر سر مزارم گریه نکنید زیرا که این کـار باعـث خوشـحالی منـافقین از خـدا بـی        
روز روزه باطل شده دارم و همچنین وسـایلم را   15سال نماز قضا و  شود. در حدود یک می

  اید بدهید. به هر کس که خود صالح دانسته
  »والسالم علی من اتبع الهدي«

  زادي بندة حقیر خداوند علی طالع
  
  

                                           
 یک واژه محو شده است. -1
  نامه محو شده است. یک سطر از وصیت -2
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 81زاري، علی     طالع ¹استان سمنان 

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I ته باشد مخالفت کنیم.موظفیم با هر کس که با اسالم عزیز مخالفت داش 
I .موظفیم که در برابر صف متحد ضدانقالب مردانه بایستیم 
I خواهم که ادامه دهندة راه ما شهیدان باشید.   از شما می 
I هاي مذهبی شرکت کنید.  در نماز جماعت و جمعه و کالس 
I .رهرو راه امام عزیز این جگر گوشۀ ملت ایران که خداوند بزرگ بر ما عنایت کرده باشید 
I )حفظ کنید.3از شما خواهر مهربان خواهانم که حجاب خود را چون زینب ( 
I ها و سنگر اسالم را همیشه پر کنید. این جبهه 
I ها روانه گردند. جوانان را نیز تشویق کنید که به جبهه 
  
  

   محمود :نام
  طاووسی  خانوادگی: نام
  طاهروردي  پدر: نام 

  فاطمه  نام مادر:
   1344دوازدهم مهر  تاریخ تولد:
  شهرستان مهدیشهر محل تولد:
  سوم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1362وهشتم آبان  بیست تاریخ شهادت:
   پنجوین عراق محل شهادت:
   - نحوة شهادت:

  جاویداالثر مزار:
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  وسیوطامحمود 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نامه بندة حقیر محمود (فرهاد) طاووسی وصیت

و مـن   تهی، و من وجدنی عرفنی، و من عرفنی احبنی، و من احبنی عشـق من طلبنی وجدن«
  .1»عشقنی عشقته، و من عشقته قتلته، و من قتلته فعلی دیته، و من علی دیته فانادیته

شناسد، آن کس که مرا شـناخت   یابد، آن کس که مرا یافت می آن کس که مرا طلب کند می«
ورزد، آن کس که بـه مـن عشـق     من عشق میدارد، آن کس که دوستم داشت به  دوستم می

کشم او را و آن کس را که  ورزم، آن که به او عشق ورزیدم می ورزید من نیز به او عشق می
بهایش بـر مـن واجـب اسـت      بهایش بر من واجب است و آن کس که خون من بکشم خون

  ».بهایش هستم پس من خودم خون
  2قیام براي خدا شکست ندارد. (امام خمینی)

دانیم، موظفیم با هر کس که با  ا مسلمین جهان که خود را پیرو قرآن و پیامبران خدا میم  
اسالم عزیز مخالفت داشته باشد مخالفت کنیم. با هر کس که هـدف او فسـاد کـاري باشـد     
موظفیم او را به هدایت بخوانیم و اگر هدایت را نپذیرفت او را از سر راه اسالم کنار بـزنیم.  

) در جنگ وارد شدیم و باید 7، ما مانند حسین(3اهللا دکتر بهشتی مظلوم آیتقول شهید  به
  ) شهید شویم. 7مانند حسین(

باشـد مجبـوریم و    حق مهدي عزیز مـی  هر حال که ما به فرمایش امام امت که نایب به به  
مــوظفیم کــه در برابــر صــف متحــد ضــدانقالب مردانــه بایســتیم. بایــد ایــن راه را چــون  

  د تا آخر بردیم این حقیر تا پایان چند سفارش دارم.  ) شهی7حسین(
سفارش به دوستان و آشـنایان و بـرادران گرامـی: از شـماها بـرادران گرامـی عاجزانـه         -1

خواهم که ادامه دهندة راه  اید مرا ببخشید و از شما می خواهانم، هرگونه بدي که از من دیده

                                           
  حدیث قدسی، ر.ك. تعلیقات. -1
  .169، ص 5صحیفه امام، ج  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
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هاي مذهبی شرکت کنیـد و رهـرو راه    سما شهیدان باشید. در نماز جماعت و جمعه و کال
امام عزیز این جگر گوشۀ ملت ایران که خداوند بزرگ بر ما عنایت کـرده باشـید و بایـد از    
خداوند بزرگ شکرگذار باشیم که چنین رهبري به ما عنایت فرموده و هرگونه خط انحراف 

بـه راه اهللا منجـی    را در نطفه خفه کنید و خط و مسـیر شـما مسـتقیم و    1هاي منافقان و فتنه
  عاشقان باشید.  

سفارش به خواهران مهربان: از شما خواهر مهربان خواهانم که حجـاب خـود را چـون     -2
کـنم کـه ایـن الگـوي فاطمـه       ) حفظ کنید و به دیگر خواهران عزیز سفارش می3زینب(
  خواهم که بعد از من صبور باشد. ) را حفظ کنید و نیز از خواهرم می3زهرا(

هاي دلم: پدر و مادر عزیزم بعد از من بر من گریـه   ش به پدر و مادر و جگرگوشهسفار -3
طـور   اهللا باشـد همـان   کنید، گریۀ شما نشان دهندة مظلومیت ما جوانان حزب نکنید و اگر می

کنید و آن مظلومیت را سندي محکم در دست داشـته باشـید و    ) گریه می7که بر حسین(
ام را پیـدا نکردیـد سـري بـه مـزار       جاوز را رسوا کنید. جنازههاي جانی و مت با آن ابرقدرت

  شهیدان بزنید تا دلتان آرام گیرد. 
سفارش به منافقان: منافقان بدانند که من راهم را آگاهانه انتخاب کردم و فکر نکنید کـه   -4

ـ   طلبی یا تحت تأثیر عوامل و تبلیغات قرار گرفته خاطر شهرت من به د ام. امیدوارم کـه خداون
کشند از دسـت همـین    قدر ملت عزیز رنج می که هر چه 2متعال شما منافقان را هدایت کنید

  منافقان است.
ابـراهیم   4و مبلغی هم بابت پـول موتـور از دایـی    3ریال در بانک 80.000در ضمن مبلغ   

 60.000هـا مبلـغ    شود بپردازد و از ایـن پـول   قدر دل او مراد می طلبکارم [هستم] که هر چه
ریـال بـه مـادرم بدهیـد کـه بـه        42.000ل به آقاي محمدسلطان دامغانی بدهید و مبلـغ  ریا

ها را یک ماه روزه بـرایم بدهیـد و بقیـه را بـه نفـع       حساب من واریز کرده بوده و بقیه پول

                                           
  ر.ك. تعلیقات. -1
 ».کیند«در اصل وصیت  -2
 ».بانگ«در اصل وصیت  -3
  ».دائی«در اصل وصیت  -4
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  جبهه واریز فرماید.  
بابت مغازه حساب  1و در ضمن این نکته که یادم رفت بیان کنم، به آقاي دادمهر بگویید  

  شوم به او بپردازید. قدر که طلبکار می کند و هر چه
  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

  برادر حقیر و کوچک بسیجی شما
  فرهاد طاووسی

7/4/62  
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

هـا و سـنگر اسـالم را     اهللا این است که ایـن جبهـه   سفارش من به شما برادران و امت حزب
طـور کـه امـام     ها روانه گردند همان همیشه پر کنید و جوانان را نیز تشویق کنید که به جبهه

    2ها یک تکلیف شرعی و الهی است. عزیز فرمودند رفتن به جبهه
1/8/62  

  محمود طاووسی
  
  

                                           
 ».بگوئید«ر اصل وصیت د -1
  .165، (جنگ و دفاع در اندیشۀ امام)، ص 24تبیان، شماره  -2
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  هاي کلیدي عبارت
I      انیت را نادیـده  ما نخواستیم سود و منافع شخصی و رضـاي خـود را بجـوییم و شـرف و انسـ

 بگیریم.
I هاي دیگري وجود داشـت کـه    مندي، جنبه در بین رزمندگان ما به غیر از ایمان و عقیده و عالقه

 اي قوي و سالم و سوم هدفی واحد و بزرگ. عبارتند از: اول اینکه عشق به شهادت، دوم روحیه
I پروایـی   اخی و بـی ها برود ولی خصم را حق گسـت  برادران ما راضی شدند بدنشان به روي مین

 علیه دین خدا نباشد.
I .ما با جانبازي دیو ستم را بر زمین کوفتیم، مردگان را جان بخشیدیم 
I .از انقالب با صبر تمام نگهبانی کنید 
I .درس بخوانید و با درس خواندن خود مشت محکمی بر دهان ابرجنایتکاران بزنید 
I ته باشید.به خود آیید، یادمان کنید هدفمان را در پیش چشم داش 
I .ما براي آبروي شما جنگیدیم براي حفظ قرآن مبارزه کردیم 
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  اکبر طاهرزاده علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .2»يهللا مثنی و فراد 1م بواحده ان تقومواکقل انما اعظ«
  ».دهم و آن قیام کنید براي خدا دوتا دوتا و تک تک بگو شما را به یک امر مهم پند می«

چکید، جانم به فداي تـو   آلودت خون می خونجان من فداي تو اي کسی که از محاسن   
  اي کسی که تو را تشنه لب کشتند، جانم فداي تو.

برحقش خمینی کبیـر   3با سالم و درود به موالي ما فرماندة ما امام عصر(عج) و بر نایب  
  .4اهللا منتظري و با سالم به قائم مقام رهبري حضرت آیت

  اهللا پیام ما شهیدان به شما امت حزب
  بودیم؟ ما که
جماعتی بودیم پیوسـته و گسسـته، اندیشـیده نـه، تصـادفی، داراي نقشـه و هـدف، نـه           
حساب و کتاب، سربازانی بودیم از دیار مختلف و در سنین مختلف که وجه مشترك مـا    بی

و فداکاري بود نه چیز دیگر. ما سربازانی بودیم، مرکـب   جویی قعشق و ایمان بود الغیر ح
براي رسیدن به هدفمان پیمان بستیم که تا سر حد جان براي احقاق حـق  از پیر و جوان که 

بایستیم و در راه وصول به هدف خود از خون خویش نیز بگذریم و [در] جمع ما جوانـانی  
انـد.   بودند و هستند که تازه کرکی به صورتشان رسیده بود ولی هنوز به سن بلـوغ نرسـیده  

ن برگ گل نورسیده ولی ناشکفته هسـتند. از لـذت   نوجوانانی وجود داشتند و دارند که چو
، از شیرینی زندگی گذشتند و به جمع ما پیوسـتند. در جمـع مـا آن کشـاورز بـا      5جویی کام

اي سـوخته   هاي زبر و سفت و آن دیگري که در وسط آفتاب زنـدگی کـرده و چهـره    دست
م دوسـت و هـم   داشت وجود داشتند و دارند ولی همه با یک هدف و یک آرمان و ما را ه
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مند بودیم.  مند و ما هم به آنان عالقه رفیق بود، کسان و بستگان داشتیم، همۀ آنها به ما عالقه
بایسـت   برخی از یاران ما در آغاز نوجوانی و آرزومند بودند برخی بـه پیـري بودنـد و مـی    

ا را دوران استراحت خود را بگذرانند ولی آرمان مقدس ما یعنی حفظ حیات اسالم عزیز، م
وادار کرده که دست از آنچه که داشتیم بکشیم، ما نخواستیم سود و منافع شخصی و رضاي 

منـدي   غیر از ایمان و عقیده و عالقه و شرف و انسانیت را نادیده بگیریم، به 1خود را بجوییم
هاي دیگر وجود داشت که رزمندگان ما در آن وجه مشترك دارند کـه   به انجام وظیفه، جنبه

شد بـه   و زیبایی وجود داشته و از آن می 2ها در کمتر دفاعی و جهان به این رسایی بهاین جن
ها عبارتند از: اول اینکه عشق بـه شـهادت و دوم اینکـه     این رسایی سراغ گرفت و آن جنبه

اي قوي و سالم و سوم آن هدفی واحد و بـزرگ اسـت، بـرادران مـا در مواجهـه بـا        روحیه
که هیچگاه هـدف خـود را فرامـوش نکردنـد؛ حتـی بـا گـاز و        دشمن آنچنان صبور بودند 

هاي شیمیایی از سوي دشمن هیچگاه روحیۀ مقاوم خود را از دست ندادند. مادران ما  سالح
صبر داشتند یعنی مقاومـت و ایسـتادگی کردنـد و تـرك سـنگر نکردنـد و بـه خیانتکـاران         

دت شدند ولی تسلیم ذلـت و پسـتی   نپیوستند، با آنان کنار نیامدند، تسلیم مرگ و تیر و شها
ها برود ولی خصم را حـق گسـتاخی و    نشدند. برادران ما راضی شدند بدنشان به روي مین

  کشی کند و توطئه چیدند. پروایی علیه دین خدا نباشد نتواند علیه اسالم نقشه بی
ا شما اي پدر و مادرم شهادت ما تأثرانگیز و مایۀ تحریک عواطف هر انسانی است، شـم   

شویم که گریه و اشـکی   خاطر وجود یک عاطفه. ما یادآور می گریید شاید به بر احوال ما می
جـز بـر    کند اصوالً اسالم روي خوشی با گریه به گشایی کند، دردي را دوا نمی که فقط عقده

مردة مادي ندارد پس از این دید نباید بر ما گریست. ما مردمانی بیچاره و وامانده نبودیم که 
داند. ما با جانبـازي   حق گریه باشیم، بر آن کس بگریید که درمانده است و راه چاره نمیمست

دیو ستم را بر زمین کوفتیم، مردگان را جان بخشیدیم، بر دیـوان و بـدان روزگـار چیرگـی     
  یافتیم، آیا در چنین صورتی گریه بر ما رواست؟ هرگز.  
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پاك شما را در تعقیب راه ما برانگیـزد  پسندیم که احساسات و عواطف  اي را می ما گریه  
  و به شما درس جانبازي و فداکاري بدهد. 

فهمید، تکلیـف و وظیفـه    این خطاب به شماست به شما که احساس عهد ومسئولیت می  
هاست. با خون  دانید. خطاب به شما پیران، جوانان، زنان، مردان، کودکان و باالخره انسان می

تا خون شما رنگ گیـرد. مـا تـاریکی و دشـواري را بـر خـود        خویش را نثار اسالم کردیم
اي در فضا قرار دادیم تا شـب   پذیرفتیم تا راه شما روشن بماند ما جان خود را چون جوخه

وجود آید بر شما باید گریسـت، مگذاریـد کـه     شما مهتابی گردد و از این پس اگر تباهی به
خـود باشـید تـا    تعهـد   ه ود و وظیفـ تاریکی بر روز غلبه کند. مراقب خـود و جامعـۀ خـو   

  هاي این جنگ را از ذهن شما بیرون نکنند و روحیۀ قدرتمندتان را از شما نگیرند. حماسه
خاطر اسالم و دفاع از آن تن بـه مـرگ سـپردیم تـا اسـالم       شما اي پاسداران اسالم ما به  

م و آخرین رمق خود و شمشیر و با چنگ و دندان دفاع کردی زبان زنده بماند. ما از اسالم با
را در این راه یافتیم، موجودي خود را مایـه گـذاردیم، در هـیچ حـال یگـانگی و احقـاق و       
وحدت کلمۀ خود را از دست ندادیم پس شما هم مواظب باشید تا عوامـل خـودي دشـمن    

  به اعتقادتان لطمه نزنند.
اختنـد تـا شـما    شما اي جوانان: برادران ما در خاك نشستند و در خون خفتند و جـان ب   

صدرنشین باشید و در پناه اسالم، انقالب را به جهان صـادر کنیـد و مستضـعفین را برعلیـه     
پا کنید. برادران رزمندة شما رنج اسارت را به جان خریدنـد تـا شـما آزاد     استکبار جهانی به

 باشید از این موقعیتی که براي شما فراهم شده پاسداري کنیـد و از انقـالب بـا صـبر تمـام     
  نگهبانی کنید. 

برادران من، سالم و درست بیندیشید، بکوشید در آغوش اسالم زندگی کنیـد. از اتـالف     
ها و از پروراندن خیاالت خام در سرها بپرهیزید، جوانان رزمنده را ببینید که  عمر در حاشیه

چه با هدف، با وفا و صمیمی در راه خدمت به اسـالم، خـود را در کـام مـرگ افکندنـد و      
ها بیایید و به فرمودة حضرت  تر از عسل شهادت را نوشیدند. برادران به جبهه ربت شیرینش

و شما اي خـواهران و مـادران    1»تنور جنگ را تا سر حد پیروزي کامل گرم نگه دارید«امام 
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کنـد و   ها را بنگرید که چگونه سر فرزندش را به میدان پرتاب مـی  1شهیدپرور: مادران وهب
گیرم و ببینید کـه چگونـه در راه یـاري دیـن      ام پس نمی اي را که به خدا داده گوید هدیه می

خدا فرزندانشان را تشویق کردند و آنان را تشییع نمودند و چه بسیار مادران که خـود کفـن   
بر فرزندان خود پوشانیدند، اینان هرگز راه فرزندانشان را سد نکردند بلکه آنان را بـه یـاري   

د و آنان را به سوي فالح ابدي رهنمون گشتند، پس شما مادران هـم  دین خدا تشویق کردن
وار صـبر داشـته    وار مقاومت کنید، مادر وهب ها نشوید، زینب مانع اعزام فرزندانتان به جبهه

باشید پس بیایید فرزندانتان را براي نبرد با کفار تشویق کنـیم تـا انشـاءاهللا بـه همـین زودي      
  کربال را زیارت کنیم. 

هـا را بنگریـد،   2ما اي پیران امت: اي آنهایی که آبروي اسـالمید حبیـب بـن مظـاهر    و ش  
ها را بنگرید، ببینید که چگونه هدفداري کردند و در راه خدا و دین خدا  3مسلم ابن عوسجه

توانـد عـذر    نمی شان سر و جان باختند، اینان با عمل خود نشان دادند که پیري و فرسودگی
بـرد. پیـران هـم مسـئولند، مسـئول       شت عمر مسئولیت را از بین نمینشینی باشد و گذ خانه

هدایت جوانان، راهنمایی و رهبري آنان، برخوردار نمود نشان از تجربیات پیرمردانی که در 
خود به قلب دشمن آنان را تار و مار کردند، هرگـز مغلـوب   یورش نبرد شرکت کردند و با 

نشـینی   بان ایشان را نگرفت و به بهانۀ پیري، خانهطمع و آز نگشتند، طوالنی بودن آرزو گری
  اختیار نکردند و راه عذر را بر روي پیران بستند. 

  

کودکان و نوجوانان ما نارنجک به کمر بستند و خود را به «شما اي کودکان و نوجوانان:   
 درس بخوانیـد و بـا درس   5توانید به جبهـه بیاییـد   شما که نمی 4»زیر تانک دشمن انداختند

خواندن خود مشت محکمی بر دهان ابرجنایتکاران بزنید، مملکت ما به دکتر و مهندس نیاز 
وقت معلـوم   دارد اگر شما این نیازها را برآورده نکنید اجانب باید جاي شما را بگیرند و آن

نیست که بر انقالب ما چه خواهد گذشت پس با درس خواندن خود آیندة خـوبی را بـراي   
                                           

 ر.ك. تعلیقات. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
  انداخت. سین فهمیده که براي جلوگیري پیشروي دشمن خود را زیر تانکاشاره دارد به کار حماسی شهید محمدح - 4
 ».بیائید«در اصل وصیت  -5



 تم)(دفتر هش نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     94

کـه از ایـن    1آورید و باالخره شما اي انسـانها و اي بشـریت و اي آنهـایی    انقالب به همراه
، یادمان کنید هدفمان را در پیش چشـم  2کنید به خود آیید کران تا آن کران جهان زندگی می

پا خاستیم و به خاطر چه کشته شدیم، امـا بـراي    داشته باشید ببینید ما که بودیم، براي چه به
هاي شما، براي بزرگداشت نام انسانیت  براي حفظ شما و آزادي بقا و حفظ شرف و اسالم،

مرگ رفتیم ما براي آبروي شما جنگیدیم براي حفظ قرآن مبارزه کردیم، جمع ما  3ازوبه پیش
همه براي  متفق گردید با این 4در ابتداي جنگ بر اثر خیانت خیانتکاران و مزدوران آمریکایی

گـر و   درازي خصـم چپـاول   تان، براي جلوگیري از دست هاي شما، براي امنیت آبادانی خانه
اساسنامۀ اسالم، سیراب شدن نهال دین، حفظ شـرف انسـانی،    حفظتان، براي  چپاول هستی

ما سعی کردیم محیط زندگیتان را از فساد و شـور و شـر پـاك کنـیم، بـراي حیـات آزاد و       
ن را انسانی کنیـد و انسـانی   تا تان تالش کردیم و اینک این وظیفۀ شماست که زندگی قانونی

هاي ما باشـید و در نظـر    یاد ما و هدف [با] هاي ما به هدر نرود، دارید، بکوشید تا خون نگه
داریـد، بکوشـید تـا فـروغ اسـالم همیشـه        آورید و راه ما را بپیمایید و آرمان ما را زنده نگه

  پرتوافکن باشد. 
اسالم باش، مگذار نور هـدایت قـرآن،    اي انسان آینده، وارث ما و نگهبان آیین و مکتب  

پشت درهاي تیرة جهل و نادانی و ظلم پنهان شود، ناحقی و ناروایی بر جامعه حـاکم شـود   
و بر محیط غالب گردد، نه تنها براي خود بلکه براي جامعۀ انسانی فکر کن، جهد تو بـر آن  

بازشناسـند، ایـن قیـام مـا      راه دیگران گیري تا بدان وسیله راه را از چاه غی فراباشد که چرا
اولین و آخرین نیست، از آغاز بوده و باز هم هست، این راه ما سرمشق همۀ کسـانی اسـت   

پـذیر نیسـت.    آمیز امکـان  خواهند کار پیش برند ولی بدانند که این کار از طریق صلح که می
ون جوشد و خداي حافظ آن است تا روزي که آب ستمکاران را خ خون شهیدان پیوسته می

  کند و آنان را تار و مار سازد. نماز جمعه و جماعت یادتان نرود. 
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خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار و براي حفظ اسالم در کنار آقا محافظت   
  بفرما.  

  نستوه محافظت بفرما.   1خدایا خدایا منتظري
  العالمین. آمین یا رب  

25/6/65  
  اکبر طاهرزاده عبداهللا عاصی علی
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 103اکبر     طاهرزاده، علی ¹استان سمنان 

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I  تقاضاي عاجزانه و مخلصانه من از شما عزیزان این است که هرگونه فتنه و آشوب از هر گروه

 و هر گروهکی را در دم خاموش کنید.
I .در صحنه باشید که خداي ناکرده این انقالب ضربه نبیند 
I ي توسل و کمیل و... عاشقانه بشتابید.ها و دعاها ها و نماز جماعت به نماز جمعه 
I پـا   ها و... به ها و همین دعاي توسل این انقالب تا اآلن با انسجام و وحدت و همین دعاي کمیل

 مانده.
I داریم. تا این انقالب را به انقالب حضرت مهدي متصل نسازیم دست برنمی 
I شود دعا یادتان نرود. تقاضا دارم هر موقع عملیات شروع می 
I هاي من را استوار بگردان که در مقابل دشمنان اسالم، صدامیان و ضدانقالب با یـک   قدم خدایا

 یورش آنها را از پاي درآورم.
I .شهادت کمال انسان است اگر لیاقت دارم نصیبم بگردان 
I ها را یاري دهید. جبهه 
I ستادگی کنندبلند و استوار در مقابل این مسئله ایوار با قامت  خواهم که زینب از خواهرانم می. 
  

   جمشید :نام
  طاهرکرد  خانوادگی: نام
  حسین  پدر: نام 

  سند پ شاه نام مادر:
   1343دوم خرداد  تاریخ تولد:
  شهرستان مهدیشهر محل تولد:
  پایان دوره راهنمایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1362ام آبان  سی تاریخ شهادت:
   پنجوین عراق محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  جمشید طاهرکرد
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص«
  .2»والفجر و لیال عشر«

  خیر و سعادت در سایه شمشیر و جنگ و جهاد است.
 به نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان، با سالم و درود بر یگانـه منجـی عـالم بشـریت      

زمان و نایب بر حقش امام امت خمینی کبیر و نور چشم امت اسالم خانوادة   مهدي صاحب
کـنم: مهـدي جـان بنگـر کـه       شهید و امت شهیدپرور و روحانیت مبارز. سخنم را آغاز مـی 

هـل مـن   «شتابند، حسین جان تو چهارده قرن پـیش نـداي    ها می سربازانت چگونه به جبهه
سوزان سر دادي و کسی نبود تو را یاري کند ولی اکنون بنگر  را در کربالي 3»ناصر ینصرنی

هاي جنگ حق  گویند و عاشقانه به جبهه که سربازانت چگونه به نداي خمینی کبیر لبیک می
اندازنـد. هـدف از اینکـه بـه      آورند و دشمنان اسالم و قرآن را به لرزه می و باطل هجوم می

هـا احتیـاج بـه نیـرو      کرد و جبهه یهنی اقتضا میجبهه آمدم این بود که موقعیت اسالمی و م
ها بمانند تا بـه امیـد خـداي     و کربال در جبهه 4داشت. جوانان عزیز بودند و تا آزادي قدس

و کـاخ سـیاه    5تبارك و تعالی اسالم و پرچم اسالم در تمامی دنیا حتی در فراز کاخ کرملین
بال نصیب ما بگردان، دیدار روي مهدي برافراشته شود. انشاءاهللا، خدایا زیارت کر 6واشنگتن

نصیب ما بگردان انشاءاهللا، امت شهیدپرور تقاضاي عاجزانه و مخلصانه من از شـما عزیـزان   
این است که هرگونه فتنه و آشوب از هر گروه و هر گروهکی را در دم خاموش کنیـد، هـر   

ه خداي نـاکرده  خواهد باشد، همیشه گوش به زنگ باشید، در صحنه باشید ک گروهی که می

                                           
  .4 /صف -1
  .2و  1فجر/  -2
  ر.ك. تعلیقات. -3
 علیقات.ر.ك. ت -4
  ر.ك. تعلیقات. -5
  ».کاخ سفید«ذیل  ر.ك. تعلیقات. -6
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ایـم ضـرر    این انقالب ضربه نبیند و انقالبی را که با خون هزاران شهید تا به اینجـا رسـانده  
هـا و دعاهـاي توسـل و     ها و نماز جماعـت  ببیند و از پا نیافتد، خداي ناکرده. به نماز جمعه

ین دعـاي  کمیل و... عاشقانه بشتابید که واهللا این انقالب تا اآلن با انسجام و وحـدت و همـ  
پا مانده وانشاءاهللا تا این انقالب را به انقالب حضرت  ها و... به ها و همین دعاي توسل کمیل

داریـم امیـدوارم روزي برسـد کـه در حـرم اباعبـداهللا        مهدي متصل نسـازیم دسـت برنمـی   
) را زیـارت  7) دعا بخوانیم، نوحه بخوانیم و قبر شش گوشۀ امـام حسـین(  7الحسین(

خورم که دعـا خیلـی خیلـی     خدا قسم می گیریم انشاءاهللا، امت شهیدپرور بهکنیم و در بغل ب
شود دعا یادتان نرود و در مسـاجد جمـع    تأثیر دارد تقاضا دارم هر موقع عملیات شروع می

  شوید و با دعاي دسته جمعی خود از خدا بخواهید که ما را پیروز بگرداند.
وجود بیاور که در مقابـل   قوتی در دل من بههاي من را استوار بگردان و چنان  خدایا قدم  

را از پـاي درآورم، ولـی در مقابـل     آنهادشمنان اسالم، صدامیان و ضدانقالب با یک یورش 
اي ضعیف و ناتوان کن. خدایا یک لحظه مرادر خودم وامگذار که  اهللا مرا چون مورچه حزب

شـهیدپرور و مسـلمان    ممکن است از من سر زند. امـت  1من، این موجود دو پا هر خطایی
هاي خود به جبهه مخالفت نکنید بگذارید راهی را که  مهدیشهر، تقاضا دارم که با رفتن بچه

کـن، خـدایا راضـیم بـه      2اند بروند. خدایا همۀ امت مسلمان ایران را کربالیـی  انتخاب کرده
رم رضاي تو، شهادت کمال انسان است اگر لیاقـت دارم نصـیبم بگـردان و اگـر لیاقـت نـدا      

فرستید و مسلماً  گذرید و آنها را به جبهه می بالیاقتم کن. امت عزیز شما که از فرزندانتان می
ها را یاري دهید چون این جنـگ تـا بـه اآلن بـا همـت و       از مال هم دریغ ندارید پس جبهه

اهللا به اینجا پیش آمده اسـت. مـن از پـدر و مـادر      دریغ شما امت حزب همیاري و کمک بی
کنم که مرا تربیت کردند و رشد دادند و با موافقت خود مرا به جبهـه   قعاً تشکر میعزیزم وا

آیـد. چـه زحمـاتی اي مـادر      دانم، زبان بند مـی  فرستادند. واقعاً با چه زبانی تشکر کنم، نمی
ها نکشیدي تـا مـرا رشـد دادي و از     عزیز و مهربان نورچشم براي من کشیدي، چه بیخوابی

اینجـا رسـاندي ولـی مـن نتوانسـتم جـواب آن همـه زحمـت و          لحـاظ جسـمانی مـرا بـه    

                                           
 ».خطائی«در اصل وصیت  -1
  ».کربالئی«در اصل وصیت  -2
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هاي تو مادر عزیز و پدر عزیز را بدهم و امیدوارم مرا ببخشـید. مـادر جـان تـو در      فداکاري
ات را در راه خـدا   مرگ سرخم گریه نکن و غم به دل راه مده چون پسرت و جگـر گوشـه  

خوشحال بـاش چـون بـا نـاراحتی     برد،  دادي و ناراحتی ندارد، خداوند یک روز همه را می
کنی. مادر عزیزم، نور چشمانم دوست دارم اگر شب هفتم من  خود در جمع مرا ناراحت می

با شب جمعه مصادف شد دعاي کمیل را در مزار بخوانید اگر امکان دارد یا دعـاي توسـل.   
مـت  وار بـا قا  خواهم کـه زینـب   خالصه شما به گردن من خیلی حق دارید. از خواهرانم می

هـا دیـدي مـرا     بلند و استوار در مقابل این مسئله ایستادگی کنند و تـو بـرادرم از مـن بـدي    
ببخش. تو نیز قامت بلند و پوالدینت را بعد از من نشان بده و ذلیل و زار نشو که مرا خجل 

 اي. در پایان از امت عزیز و شهیدپرور التماس دعا دارم. دعا به جـان امـام را فرامـوش    کرده
  د.  نکنی
  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار، دیدار روي مهدي نصیب ما بگردان.  

  

29/6/62  
  بعدازظهر 5/4ساعت 

  لشکردر مقرّ 
  جمشید طاهرکرد

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نامه خانوادگی وصیت

باشد و هیچ نـاراحتی  کنم. امیدوارم حالتان خوب  خدمت پدر و مادر عزیزم سالم عرض می
شود من راضیم به رضاي خدا و هر چـه بـرایم اتفـاق افتـاد.      نداشته باشید. باري عرض می

مادر جان و پدر جان برایم نگران نباشید و غم بر دل راه ندهید و پدر عزیز شـهادت سـرخ   
یـن  گونـه و اسـتوار در مقابـل ا    و کمال انسان است و شما نباید نگران باشید و زینـب  1[...]

                                           
 خوانا نیست. -1
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مسئله مقاومت کنید که خدا با صابرین است، مادر جان پدر را از قول من ببوس و معصومه 
جان مادر را ببوس و او را تنها نگذار چـون اگـر حـرف او را گـوش نـدهی مـرا ناراحـت        

طـور   اي. مادر جان من حدود یکی دو سال شاید هـم بیشـتر نمـاز و روزه هـم همـین      کرده
خواهد، اگـر هـم چیـزي     حال برایم بدهید و کسی از من پولی نمیهر  نگرفتم و نخواندم. به

    1هر حال تومان بدهید. به 50تومان یا  100جزئی کسی خواست مثالً اگر 
  در ضمن از همه التماس دعا دارم. خدا نگهدارتان. انشاءاهللا.  

  جمشید طاهرکرد
  
  

                                           
 بخشی از ادامۀ وصیت افتاده است. -1
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  هاي کلیدي عبارت
I )ه لب کربالي عزیز باشید.) شهید تشن7به یاد امام حسین 
I  خداوند با صابران است«از خداوند طلب صبر کنید و صبور باشید که.« 
I .اي مردم از یاد شهدا غافل نباشید و شهدا را فراموش نکنید 
I قدر به این دنیاي فانی و مادیات تأکید نکنید. اي مردم کمی به خود آیید، این 
I دة خودتان باشید.اي مردم به یاد اسالم و آیندة اسالم و آین 
I خاطر شایستگی پرستش و عبادت کنید. خداي بزرگ را به 
I .اسالم عزیز را فراموش نکنید 
I .از یاري امام عزیز این پیر قهرمان دست برندارید 
I .در دعاهایتان امام عزیز و رزمندگان اسالم را فراموش نکنید 
  

   حسین :نام
  طاهرکرد  خانوادگی: نام
  وردي  گل پدر: نام 

  مریم  نام مادر:
   1344دوم بهمن  لد:تاریخ تو

  شهرستان مهدیشهر محل تولد:
  دوم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1362هفدهم مرداد  تاریخ شهادت:
   مهران محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:



 113طاهرکرد، حسین     ¹ان استان سمن

  حسین طاهرکرد
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»ل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء ولکن التشعرونو التقولوا لمن یقت«
شود مرده نپندارید بلکه او زنده جاوید است ولیکن شما این  کسی که در راه خدا کشته می«

  ».کنید حقیقت را درك نمی
  2جنگ را سرلوحه امور قرار دهید. (امام خمینی)

سه سال جنگ حق علیه ، خداي بزرگ را شکر فراوان که بعد از »الحمدهللا رب العالمین«  
کفر جهاد را نصیب من گنهکار نمود و جبهه رفتن نصیب من شد تا بتوانم خودم را بسـازم.  
خدا را شکر بسیار که جبهه و جنگ علیه ظاللت و پستی و ظلم را نصیب من ساخت و نام 

سـازي   مرا در لیست دانشـجویان و جنگجویـان ایـن جبهـۀ اسـالم و ایـن دانشـگاه انسـان        
هایی از دریاي گناهانم محو شود. سـالم مـادرم،    ت و اسالم قرار داد تا انشاءاهللا قطرهوانسانی

سالم اي مادر چشم انتظارم، لطف خداي عزیز شامل حال من شـد و جهـاد در راه خـدا و    
حق را نصیب من ساخت وانشاءاهللا خداي بزرگ لطفی کند و شـهادت را هـم نصـیب مـن     

هاي روحـی   ها و شکنجه راضی باش امیدوارم آن ناراحتی گرداند. مادرم حاللم کن و از من
دانم راضی هستید زیرا آن مهـر   اي از من راضی باشید. می را که براي خاطر من متحمل شده

و عطوفت مادري بسیار است و خداوند مادران بسیار مهربان آفریده است. مادرم بـراي مـن   
) بریزیـد.  7مان به ضریح امام رضا(تو 580یک سال نماز و روزه شرعی را بدهید و مبلغ 

) شـهید  7کنید به یـاد امـام حسـین(    بعد از شهادتم براي من گریه نکنید اگر هم گریه می
تشنه لب کربالي عزیز باشید. خواهرم برایم گریه کن اما در لحظۀ اشـک ریختنـت بـه یـاد     

به مـادر  ) باش. برادران عزیزم ناراحت نباشید و 7بیت حسین( ) قهرمان و اهل3زینب(
خداونـد بـا صـابران    «و خواهر توجه کنید. از خداوند طلب صبر کنید و صـبور باشـید کـه    

                                           
  .154 /بقره -1
همیـت جنـگ دارنـد:    هاي حضرت امام چنین تعبیري وجود ندارد. امام عبارتی معروف مبنی بر ا در سخنان و نوشته -2

 ).321، ص 20، (صحیفۀ امام، ج »هاي کشور ماست جنگ در رأس امور و برنامه«



 تم)(دفتر هش نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     114

. برادرانم انقالب و اسالم و امام عزیز را تنها نگذاریـد و همچنـان در راه انقـالب و    1»است
خدا کوشا باشید و کاري نکنید که دشمنان اسالم و انقالب و منافقان روسیاه شـاد شـوند و   

اهللا از خداي عزیـز بـراي مـن     تنها بماند. مادرم، خواهرم، برادرانم و شما امت حزبانقالب 
شاید لطف خدا شامل حال مـن شـود و مـرا جـزو تـوابین و       2گنهکار طلب مغفرت نمایید

کنندگان واقعی قرار دهد. دوستان عزیزم اگر از من ناراحتی دارید و در هـر جـایی کـه     توبه
روز روزه  20امیدوارم که مرا ببخشید و مـرا عفـو کنیـد. مـادرم     ام  من شما را ناراحت کرده

اهللا و همیشه در صحنۀ مهدیشهر  قرض مرا هم بدهید و چند کلمه سخنی با شما امت حزب
این شهر امام زمان(عج)، اي مردم از یـاد شـهدا غافـل نباشـید و شـهدا را فرامـوش نکنیـد        

رم که بـه یـادبود ایـن شـهداي قهرمـان،      مخصوصاً شهداي گمنام، من از شما مردم تقاضا دا
هـاي جنـوب و در    کـه در بیابـان   3اي بیندیشید، شهدایی مجلس و محفل برگزار کنید. لحظه

هاي غرب ایران شهید شدند و مظلومانه این دنیاي فانی را وداع گفتند و به دنیـاي   کوهستان
کـه مدفنشـان در   خورنـد. ایـن شـهیدانی     ابدي قدم نهادند و نزد پروردگارشـان روزي مـی  

کـه   4هاي جنوب است و مادر و پدر قهرمان آنها از آنها هیچ اطالعی ندارند، شـهدایی  بیابان
بدنشان به مادر و پدر آنها نرسید و به زادگاهشان منتقل نشـد و شـهیدانی کـه بـدن پـاك و      
 مطهر آنها در شهرهاي آنها روي دست برادران و دوستان آنها قرار نگرفت و تشـییع نشـد و  

براي آنها هیچ مجلس و قبري تهیه دیده نشد و یاد آنها به فراموشی سـپرده شـد. اي مـردم    
قدر به این دنیاي فانی و مادیات تأکیـد نکنیـد و عالقـۀ خـود را از      ، این5کمی به خود آیید

مادیات دور کنید. اي مردم به یاد اسالم و آیندة اسالم و آیندة خودتـان باشـید و بترسـید از    
خاطر شایستگی پرستش و عبـادت کنیـد. در    مت، بترسید از خدا. خداي بزرگ را بهروز قیا

ظاهر مسلمان نباشید ولی در باطن خداي نکرده (نعوذ باهللا) بر ضد خدا و عـدالت و حکـم   
خدا باشید. اي مردم بترسید از آن روزي که عدالت خداي بزرگـوار در روز قیامـت حـاکم    
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کس دل نبندیـد اال خـدا و    و به هیچ 1یچ کس نترسید اال خدااز ه«شود و به گفتۀ امام عزیز 
اسالم عزیـز را فرامـوش نکنیـد و از    ». از یاد خدا و شهداي اسالم و ائمۀ اطهار غافل نباشید

یاري امام عزیز این پیر قهرمان دست برندارید. در هر کار و هر کلمه حرفتان از فرمایشـات  
ید. از همۀ رهنمودهاي معلم اخالق اسالم امام امت و خداوند بزرگ و اولیاء خدا استفاده کن

شـکن تـاریخ مـا گـوش کـرده و       هاي این بت رهبر عالیقدر انقالب استفاده کنید و به حرف
سوي خـدا حرکـت    هاي معارف و حقایق اسرار خوشه چیده و به عمل کنید و از این خرمن

هـاي فـراوان    نکنیـد. نعمـت   کنید. در دعاهایتان امام عزیز و رزمنـدگان اسـالم را فرامـوش   
خداوندي را شاکر باشید و شکر کنید و باري ظهور امام زمان(عج) دعا کنید که تأثیر فراوان 

  دارد.
  

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  بندة خدا حسین طاهر

  

                                           
از کسی نترسید از غیر خداي تبارك و تعالی و کسی را ذو قدرت ندانید. همـه قـدرت از   «عبارت امام چنین است:  -1

 ).429، ص 18(صحیفه امام، ج ». اوست و همه چیز از اوست و ما هیچ و همه هیچ هستیم
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  هاي کلیدي عبارت
I ارید.امام امت، پیر جماران، نایب بر حق امام زمان(عج) را تنها نگذ 
I اش را از جان و دل پذیرفته و اطاعت کنید. هاي پیامبرگونه ها و راهبري پیام 
I .در صورتی روح شهیدان را شاد خواهید نمود که راهشان را ادامه دهید 
I .از جنگ نهراسید و از آن خسته نشوید 
I .دعا را فراموش نکنید و همیشه دعا ورد زبانتان باشد 
I ین نظام جمهوري اسالمی بزنیـد، خـداي متعـال بـه شـما      اگر خداي نکرده دست به تضعیف ا

 غضب خواهد نمود.
I گاه این پل محل استقرار و ماندن نخواهد بود. دنیا پلی است که باید از آن گذشت و هیچ 
I .فرزندانتان اماناتی هستند به دستتان و این امانت را خواه ناخواه باید پس دهید 
I حق شهیدانتان را پایمال نماید.نگذارید ضدانقالب و دشمن موذي، خون بر 
I .اعتنا نکنید به کسانی که فکر و ذکرشان دنیاست 
I .از دنیا آخرت را ببینید و آخرت را مشاهده نمایید و دنیا را براي آخرت نخواهید 
I دارید. حال شما که راه اسالم و راه مسلمانی را پیدا کرده و در آن گام برمی خوشا به 
I ا با شماست.محکم و استوار باشید که خد 
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  سیدجواد طاهري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  .1»و التقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء ولکن التشعرون«
کس که در راه خدا کشته شده مرده نپندارید بلکه او زنده و ابدي است ولکن همۀ شـما   آن«

  ».این حقیقت را نخواهید یافت
ها قابلیت درکش را ندارنـد، از او کـه    کجا بنویسم؟ چگونه بنویسم؟ از کسی که عقل از  
ام. ایـزدا، پروردگـارا،    سوي او را کرده ها گنجایشش را ندارند، از معبودي که عزم سفر به دل

سویت آیم با این شرمساري، با این همه بار گناه و با ایـن همـه بـار معصـیت... .      چگونه به
آیم  ات بنگرم، خدایا مرا در کنف حمایتت ببخش. خدایا می شوم و در چهرهچگونه نزدیک 

سویت، مرا پذیرا باش. در زندگیم که گام سودمندي در راهـت برنداشـتم، مـرگ مـرا در      به
  راحت و برایت مقرر فرما، شاید مؤثر افتد.

اسـت و  عزیزان من، برادران، خواهران، پدران، مادران و اي تمام افراد بشـر مـرگ حـق      
هیچ انسانی راه گریزي از آن ندارد و بدانید که همۀ ما رفتنی هسـتیم، حـال انتخـاب راه بـا     
شماست، مرگ در بستر؟ یا کشته شدن در راه حق؟ کشته شـدن در راه حـق و رسـیدن بـه     

  و آخرتی. 2سعادت دنیایی
بـه گـور    طلبـی را همـه   طلبی، جاه و مقام اي انسان، راه بهتري سراغ داري، مال و ثروت  

  دردي نخواهد خورد. این را هم انسان را به دنیا حریص خواهد کرد. خواهند برد و هیچ به
دارند از دنیا و آنچـه کـه در آن اسـت     سوي او و با هر گامی که برمی روند به شهیدان می  

آن رویم تا به لقاء او برسیم و امیـد   کنند. انشاءاهللا من هم با دیگر رزمندگان می بیشتر دل می
داریم که ما را به درگاهش بپذیرد و مقام بلنـد شـهادت را در ایـن راه نصـیبمان بنمایـد در      
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عنـوان یادگـار    صورتی که این توفیق نصیبم گردید انتظاراتی از شما دارم تا پـس از مـن بـه   
  یاد داشته باشید.   به
هـا و   یـام امام امت، پیر جمـاران، نایـب بـر حـق امـام زمـان(عج) را تنهـا نگذاریـد و پ         -1

  اش را از جان و دل پذیرفته و اطاعت کنید.   هاي پیامبرگونه راهبري
سالح شهیدان را برگیرید واز هر خون شهید چندین رزمنـدة جـان بـر کـف بـه اسـالم        -2

وقت من و یا هر شهید دیگر راضی بدان نخواهد شد که براي شـهیدان   و هیچ 1تقدیم نمایید
شهیدان را شاد خواهید نمود که راهشان را ادامـه دهیـد    ناراحتی کنید بلکه در صورتی روح

  تر بر آنها بتازید.  و اسلحۀ زمین افتادة آنها را برگیرید و سهمگین
شما ایستاده محکـم و   2از جنگ نهراسید و از آن خسته نشوید و تا دشمن به رویارویی -3

  استوار بایستید تا دشمن را با سرشکستگی از پاي درآورید. 
را فراموش نکنید و همیشه دعا ورد زبانتان باشد، با آن دشمنانتان را از بین خواهیـد   دعا -4

  نهایت الهی را همیشه در نظر دارید. برد و به خودتان مغرور نخواهید شد چون قدرت بی
ها در راه اسالم فدا شـوند و  6ها و اصغر5 ها، قاسم 4ها، عباس3ها، اکبر در حالی که حسین  

د(  «فرماید:  ) می7م حسین(در حالی که اما جـز بـا   6اگر دین جدم حضـرت محمـ (
؟! چگونه در مقابـل  8ما چه گوییم 7»پا، پس اي شمشیرها مرا دریابید شود به کشته شدنم نمی

این همه ایثارگري سر از خجالت بلند کنیم؟ آیا یادمان رفته اسـت کـه زمـانی را در گنـاه و     
خواسـتیم کـه    خواستیم؟ آیا از خدا نمی ا چه میفحشا غرق بودیم آرزویمان چه بود؟ از خد

  گشتیم؟ اسالم را سربلند گرداند و آیا از عزت اسالم شاد نمی
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حال که اسالم در کشورمان جایگزین کفر گردیده و فحشا را از بین بـرده اسـت بیاییـد      
گیري و نق زدن دست برداریـد، در صـورت    شما را به آن حقی که دوستش دارید از اشکال

ان، به اصالح امور بپردازید ناشکري ایـن نعمـت الهـی را نگوییـد کـه بـالي دنیـوي و        امک
  اخروي بر شما نازل خواهد گردید.

مطمئن باشید که اگر خداي نکرده دست به تضعیف این نظام جمهوري اسـالمی بزنیـد،     
خداي متعال به شما غضب خواهد نمود و شهدا از شما ناراضی خواهند بود و خون مطهـر  

  اید.   ین شهیدان را پایمال کردها
ها را بزرگ نکنید و در هر کاري سختی هسـت در هـر کـاري مشـکالت      قدر سختی آن  

هـا خواهـد رسـید و     ها و مشکالت به امید پروردگار متعال آسـانی  هست بعد از این سختی
کند که بیشـتر سـختی را تحمـل کـرده      ها را بیشتر احساس می کسی طعم خوش این آسانی

  ، دعا را فراموش نکنید که رمز پیروزي رزمندگان است.  باشد
  

  چند تذکر براي خانوادة عزیزم:
اي همۀ خانواده، اي آنانی که به دوش ایـن حقیـر حقـی داریـد و اي همـۀ سـروران و         

بزرگان من، از همۀ شما که بزرگتر و بزرگـوارتر از مـن هسـتید اول طلـب حاللیـت دارم،      
ها را به شما متحمل نمودم، اول از خداونـد   ام و خیلی اذیت دهها را به شما دا خیلی زحمت

  منان و متعال طلب عفو و بخشش دارم و دوم از شما.
که خدا با صابران است و هر آنچه صـالح بـوده و خیـر در     1در مصیبت من صبر نمایید  

  ، دنیا محل تأمل است نه استقرار.»الخیر فی ماوقع«آن بوده اتفاق افتاده است که 
گاه این پل محـل اسـتقرار و مانـدن نخواهـد      دنیا پلی است که باید از آن گذشت و هیچ  

  .3»انا الیه راجعون انا هللا و«سوي او بازخواهیم گشت  و به 2بود، همه از اوییم
کس  فرزندانتان اماناتی هستند به دستتان و این امانت را خواه ناخواه باید پس دهید و آن  

درستی پس دهد، آن امـین   درستی نگهداري کرده و به که امانت را بهامین خوبی خواهد بود 
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حالتان که این چنین امانتداري  در نزد خدا اجر و پاداشی بزرگ خواهد داشت. پس خوشا به
پـرچم از دسـت    2برگردانیدید. انشاءاهللا سـعی نماییـد   1تان را به این نیکویی کردید و امانت

خـوبی از آن پـاس داریـد.     جا به احتزاز درآوریـد و بـه   مهافتادة فرزندتان را همیشه و در ه
نگذارید ضدانقالب و دشمن موذي، خون بر حق شهیدانتان را پایمال نماید و از بین ببـرد،  

روید سست کنند  نگذارید بعضی از شیاطین انسی و بعضی ناآگاهان شما را در راهی که می
گرداننـد. بدانیـد کـه شـما بـه بهتـرین راه پـا         اید مأیوستان و از اینکه فرزند در این راه داده

اید و در بهترین مکان قرار دارید و بهترین اجر را خواهید برد. اعتنا نکنیـد بـه کسـانی     نهاده
دهند که مثل ایـن اسـت کـه     اي عمل و رفتار انجام می که فکر و ذکرشان دنیاست و به گونه

ده و شاید هم داشته باشند. از دنیا آخرت را در دنیا ماندنی هستند آنها از دنیا فقط دنیا را دی
و دنیا را براي آخرت نخواهید. آنها خاسران هستند و نـه   3ببینید و آخرت را مشاهده نمایید

در دنیا آن چیز را که منتظر آن بودند نصیبشان خواهد شد و نه آخرت را براي خود ذخیـره  
حال شما که راه اسـالم و   اید. خوشا بهاند واي بر حالشان، خدا خود هدایتشان فرم قرار داده

 داریـد، محکـم و اسـتوار باشـید کـه خـدا بـا        راه مسلمانی را پیدا کرده و در آن گـام برمـی  
  شماست.  

، براي او از حماسۀ شهیدان و 4همسرم: از یگانه فرزندم خوب نگهداري و تربیت نمایید  
ر آینـده راه پـدرش را ادامـه    که تنها آرزویم این بوده است که د 5شهادت پدر سخن بگویید

عنوان پاسدار اسالم و قرآن به این کشور اسالمی خدمت نماید و در پایان امیـدوارم   داده، به
که خداوند بزرگ این بندة ناچیز درگاه خودش را پذیرا باشد و از گناهان او درگذرد، باشد 

  که در زمرة شهیدان و در کنار شهیدان قرار گیرد. 
  »والسالم«
  اد طاهريسیدجو

                                           
 ».نکوئی«در اصل وصیت  -1
 ».دنمائی«در اصل وصیت  -2
 ».نمائید«در اصل وصیت  -3
  ».نمائید«در اصل وصیت  -4
 ».بگوئید«در اصل وصیت  -5



 تم)(دفتر هش نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     122

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  باشند.   هایی که با هم آمده بودیم در اینجا پهلوي ما هستند و همه خوب نیز می همۀ بچه
پرسد سالم بلنـد   طور کلی هر کس که از من می ها و به به خانواده، اقوام، دوستان، فامیل  

  و گرم مرا برسانید.  
  جز سالمتی شما از درگاه ایزد متعال. م، بهدیگر هیچ حرفی ندار  

  

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  سیدجواد طاهري

7/12/62  
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  هاي کلیدي عبارت
I .امام را تنها نگذارید و در هر زمان و مکان یاور او باشید 
I دارید.  ها را فراموش نکنید و تنور جنگ را گرم نگه جبهه  
I ه و جماعت، دعاي کمیل و توسل و قرائت قرآن را فراموش نکنید که رمـز پیـروزي   نماز جمع

  ماست.  
I .در راه استمرار انقالب کوشا باشید و از هیچ تالشی دریغ نکنید  
I .در مقابل مصائب و مشکالت صابر باشید و ایمانتان قوي باشد 
I خواهم. جز خدا نمی س بهاهللا است و هیچ پاداشی از هیچ ک آرمانم شهادت است که این سیر الی 
I .نماز جمعه و جماعت و دعاهاي کمیل و توسل، قرائت قرآن و... یادتان نرود 
I داشته. همین دعاهاست که ما را تا اینجا موفق و پیروز نگه 
I گونه به ما توجه دارد. همواره امدادهاي غیبی پشتیبان ماست و خدا این 
I .امروز اسالم نیاز به یار و یاور دارد 
I  پیروزي رزمندگان و فتح کربال پیروزي و بهروزي و سرافرازي اسالم است. امروز 
I .امروز هنگام امتحان الهی از بندگان خدا است 
I .امروز اگر از امتحان الهی سرافراز درآمدیم پیروزیم 
I .در حفظ حجاب اسالمی کوشا باشید 

   سیدحسن :نام
  طاهري  خانوادگی: نام
  اهللا  سید فضل پدر: نام 

  خیرالنسا  نام مادر:
   1346ودوم اردیبهشت  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
   دانشجوي کاردانی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1365یازدهم تیر  تاریخ شهادت:
   مهران محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زادگاهشامامزاده یحیاي گلزار شهداي  مزار:
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  1یدحسن طاهريس
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   ».یبلوکم ایکم احسن عمال و هو العزیز الغفورل ةالذي خلق الموت و الحیا«
اوست (خداوند) که مـرگ و زنـدگی را آفریـد تـا بیازمایـد شـما را کـه کـدامین از شـما          «

  )2(ملک/  ».نیکوکارتر است و اوست عزیز و بخشنده
  

  عنوان وصیت خدمت خانوادة بزرگوار و ارجمندم چند کالمی به
 2استحضار دارید به حکم امام بزرگوار امـت [...] طور که خود  پدر و مادر صبورم: همان  

داشـتن تنـور    هاي جنگ و گـرم نگـه   الشأن هستیم، حضور در جبهه و پیروان آن رهبر عظیم
دانید که با واجـب الهـی بایسـت جـدي رفتـار کـرد        جنگ از اهم واجبات الهی است و می

را لبیـک گفتـه و راهـی    خصوص اگر از اهم واجبات باشد، لذا بر آن شدم که فتواي امام  به
توانستم چیز دیگري را بر این امر ترجیح دهم زیرا امام در  حق شوم و در این راه نمی 3[...]

تواند مانع از آن شود، پس با وجود این امر  دنبالۀ فتوا و حکم فوق فرمودند هیچ چیزي نمی
هم اسـت امـا آیـا    مسئله داشتم که درس م 4توانستم درس را بر رزم ترجیح دهم [...] آیا می

  توان اهم را رها کرد و مهم را برداشت باز هم خیر. می
ام: من بر عزت و شکوه و عظمت شماها واقفـم ولـی آیـا اسـالم      والدین دوست داشتنی  

بایـد   ها نیست؟ لذا براي حفظ عـزت و عظمـت اسـالم مـی     تر از این حرف عزیزتر و عظیم
ادن و خون دل خوردن از شرف و عزت اسالم باید با خون د صبور بود و شکیبا و حلیم. می

حراست نمود، پس پدر و مادر و خواهرانم اگر خدا بر من منت نهاد و این فـیض عظـیم را   
چنـان اسـالم عزیـز باشـد و در جهـان       بر من ارزانی داشت، عزیزانم اگر ما طالبیم کـه هـم  

                                           
آفرین بر شما رزمندگان عزیزي که ایـران را بـر بـال    «نامه این عبارت از امام خمینی نوشته شده است:  باالي وصیت -1

 ».اهللا نشاندید ئکۀمال
 خوانا نیست. -2
  خوانا نیست. -3
 خوانا نیست. -4
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کـه دسـتور قـرآن مجیـد      1»تا رفع فتنـه از عـالم  «باید  در آید می گسترش یابد و از غربت به
آید  رزمندگان اسالمند که می 2باشد به جنگ و قتال با خصم زبون پرداخت و امروز [...] می

در آورند پس براي بقاي شوکت و شـرافت اسـالم شـما هـم      اسالم را از غربت در جهان به
 3.]صبر کنید و از امتحان الهی سرافراز برآیید چرا که خدا با مصـیبت و رنـج و تـرس و [..   

و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من االمـوال و االنفـس و   «آزماید.  شما را می
  .4»قالوا انا هللا و انا الیه راجعون بۀیمصصابرین. الذین اذا اصابتهم لا الثمرات و بشر

و از خطاهایم درگذریـد و   5خواهرانم، شما نیز در فراق من که تنها برادر شما بودم [...]  
  باشید. 7کوشا و ساعی باشید و در راه حق [...] 6کنم [...] کنید به شما توصیه میحاللم 

نامۀ قبلی را با کمک دایی داود یا سیدنقی درست کنید به علت ضیق وقت  همان وصیت  
دانـد کجاسـت، صـحیح کنیـد.با      نتوانستم چیزي دوباره بنویسم. همان را کـه معصـومه مـی   

  قبل ترتیبش را بدهید.   استفاده از همین چند کلمه صفحۀ
مادرم: شما امانتی را از خدا گرفتید و حال باید آن امانت را تحویل دهیـد شـما در ایـن      

 میان نقش امانتدار را بازي کردید و باید امانت را به صاحب اصلی خود (خداونـد) بـازپس  
  دهید. 

  

  29/2/65  دوشنبه
  سیدحسن طاهري
  اعزامی از سمنان

  
  

                                           
 سورة بقره است. 193، ترجمه آیه »جنگ تا رفع فتنه از عالم«عبیر ت -1
  خوانا نیست. -2
 خوانا نیست. -3
 .156و  155 /بقره -4
 خوانا نیست. -5
 خوانا نیست. -6
 خوانا نیست. -7
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  ]اي دیگر نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .)2(ملک/  »لیبلوکم ایکم احسن عمال و هو العزیز الغفور ةالذي خلق الموت و الحیا«
اوست که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید کـه چـه کسـی نیکوکـارتر اسـت، او      «

    ».عزیز و بخشنده است
) رسـول و  6د(دهم که خدایی جز خداي یگانه نیست و محمـ  اینجانب شهادت می  

) ولی خداست. سپاس خداوند متعـال را کـه سـعادت شـاگردي در     7فرستادة او و علی(
) را به من عنایت فرمود، شکر خداي را که به مـن توفیـق شـرکت در    7دانشگاه حسین(

  جبهۀ نور ارزانی داشت. 
امروز که اسالم عزیزتر از هر چیز است نیـاز بـه کمـک و یـاري دارد و امـام بزرگـوار         

تواندمانع از آن بشود لـذا   و فرموده که هیچ چیز نمی 1»جنگ را از اهم واجبات الهی دانسته«
  من نتوانستم درس را بر رزم ترجیح دهم. 

تا رفع فتنـه  «در آید، باید  ما اگر امروز طالبیم که همچنان اسالم عزیز باشد و از غربت به  
بـه جنـگ بپـردازیم و بـراي بقـاي      باشد بـا خصـم دون    که دستور قرآن مجید می 2»از عالم

که قرآن  3شوکت و شرافت اسالم صبر را پیشۀ خود سازیم و از امتحان الهی سرافراز برآییم
و و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجـوع و نقـص مـن االمـوال و االنفـس      «مجید فرموده: 

  .4»یه راجعونقالوا انا هللا و انا ال مصیبتۀبرین. الذین اذا اصابتهم الثمرات و بشر الصا
انقالب اسالمی نوپاي ایران نیاز به رشادت و ایثار رزمندگان سلحشور دارد تا محرومـان    

کنند، آزاد گردند، به راستی کـه امـروز دنیـا مـات و      عالم که استعمارگران آنان را غارت می
مبهوت عزم آهنین فرزندان این وطن و جوانان کم سن و سال است که چگونه راهی جنگ 

                                           
اهللا را ذکـر   ) در بین تمـام احکـام الهـی، جهـاد فـی سـبیل      6پس از حب خداي تعالی و رسول اکرم(«امام خمینی:  -1

 ).76، جنگ و دفاع در اندیشه امام، ص24تبیان ( ،»اهللا در رأس تمام احکام است فرموده و تنبه داده که جهاد فی سبیل
 سورة بقره است. 193، ترجمه آیه »جنگ تا رفع فتنه از عالم«تعبیر  -2
  ».بدر آئیم«در اصل وصیت  -3
  .156و  155بقره/  -4
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شود و با سالح ایمان و با عزم راسخ و به مثابۀ دریـاي خروشـان شـهادت را بـه      رد میو نب
اند و عاشقان و سـالکان طریـق ایماننـد و عشـاق      خرند، آري اینان دیوانگان حسین جان می

  دیدار روي مهدي(عج) شعارشان پیوسته این است
  

  مــرگ اگــر مــرد اســت گــو نــزد مــن آي 
  

ــگ تنــگ       ــرم تن ــش بگی ــا در آغوش   ت
  مــــن از او جــــامی ســــتانم جــــاودان  

  
ــگ رنــگ       ــتاند رن ــی س ــن دلق   او ز م

    

دانم که اگر خدا لیاقت شهادت را به من عطا فرماید داغ مـن کـه تنهـا فرزنـد      مادرم: می  
خانواده هستم برایت سخت است، اما براي خدا و پایداري اسالم و برافراشته مانـدن پـرچم   

آن این مصیبت را تحمل کن و ثابت قـدم و اسـتوار   توحید و زنده ماندن کالم خدا یعنی قر
  باش و در مقابل آزمایش الهی سربلند. مادر مرا حالل کن.

) و در هر حال خـدا را شـکر کنیـد و    3خواهرانم: شما نیز صابر باشید همچو زینب(  
  .1»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب«یاد خدا باشید که:  به

ده بر زمینم را برگیرید وامام را تنهـا نگذاریـد و اگـر    دوستانم: مرا عفو کنید و سالح افتا  
شهید شدم راهم را ادامه دهید و درس را به بهترین وجه بخوانید و اخالق اسالمی را پیشـۀ  

  خود سازید.
  چند تذکر:

هـاي پیامبرگونـۀ او    امام را تنها نگذارید و در هر زمان و مکان یاور او باشید تا با رهبري -1
هـاي عمـر مـا     نقالب مهدي(عج) متصل کنید و همیشه دعا کنید که لحظه لحظهرا به ا 2[...]

  فداي یک لحظه عمر اماممان گردد. 
  دارید.   ها را فراموش نکنید و تنور جنگ را گرم نگه جبهه -2
نماز جمعه و جماعت، دعاي کمیل و توسل و قرائت قرآن را فراموش نکنیـد کـه رمـز     -3

  پیروزي ماست.  
  تمرار انقالب کوشا باشید و از هیچ تالشی دریغ نکنید.در راه اس -4

                                           
 .28رعد/  -1
 خوانا نیست. -2
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در مقابل مصائب و مشکالت صابر باشید و ایمانتان قـوي باشـد و بدانیـد کـه خـدا بـا        -5
اال تخافوا و ال تحزنوا و  ۀئکـ ان الذین قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا تتنزل علیهم المال«شماست: 
  )3/ آیه (فصلت »التی کنتم توعدون ۀلجنابشروا با

  پدران و مادران، فرزندانتان را مهیاي پیکار کنید. -6
  

سخن دیگر با دوستانم: مرا حالل کنید گرچه براي شما مونس و دوست و یاور خـوبی    
هـا و   انجمن اسالمی مدرسـه و پـر کـردن جبهـه     -نبودم. برایم دعا کنید و شرکت در بسیج

  برداشتن سالح شهیدان را فراموش نکنید.  
انگیزي بین مردم برداریـد واز   گران: دست از توطئه و اختالف و توطئه 1با منافقینسخنی   

  2کمبودها سخن نگویید.
) و شهداي کربال گریه 7خانوادة بزرگوارم، انتظارم از شما این است که براي حسین(  

 نشینید حال خدا را فراموش نکنید. اي کسانی که هر روز در گوشه و کنار می کنید و در همه
برند حال ببینید که چگونـه   هاي مردم را به زور به جبهه می خوانید که بچه ها می و در گوش

گردند، همه بدانید که من با هوشیاري  بسیجیان از پیر و جوان مشتاقانه راهی نبرد با کفار می
و چشم باز و بدون دخالت هیچ کس هدفم را که فقط رضـاي خـدا و خـدمت بـه اسـالم      

اهللا است و هیچ پاداشـی از هـیچ    ده و آرمانم شهادت است که این سیر الیاست، انتخاب کر
  خواهم. جز خدا نمی کس به

  
  در محضـر دوسـت سـرخ رو بایـد رفــت    

  
  بگرفتـه ز خـون سـر وضـو بایـد رفـت        

  چون حضرت دوسـت ایـن دارد دوسـت     
  

ــد رفــت    ــرو بای   در خــون زالل خــود ف
    

  نگهدارخدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را   
  سیدحسن طاهري

  

                                           
 علیقات.ر.ك. ت -1
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

قال اهللا تعالی فی القرآن الکریم: کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسی ان تکرهوا شـیئا  «
  .1»و هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیئا و هو شر لکم واهللا یعلم و انتم التعلمون

بر شما ناگوار و مکروه است (شما از آنـان   آنکهحال حکم جهاد براي شما مقرر گردید و «
لیکن چه بسیار شود که چیزي را شما ناگوار شمارید ولی بـه حقیقـت خیـر و    » اکراه دارید

صالح شما در آن بوده و چه بسیار شود که دوستدار چیزي هستید و درواقـع شـرّ و فسـاد    
  ».دانیدشما در آن است و خداوند به مصالح امور داناست و شما نا

با نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و درهم کوبندة مستکبران و طاغوتیـان. سـالم بـر      
بخش مستضـعفان از چنـگ مسـتکبران، سـالم بـر       مهدي(عج) منجی عالم بشریت و رهایی

عصر، سالم بر شهیدان شاهد که با نثـار خـون سرخشـان نهـال جمهـوري       نایب برحق ولی
هـاي نـور،    آوران جبهـه  الم بر فاتحان کربالي حسـینی ایـن رزم  اسالمی را آبیاري کردند، س

سالم بـر معلـولین و مجـروحین انقـالب اسـالمی و درود بـر امـت مسـلمان و قهرمـان و          
  شهیدپرور ایران.

اهللا، سالم بر ثـاراهللا و درود بـر سـاالر شـهیدان اباعبـداهللا،       اهللا، سالم بر روح  بقیۀسالم بر   
  اهللا.   اهللا، ننگ و نفرین بر عدواهللا و با امید بر نصرت ر امت حزبسالم بر جنداهللا، سالم ب

) را به من 7سپاس خداوند متعال را که تا اینجا سعادت شاگردي در دانشگاه حسین(  
تعالی را که به من شرکت در نبرد با خصم زبون را کرامـت   عنایت فرمود، شکر خداي باري

ن را که به مـن توفیـق شـرکت در جبهـۀ نـور را      فرمود، حمد و سپاس پروردگار و ایزد منا
  ارزانی داشت.

تـر از آنـم کـه     مردم مسلمان و دالور و همیشه در صحنه، من بسیار کـوچکتر و نـاالیق    
بخواهم با شما دلیران سخنی و کالمی یا وصیتی داشته باشم، اما چند جملـه بـراي تـذکر و    

  کنم. یادآوري خدمت شما عزیزان عرض می
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ه مرا ببخشید. پیام من به شما مردم این است کـه در درجـۀ اول امـام را تنهـا     امیدوارم ک  
شـکن   نگذارید و در هر مکان و هر زمان همراه و همگام و یار و یاور او باشید تا ایـن بـت  

یـاري پروردگـار و    هاي پیامبرگونۀ خود شما را رهنمون باشد تا انشاءاهللا بـه  بتواند با رهبري
بتوانید این قیام و نهضت را کامالً به امام زمان(عج) تحویـل دهیـد و   هاي امام  تحت رهبري

این قیام به انقالب مهدي(عج) متصل شود و همیشه دعایتان این باشد که امام امتمان تا قیام 
موعود(عج) براي ما رهبري کند و حتی در کنار حضـرت مهـدي(عج) زنـده باشـد.      مهدي

هـاي عمـر مـا     ید و همیشه دعا کنید که لحظه لحظـه خالصه در یک کالم امام را تنها نگذار
کـه تـا حـال      فداي یک لحظۀ عمر اماممان شود و این شعار را بـه مرحلـۀ شـعور همچنـان    

  طور بوده برسانید که همین
  نیســتیم امــام تنهــا بمانــد 1مـا اهــل کوفــه 

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

    

و  2گویـان و منافقـان   کمی بر دهان یاوهشکن زمان مشت مح و با یاري دادن رهبر و بت  
کوردالن شرق و غرب بکوبید که خدا همواره با شماست چـرا کـه شـما دیـن او را یـاري      

  کنید.   فشانی می هاي رزم و حماسه و ایثارگري حاضرید و جان دهید و همیشه در صحنه می
ین تنور جنـگ را  ها را فراموش نکنید و ا دیگر من به شما مردم این است که جبهه 3[...]  

دارید تا با لطف خداوند و تحت توجهات موال امـام زمـان(عج)    همچنان گرم و سوزان نگه
  گرمی این تنور دشمنان اسالم را ذوب کند.  

مردم مسلمان: نماز جمعه و جماعت و دعاهاي کمیل و توسل، قرائت قرآن و... یادتـان    
داشته و همواره امـدادهاي   فق و پیروز نگهنرود چرا که همین دعاهاست که ما را تا اینجا مو

  گونه به ما توجه دارد.  غیبی پشتیبان ماست و خدا این
مردم شریف: در راه استمرار انقالب و ادامۀ این نهضت کوشا باشـید و از هـیچ تالشـی      

) بسـنده کـرده و کـالم    7دریغ نداشته باشید و درمورد تداوم این قیام به سخن امام علی(
) پند گرفته و ایـن گفتـار   7کنم، باشد که از سخن حضرت علی( ایتان بازگو میامام را بر
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تر گردانده و در این راه به لطف خدا مجدانه تالش  شما را در راه استمرار انقالب ثابت قدم
  کنید.
آگاه باشید من شما را بـه اسـتمرار انقـالب شـب و روز و نهـان و      «فرماید:  حضرت می  

گند به خدا اگر سستی کنید و ذلیل و مغلوب گردید، دشـمنان بـا   کنم. سو آشکار دعوت می
هایتان خواهند جنگید پس رسالت خود را فراموش ننموده و به دیگران محـول   شما در خانه

  .1»ننمایید
شوم که سالح شهیدانتان اسلحۀ عزیزان شهیدتان به زمـین   اما بار دیگر به شما یادآور می  

هاي به زمین فتـاده را برگیریـد و    ش شماست که این اسلحهفتاده است و این رسالت به دو
راهی پیکار با دشمنان و خصم دون شوید. اگـر خداونـد مـرا هـم الیـق دانسـت و شـهید        

خصـوص   گردیدم انتظارم این است که سنگرم پر شود. سالحم بر زمین نماند و دیگران بـه 
ـ     ر زمـین نمانـد و دیگـران    آشنایانم سالحم را برگیرند و داخل سنگرم پـر شـود. سـالحم ب

خصوص آشنایانم سالحم را برگیرند و داخل سنگرم گردنـد و از آنجـا بـا دشـمن سـتیز       به
کنند. پس فرزندانتان را راهی جبهه کنید و مهیا رزم و پیکار گردانید که امروز اسالم نیاز بـه  

نش چشم دوخته، یار و یاور دارد، امروز اسالم در خطر است، امروز دنیا به ایران و رزمندگا
سازان قیام موال امام عصـرند، امـروز پیـروزي رزمنـدگان و فـتح کـربال        امروز ایرانیان زمینه

پیروزي و بهروزي و سرافرازي اسالم است. امروز هنگام امتحان الهی از بندگان خدا است، 
الهـی   انـد، امـروز اگـر از امتحـان     امروز همۀ ایرانیان و مسلمانان مورد ارزیابی قـرار گرفتـه  

آوران دارد، امروز جبهه احتیاج بـه   هاي ما نیاز به رزم سرافراز درآمدیم پیروزیم، امروز جبهه
  نیروهاي تازه نفس دارد پس اآلن که اجز عظیمی در انتظار ماست چرا کوتاهی کنیم؟

پدران و مادران: فرزندانتان را مهیاي پیکار کنید تا جاي شهیدان را پر کنند و از اسـالم و    
یهن اسالمی حفاظت نمایند و اگر در این راه عزیزانتان به لقاء خدا رسیدند انـدوه و غمـی   م

. در مقابـل مصـائب و مشـکالت    2نداشته باشید و همواره خداوند را سپاس و حمد گوییـد 
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صابر باشید وایمانتان قوي باشد و حال که ایمان آوردید و مسلمانید هـیچ هراسـی از هـیچ    
ان الـذین قـالوا ربنـا اهللا ثـم     «ه در این راه خدا با شماست. چرا که: چیزي نداشته باشید ک

آنان که گفتند آفرینندة ما خداسـت و بـر ایـن    « 1»استقاموا و الخوف علیهم و ال هم یحزنون
(قـرآن   ».سخن پایدار و ثابت ماندند بر آنها هیچ ترسی و بیمـی و حـزن و انـدوهی نیسـت    

  کریم)
گــري و  چینــان ایــن اســت کــه دســت ازتوطئــه طئــهامــا ســخن مــن بــا منــافقین و تو  

ثدر در گـوش مـردم نخواننـد و از     انگیزي بین مردم همیشه در صحنه بردارند و این اختالف
کمبودها سخن نگویند چون مردم ما هوشیار و آگاه در صحنه حضور دارند و اگـر مشـکلی   

نکـه مشـتی بـر دهـان     کنند و بـراي خـدا و بـراي ای    هم وجود داشته باشد باز اینان صبر می
  سازند.   منافقین بکوبند با مصائب می

هـاي   خوانید که بچـه  ها می نشینید و در گوش اي کسانی که هر روز در گوشه و کنار می  
کننـد حـال ببینیـد کـه چگونـه       ها را با زور پر می فرستند و جبهه مردم را به زور و اجبار می

نوجـوان مشـتاقانه راهـی نبـرد بـا کفـار        بسیجیان و نیروهاي مردمی مـا از پیـر و جـوان و   
  گردند.   می
ست فطرتان و کوردالن بدتر از کفار: چه نیرویی می   تواند این عشق و ایمان و ایـن   اي پ

جز نیروي ایمان اسـت   هاي امت ما بیفکند. آیا این نیرو و قدرت به روح ایثارگري را در دل
که مـردم مـا امـروز آگـاهتر از همیشـه بـا        کند؟ بدانید گونه ملت ما را راهی نبرد می که این

کند و این سخنان گزاف دیگر تأثیري در افکار بیـدار ملـت    ها مقابله می چینی گونه توطئه این
  ما نخواهد داشت.  

کسـی و بـا چشـمی بـاز      همه بدانید که من راهم را با هوشیاري و بـدون دخالـت هـیچ     
سالم است و آرمـانم شـهادت (اگـر    انتخاب کردم و هدفم فقط رضاي خدا و خدمت براي ا

اهللا اسـت گـام نهـادم و هـیچ پاداشـی از       الیق باشم). من آگاهانه در این مسیر که سـیر الـی  
  خواهم.  جز خدا نمی کس به هیچ
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دانم کـه برایتـان دوسـت     اما سخنم با دوستانم: برادران و دوستان و رفقاي عزیز، من می  
اذیـت   1ایـد. [...]  جز بدي چیزي از مـن ندیـده   هخوبی نبودم و در دوران دوستی و رفاقت ب

هایم نسبت بـه شـما    هر حال از شما خواستارم که مرا با وجود بدي کردن شما بوده است به
حالل کنید و ببخشید زیرا اگر الیق شهادت در راه معبود بودم و شهید گشتم خیالم راحـت  

  باشد و از این بابت در عذاب نباشم.  
درد و مونس و یار و یاور و  ن برایتان دوست و همراه و همگام و همدوستانم: اگر چه م  

رفیق خوب نبودم ولی با این وجود انتظار دارم مرا حالل کنید. برایم دعا کنیـد. شـرکت در   
  ها و برگرفتن سالح شهیدان یادتان نرود.  جبهه 2بسیج و [...]

  

  اما وصیتم به خانوادة بزرگوارم:    
  .3»اولیائه و هو لباس التقويصۀ فتحه اهللا لخالجنۀ واب اان الجهاد باب من اب«
کنـد)   شود (خدا آن را باز مـی  درستی که جاد دري از درهاي بهشت است که گشوده می به«

  ))7(امام علی ( ».بر روي دوستان خاص خدا و جهاد لباس تقوي است
ل عمـرم برایتـان   پدر و مادر گرامی من، به این موضوع به درستی واقفم که در تمام طـو   

گونه که وظیفۀ یـک فرزنـد نسـبت بـه والـدین اسـت        اي نبودم و آن فرزند خوب و شایسته
  گونه که شایستۀ شما بود برایتان انجام وظیفه نکردم.   ام و آن رسالتم را انجام نداده

ها که شما نسبت به من  ها و مهربانی پدر و مادر گرامی: با وجود آن همه الطاف و خوبی  
ز داشتید در مقابل من شما را اذیت کرده به سخنان پندآموز شما گوش نداده و خالصـه  ابرا

  موجب ناراحتی و عصبانیت شما گشتم. 
خـاطر   قدر برایم زحمت کشیدید و حتی بعضی مواقع شدت عصبانیت به مادرم: شما چه  

ـ     ود و مـن  نافرمانی من نسبت به پند و اندرزها و سخنانتان از صورتتان بـه خـوبی آشـکار ب
  کردم و نافرمانی. توجهی می همچنان سرکش و با غرور به اندرزهاي شما بی
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خوبی قبول دارم و شما هـم بـه ایـن مسـئله اذعـان داریـد کـه         پدر و مادر عزیز: من به   
دادم و موجـودي   گاه برایتان کمک و مددکار نبودم، در کارهاي منزل شما را یاري نمـی  هیچ
هـا   ها، همۀ آزارها، همۀ زشـتی  ها، همۀ اذیت ا با وجود همۀ بديمصرف در منزل بودم ام بی

  که از من سر زده انتظار دارم و تقاضامندم که خواهش مرا بپذیرید و حاللم کنید. 
واسطۀ اینکه تنهـا پسـر خـانواده     دانم که شما را بسیار اذیت کردم و به خواهرانم: من می  

در وجودم بود شما را خیلی عصبانی و ناراحت  واسطۀ غروري که بودم، بزرگتر از شما و به
دانم شما قلباً از من ناراحتید ولی با این وجـود از شـما هـم خواسـتارم کـه مـرا        کردم و می

  ببخشید و حاللم کنید. 
دانم که اگر خدا لیاقت شهادت را به من عنایـت کنـد و شـهید شـوم داغ مـن       مادرم: می  

ا فرزند خانواده برایتان سـخت اسـت و مـن از ایـن     برایتان سنگین است و باالخص داغ تنه
دهم اما باید براي خدا، براي پایـداري اسـالم، بـراي برافراشـته مانـدن       بابت به شما حق می

پرچم توحید و براي زنده ماندن کالم خدا یعنی قرآن ایـن مصـائب و مشـکالت را تحمـل     
  کرد. 
استوار و چون کـوه راسـخ پایـدار     اهللا ثابت قدم و مادر عزیزم: چون فاطمه، دختر رسول  

باش و هیچ اندوه و غمی به دل راه مده که این هم خود امتحان الهی است و باید همۀ ما از 
. حال که قرار است روزي از دنیا برویم پس چه بهتر که در راه 1این آزمایش سربلند درآییم

  قتال با دشمنان اسالم شهید شویم. 
  اگـــر باشـــد قـــرار آخـــر بمیـــرم

  

ــرم مــین     خــواهم کــه در بســتر بمی
  

  

)، هـیچ  3اما سخن با خواهر بزرگم: خواهر عزیزم تو نیز صابر باش همچـون زینـب(    
نده و در هر حال خدا را شکر و سپاس گو و همیشه بـه یـاد    2ناراحتی و اندوهی به دل راه
  ا آرام گیرد.ه همانا با یاد خدا دل 3»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب«خدا باش و ذکر خدا گو که 
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خواهرم و مادرم: در حفظ حجاب اسالمی کوشا باشید و آن را بـا کمـال دقـت رعایـت       
دست دشمنان ما دهید و با این کـار   کنید و مبادا با عدم رعایت موازین اسالمی دستاویزي به

دشمن را یاري دهید، چون تمام هدفمان اسالم و رضاي خداست در راه به انجـام رسـاندن   
  وشا باشید.این هدف ک

خانوادة بزرگوارم، مبادا برایم طوري گریه و زاري کنید که دشمن را شاد کنید و دشـمن    
اي در جهت نابودي انقـالب و جمهـوري اسـالمی بیابـد.      از حرکات شما براي خود وسیله

)، براي شهداي کربال و به یاد عزیـزان  7تمام انتظار من از شما این است که براي حسین(
اي از یـاد خـدا    ا گریه کنید. در همه حال خدا را فراموش نکنیـد. مبـادا لحظـه   شهید عاشور

  و ذلیل خواهید شد.   1غافل باشید که به راستی خوار
بار دیگر از شما پدر، مادر، خواهرم و دیگر آشنایان، دوستان و مردم عزیز خواهـانم کـه     

ا کنید تا اگـر الیـق شـهادت    ها و آزارهاي من درگذرید و مرا حالل کنید و برایم دع از بدي
  ) همراه و محشور سازد. 7بودم خدا مرا با شهداي کربال و حسین(

پدر و مادر و خواهرم: انتظار دیگر من از شما این است که در تربیـت خـواهر کـوچکم      
کمال دقت و هوشیاري را به خرج دهید و تمام کوششتان را به مصرف رسانید تـا هـر چـه    

هاي اسالمی را به او یاد دهیـد   با مسائل اسالمی آشنا کرده و ارزش بیشتر خواهر کوچکم را
و کاري کنید که باعث افتخار خانواده گردد و از مسائل قـرآن و اسـالم آگـاه باشـد. دیگـر      

که نمازهاي جماعت و جمعه و دعاها و خواندن قرآن را فراموش نکنیـد چـرا اگـر مـن      این
نگرند و شما در  فرد و خانوادة دیگري به شما می عنوان شهید شوم مردم به شکل دیگر و به

این هنگام عنوان خانوادة شهید را دارید و باید نمونه و تجلّی اجراي احکام الهی باشـید. در  
  ضمن یک سال و نیم برایم نماز خوانده و یک ماه هم برایم روزه بگیریم (زیرا قضا دارم). 

هایم درگذرید تا روحم  لم کنید و از بدياز همۀ شما خواهشمندم که مرا ببخشید و حال  
از این بابت در عذاب نباشد و خیالم راحت باشد که کسی از من ناراحتی ندارد و در درجۀ 

  اول و مهمتر از همه خیالم راحت باشد که مادرم مرا حالل کرده است.  
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  امام را دعا کنید.    
  رو بایــد رفــت در محضــر دوســت ســرخ

  
  ایـد رفـت  بگرفتـه ز خـون سـر وضـو ب      

  چون حضرت دوسـت ایـن دارد دوسـت     
  

ــد رفــت    ــرو بای   در خــون زالل خــود ف
    

  خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار، از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا. 1خدایا
  ها رفتند، خورشید را نگهدار. خدایا ستاره

  »الهدي اتبعوالسالم علی من «
  بندة حقیر خدا
  سیدحسن طاهري

  
  اي دیگر] هنام [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .2»فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقونقتلوا ین الذّ وال تحسبن«
اند و نـزد خـدا    شوند مرده مپندارید بلکه آنان زنده به درستی که کسانی که در راه کشته می«

  ».خورند روزي می
دهم محمد(ص) رسول  ت میدهم که خدایی جز خداي یگانه نیست و شهاد شهادت می  

  و ولی خداست.  3) [...]7و فرستادة خداوند است و علی(
رو  نامه وظیفـۀ هـر مسـلمان مـؤمنی اسـت از ایـن       از آنجایی که نوشتن و داشتن وصیت  

  اي را بنگارم.   نامه الجرم بر آن شدم تا اداي وظیفه کنم و وصیت
امـروز اسـالم کـه عزیزتـر از همـه و      پروران و شهیدپرور ایران،  اهللا و قهرمان امت حزب  
مـان   چیز است نیاز به ناجی و یاور و حامی دارد. امروز اسلحۀ به زمـین مانـدة شـهیدان    همه

نیاز به رزمندگانی دارد که آن را از زمین برداشته و به کف گیرند و تداوم بخـش راه سـرخ   
د و بـاز خـون   خواهـد کـه رسـالتی بـس عظـیم را حامـل باشـن        آنان باشند و رهبر یار مـی 
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بخش راه سرخ آنان بوده و عامل به اعمال نیک  مان محتاج آن است که افرادي تداوم شهیدان
  و خداپسندانۀ آنان باشند.  

و  1امروز حسین زمان، رهبر بزرگوار این نهضت نیاز به مدد و مساعدت جوانـان و [...]   
سپردن نهضت حسینیان به  فرزندان این ملت دارد که این نهضت را یاري دهند. امروز براي

باید عزیزان راهی شوند و فدا. چرا که اتصال بـه قیـام مهـدي(عج)     حضرت مهدي(عج) می
  خواهد، رنج و مصیبت و بال. خون می

امروز اسالم در عالم غریب است و این انقالب اسالمی نوپاي ایران است که بایـد ایـن     
رشـادت و ایثـار و فـداکاري بـرادران     در آورد و این نیست جـز   مکتب الهی را از غربت به

رزمنده، این نیست جز دادن خون به پاي این درخت نوپا و در عین حال تنومند. این نیست 
  جز فدا شدن فرزندان و پدران و برادران و از مؤمنین و مقیدان به شریعت.  به

ب و برادران و خواهران مسلمان همه ما شاهدیم که دنیاي اسـتعماري و اسـتثمارگر غـر     
هاي تبلیغاتی خود و در بالد و کشـورهاي دنیـا برعلیـه قیـام اسـالمی       شرق چگونه در بوق

هـاي خـویش را کـه از ملـت و      کند. امروز شرق و غرب تمـامی سـرمایه   پاشی می ایران سم
کردن این شور و هیجـان و اعتقـاد    2هاي دنیا به چپاول برده است وقف و صرف لوث ملت

ات و مبهوت است که آخر چگونه فرزندان و جوانـان کـم سـن و    نموده است. امروز دنیا م
شوند. امروز غـرب در   سال راهی جنگ و نبرد می سال و در مقابل پدران و پیرمردهاي کهن

آمـوز و   این مسئله فرو مانده که آخر این چه نیرویی است که پیر و جوان و نوجوان و دانش
جامعه را راهی جهاد و قتال بـا اسـتکبار و    دانشجو و کارگر و کارمند و کسبه و همۀ اقشار

  نماید.   صهیونیسم می
تواند این مسائل را بفهمد و نخواهد فهمید  عزیزانم: غرب و شرق و استکبار جهانی نمی  

که این نیرو جز نیرو و سالح ایمان نیست که همۀ اقشار را براي قتال با خصـم دون راهـی   
هـاي دشـمن    هـا و گلولـه   همچنان در مقابل خمپـاره نماید و از هیچ چیز باکی نداشته و  می
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خرنـد.   و [دریایی] خروشان ایستاده و شهادت را به جان می 1پایدار چنان کوه راسخ و [...]
داند و نخواهد دانست که اصالً شهادت چیست و چرا عشق شـهادت کـه همـان     غرب نمی

فتـه و بـه گفتـۀ آنـان (غـرب)      تجلی و تبلور یا 2نیل به لقاء پروردگار است در فرزندان [...]
ــینند و ره    ــان حس ــان دیوانگ ــرده، آري این ــی] ک ــه [معرف ــت را دیوان ــرخ  مل ــان ره س جوی

)، اینان عاشقان و سالکان طریق ایمانند و عشاق دیـدار روي مهـدي(عج) و از   7حسین(
روي همین عشق به شهادت است که این چند بیت شعر ورد زبانشان اسـت و شعارشـان و   

  شعور پیوسته و آن اینکه: این شعار به
  مــرگ اگــر مــرد اســت گــو نــزد مــن آي

  
  تـــا در آغـــوش بگیـــرم تنـــگ تنـــگ  

  مــــن از او جــــامی ســــتانم جــــاودان  
  

ــگ رنــگ       ــتاند رن ــی س ــن دلق   او ز م
    

ر کـردن جبهـه        هـاي نبـرد، از    امت دالورپرور: به حکم امام عزیز و همیشـه بیـدارمان پـ
وزش دیـن از اهـم واجـب الهـی اسـت. لـذا از       نیروهاي آماده بـراي دفـاع از اسـالم و آمـ    

روست که من هم بنا به وظیفۀ شرعی و اسـالمی و میهنـی خـود پـا در ایـن راه حـق و        این
هاي سمیع و قلبی مملو از عشق به حـق و آکنـده از    جاودان نهادم و با چشمان باز و گوش

آفـرین گـام   ) در این راه پرفراز و نشیب و در عین حال میمون و سـعادت  7مهر حسین(
شکن دوران را لبیک گفته و راهـی   نهاده و خرسندم از این که خداي منان توفیق داد امر بت

جهاد مقدس و با خصم زبون گردم، پروردگـار شـاکرم از اینکـه نعمـت حضـور در جهـاد       
سبیل اهللا را نصیبم نمودي تا گامی هر چند کوتاه در راه دین شهدا و انجام رسالت بزرگ  فی

ن شهدا بر دوش دارم برداشته و این واجب الهی را انجام دهم، امروز گرچه درس که از خو
خواندن مهم و واجب است اما اهم واجبات جبهه است و حضور در جبهه و مـن هـر چـه    
فکر کردم نتوانستم درس را بر رزم ترجیح دهم زیرا در حکـم امـام بـاز ایـن جملـه حـائز       

شود، با ایـن حسـاب آیـا     ز آن (اعزام به جبهه) نمیاهمیت بود و مشهود که هیچ چیز مانع ا
اي باشـد   توانـد بهانـه   تواند مانعی باشد جهت اعزام شدن و مـی  درس یا هر چیز دیگري می
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هـا   سـوي جبهـه   رو این راه را برگزیـدم و بـه   از این 1جهت عدم انجام اهم واجب الهی [...]
کـه   ا قبول فرماید پس اي آنـان روان گشتم امیدوارم که خداوند متعال این خدمت کوچک ر

برند به جبهه و  هاي مردم را به زور می دهید که آه بیایید ببینید بچه گاه فریاد سر می گاه و بی
رونـد بدانیـد کـه     کنند و به جبهـه مـی   زنند که بله این محصلین از درس فرار می یا نعره می

اي خود و بنا به تکلیف و وظیفـۀ  چشمانم باز بود و کورکورانه قدم در این راه ننهادم و با پ
شرعی و اسالمی و الهی خویش به جبهه رفتم و وظیفه مرا بر آن داشت که دسـت از همـه   

  چیز بشویم و اداء وظیفه کنم. 
جز رضاي تو چیزي نخواهم و خـود نـاظري کـه فقـط      خدایا تو خود شاهدي که من به  

شهادت بر لقاءاهللا را نصـیبم کنـی   صرفاً براي رضاي تو عازم شدم و اگر بر من منت نهی و 
  از این الطاف تو را شکرگذارم.

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
اهللا االعظـم و نایـب    بقیـۀ با سالم و درود و صلوات بر یگانه منجی عالم بشـریت حضـرت   

برحقش امام امـت، پیـر جمـاران و هـادي و راهنمـاي امـت اسـالمی و سـالم و درود بـر          
شوران کفرستیز و سالم و درود برشهدا و مفقودین واسـرا و معلـولین و مجـروحین و    سلح

  اهللا و همیشه در صحنه. هاي معظمشان و درود بر شما امت حزب خانواده
  ام اما چند کالمی هم با خانواده

پدر و مادر گرانقدر و بزرگوارم: من بر این مسـئله اعتـراف دارم کـه در دوران زنـدگی       
ام گرچه در طول دوران زندگی و حیات خویش همواره  و خطا مرتکب نشده خود جز بدي

هـر حـال همیشـه موجـب      شما را اذیت نموده و از انجام فرامین شـما امتنـاع داشـتم و بـه    
کردم، ولی با این همـه خطـا و اشـتباه     گشتم و همواره سرکشی می مزاحمت و آزار شما می

ام  خویش قصـورم را ببخشـید چـرا کـه نتوانسـته      امیدوارم که مرا عفو کنید و به بزرگواري
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گونه که شایسته است انجام وظیفه در قبـال شـما کـه همـان      فرزند خوبی برایتان باشم و آن
  نیکی و احسان والدین است بنمایم. 

خواهم که بدون اذن و اجازة شـما بـراي آمـوزش بـه      والدین گرامی و ارجمند عذر می  
کنم که به مـن اجـازه    ردم ولی از جهتی خرسندم و تشکر میپادگان رفتم و شما را نگران ک

دادید پا در این راه نهم. گویا شما هم به حکم امام امت گوش فرا داده بودید و وظیفۀ خود 
دانستید که با اعزام فرزندتان موافقت کنید و در این راه اگر خـدا راضـی باشـد و الیـق آن     

بایـد صـبر را پیشـۀ خـود سـاخته و در مقابـل        می باشم و انشاءاهللا شهادت را قسمتم نماید،
تابی  ناکرده با بی مصائب و این معضل که می دانم برایتان سخت است صبور باشید و خداي

  خود دشمن را شاد نکنید و بهانه به دست عدو ندهید چرا که این از امتحانات الهی است.  
االنفـس و الثمـرات و بشـر    و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من االمـوال و  «

  .»قالوا انا هللا و انا الیه راجعون مصیبۀالصابرین والذین اذا اصابتهم 
هـایی چـون تـرس و گرسـنگی و      فرماید: البته شما را به سـختی  خدا در این آیه شریفه می«

هـا   نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت بیازماییم و بشارت و مژدة آسـایش از آن سـختی  
است آنان که چون به حادثۀ سخت و ناگواري دچار شوند صبوري پیشه گرفته و صابران را 

  )156و  155(بقره/ آیات  ».سوي او رجوع خواهیم کرد گویند ما به فرمان خدا آماده و به
مادرم: امیدوارم که در مقابل این مصیبت شکیبا باشی چون امانتی را خدا بـه شـما داد و     

ید و شما در این میان امانتداري بودید که باید سـرانجام امانـت را   باید به او برگردان اینک می
به صاحبان اصلی آن که به شما داده بازگردانید و بدانید که مشتري جان فرزنـدتان خداونـد   

  بوده و با خوب کسی معامله نموده و جان را داده و جانان و لقاء به جانان را ستاند.
اي  ام و بـرادر شایسـته   لبم چون شما را هم اذیت کردهط برادرانم: از شما نیز حاللیت می  

هایم را ندیده بگیرید. توصیه مـن بـه شـما ایـن اسـت کـه در        ام، مرا عفو کنید و بدي نبوده
تحصیل درس خویش کوشا و ساعی باشید و اگر بر این توفیـق عظمـا نائـل گشـتم رهـرو      

  راهم بوده و پایدار و استوار در این راه. 
دوستان، برادران و دوستان گرانقدر: از شما استدعا دارم که مرا عفو کـرده  توصیۀ من به   

خـواهم امـام را تنهـا     و از خطاها و برخوردهاي نادرستم در رابطـه بـا شـما و از شـما مـی     
نگذارید و اگر به این فیض عظما رسیدم راهم را ادامه دهید و اسلحۀ بـه زمـین مانـده مـرا     
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انشاءاهللا اگر در سنگر درس هستید دروسـتان را بـه بهتـرین     برگرفته و با خصم نبرد کنید و
وجه بخوانید و اخالق اسالمی را پیشه کار خود سازید. از همـۀ شـما التمـاس دارم و دعـا     

  براي امام و رزمندگان را فراموش نکنید.  
  خدایا تا قیام دولت یار، امام، خمینی را نگهدار

  رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما.  
  

  »اهللا و برکاته حمۀالم علیکم و روالس«
  بندة حقیرخدا  سیدحسن طاهري

  
  



 تم)(دفتر هش نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     146

  



 147طاهري، سیدحسن     ¹استان سمنان 

  



 تم)(دفتر هش نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     148

  



 149طاهري، سیدحسن     ¹استان سمنان 

  



 تم)(دفتر هش نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     150

  



 151طاهري، سیدحسن     ¹استان سمنان 

  



 تم)(دفتر هش نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     152

  



 153طاهري، سیدحسن     ¹استان سمنان 

  



 تم)(دفتر هش نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     154

  



 155طاهري، سیدحسن     ¹استان سمنان 

  



 تم)(دفتر هش نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     156

  



 157طاهري، سیدحسن     ¹استان سمنان 

  



 تم)(دفتر هش نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     158

  



 159طاهري، سیدحسن     ¹استان سمنان 

  



 تم)(دفتر هش نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     160

  



 161طاهري، سیدحسن     ¹استان سمنان 

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I هاي مقاومـت و ایثـار و ایـن الگوهـاي شـهامت و       درود فراوان به شهداي راه حق این اسطوره

 رشادت.
I و والیت فقیه و براي رضاي خدا. هدف از رفتن به جبهه پشتیبانی از اسالم 
I .این را بدانید، پدر و مادر شهادت آرزوي من است 
I .در مسجد یا خانمان دعاي کمیل و توسل برقرار کند 
I .رزمندگان را دعا کند 
I خواهم تا جان در بدن دارند [در] براي انقالب اسالمی مقاومت کند. از آنها می 
I باشد. این را بدانید که بهترین سالح ایمان می 
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  سیدرضا طاهري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
انـد بلکـه در نـزد خـداي خـود       اند مرده و گمان نکنید که کسانی که در راه خدا کشته شده«

  ».خورند روزي می
شکن زمان و رسواگر طاغوتیـان و   اهللا بت با درود و سالم فراوان به اماممان خمینی روح  

درهم کوبندة ستمگران و جباران و با سالم به امت قهرمان و امت همیشه در سـنگر و درود  
هـاي مقاومـت و ایثـار و ایـن الگوهـاي شـهامت و        فراوان به شهداي راه حق این اسـطوره 

باشـند کـه در    یرشادت و درود بیکران بر معلولین و مجروحین که در اصل شهداي زنده مـ 
اند، پیشتازان و پاکبازان انقالب راسـتین   هاي خونبار یاور انقالب راستین اسالمیان بوده لحظه

هـاي   اند و در به ثمر رساندن این انقالب و مقابله با کفـار جهـانی و ابرقـدرت    اسالمی بوده
ارزه اند و تا آخـرین قطـرة خـون مبـ     گونه دریغ نورزیده شرق و غرب و جنگ تحمیلی هیچ

  اند.   کرده
هدف از رفتن به جبهه پشتیبانی از اسالم و والیت فقیه و براي رضاي خدا و ظهور هـر    

چه زودتر حضرت مهدي(عج)، قیام علیه تجاوزگران بعثی عراقی و ایـن را بدانیـد، پـدر و    
مادر شهادت آرزوي من است و از پدر و مادر و برادر و خـواهر و دامـادم و عمـو جـان و     

خواهم  ها و آشنایان عاجزانه می خاله و عمه و شوهرعمه و شوهرخاله و کلیه فامیل و 2دایی
دهندة راه من و امثال من باشند و مثل کوه استوار، پشـتیبان خـط والیـت فقیـه و از او      ادامه

جـاي   خواهم بعد از مرگ من به ها می پیروي کند. از پدر و مادر، برادر، خواهر و کلیه فامیل
اري مجلس شادي راه بیندازید و در مسجد یا خانمـان دعـاي کمیـل و توسـل     گریه و عزاد

برقرار کند و اما رزمندگان را دعا کند و از خدا بخواهنـد کـه مـا را بیامرزیـد و از بـرادر و      
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خواهم کودکان خود را به راه راست هدایت کند و اصول اسالمی  ها می خواهر و کلیه فامیل
  را به آنها یاد بدهند. 

خواهم بعد از مرگ من خودش را ناراحت نکند. باید خیلی خوشحال باشد  مادرم می از  
شـکن   ) و فرزند عزیزش خمینی بـت 7حسین( 1»هل من ناصر ینصرنی«که پسرش نداي 

افتخار بزرگـی اسـت و در    2لبیک گفته و به خیل شهیدان پیوسته است و براي مادران شهدا
کـنم کـه رابطـۀ خـود را بـا بسـیج        ه پدرم سـفارش مـی  آن دنیا مقام و رتبۀ بلندي دارند و ب

تر کرده و راه سعادت او در راه است و بیشـتر وقـت خـود [را] صـرف دعـا[ئی] و       منسجم
  عبادت کند و کارش براي رضا خدا باشد.  

از برادر بزرگ رضی محمد اعظم اگر در این مدت از مـن بـدي سـر زده کـه آنهـا [را]        
خـواهم   تا در آن دنیایی روحم آرام باشد و از دوسـتانم مـی   ناراحت کرده من را حالل کند

خواهم تا جان در بدن دارنـد [در]   اگر بدي از من سر زده [ز] من را حالل کند و از آنها می
  براي انقالب اسالمی مقاومت کند.

خواهم که جنازة من را در امامزاده یحیی در کنار دیگر شهیدان دفـن کنیـد و    از پدرم می  
و فاتحـه و   3، مادر، برادر و خواهرم می خواهم در هر شب جمعه بر سر مزار م بیاییداز پدر

ایمان  4حمد بخوانند و از خدا براي من طلب بخشش کنند و این را بدانید که بهترین سالح
دانید مقدار زیاد نماز روزه قضا دارم، براي من بگیرنـد   باشد. پدرم تا آنجا که خودتان می می

دانم بدهی طلـب نـدارم،    بخوانند و تا آنجا که می 5خواهم برایم نماز قضا ران میو [از] براد
  دانید براي من صرف کنید.   طور که خودتان می گیرم آن مقدار پولی که از بسیج می

  

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
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  امام را دعا کنید.
  

  عاشق که شدي تیر به سر باید خـورد 
  

  و شکر باید خوردزهري که رسد همچ  
ــت    ــال دوســـــــ   در ره وصـــــــ

  
ــا خــونِ جگــر بایــد خــورد    ــا دری   دری

   
ــی     ــرت ز گیت ــا عب ــه ب ــان ک ــا آن   1خوش

  
ــد      ــد و رفتنـ ــیش برچیدنـ ــاط عـ   بسـ

ــاك      ــۀ خ ــن پهن ــه در ای ــان ک ــا آن   خوش
  

ــد      ــد و رفتن ــق ورزیدن ــالم عش ــه اس   ب
ــل     ــین حــق و باط ــه در ب ــان ک ــا آن   خوش

  
  خمینــــی را پســــندیدند و رفتنــــد    

    
  طاهريسیدرضا 
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  هاي کلیدي عبارت
I .برایم دعا کنید که مرگم در جبهه، شهادتم باشد 
I کنم. شما را دعوت به ایستادگی در مقابل کفار و منافقین می 
I .گوش به فرمان روحانیت، صحنۀ سیاست را ترك نکنید 
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  سید عباس طاهري
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .1»و ابتغوا اهللا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون یا ایها الذین امنوا تقوا اهللا«
وسیلۀ ایمان و پیـروي از اولیـاء حـق) بـه خـدا توسـل        اي اهل ایمان از خدا بترسید و (به«

  ».جویید و در راه خدا جهاد کنید تا رستگار شوید
صـرف  با عرض سالم به پدر و مادر عزیزم که عمـري را در راه بـه ثمـر رسـاندن مـن        
اند و با درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینی و ملت مسلمان و مبارز ایـران و   کرده

با آرزوي توفیق اطاعت از امام براي پدر و مادرم و کلیه ملت مسلمان ایـران و طـول عمـر    
کنم و بـا توجـه    براي رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران، توجه شما را به نکاتی چند جلب می

  دهم. دیث زیر به شما نوید پیروزي میبه ح
جوا بالمشرق یطلبون الحق فال یعطونه ی بقوم قد خرکانّ :لسالم انه قالا ابی جعفر علیهعن «

ون مـا سـالوا فـال    طسیوفهم علی عواتقهم فیع ضعوافاذا راوا ذالک وفال یعطونه  ثم یطلبونه
 ذلـک  ا انی لو ادرکـت مشهداء ا مهبکم قتالصاحها اال الی دفعونیقبلونه حتی یقوموا و ال ی

بینم کـه مردمـی در    السالم فرمود: گویا می امام باقر علیه« .2»هذا االمرب یت نفسی لصاحبقال
دهنـد   کنند ولی سردمداران حکومت حق را به آنهـا نمـی   اند حق را طلب می شرق قیام کرده

حـق بـه آنهـا امتنـاع     طلبند این بار نیز رژیـم حـاکم از دادن    پس از مدتی دوباره حق را می
بیننـد شمشـیرهاي خـود را بـر      ورزند ولی در این دفعه وقتی مردم اوضاع را چنـین مـی   می

کننـد   نهند سردمداران حکومت، که خود را در برابر قیام گستردة ملت مشاهده می ها می شانه
 گردنـد ولـی ایـن بـار مـردم      هاي آنان می بینند، تسلیم خواسته و تاب مقاومت در خود نمی

کننـد و رژیـم حـاکم را     پذیرند، که دیگر خواستار تغییر رژیم هستند تا باالخره قیام می نمی
هاي آنان شهیدند  دهند. کشته نمایند و حکومتی بر اساس مبانی اسالمی تشکیل می ساقط می

دهند آگاه باشید کـه   اهللا االعظم تحویل نمی بقیۀو آنگاه این حکومت را جز به صاحب شما 
  ».  کنم خصاً آن زمان را درك کنم خود را براي صاحب این امر ابقاء میاگر من ش
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طور که خواندید، درك کردید که  حدیث واضح است و احتیاج به توضیح ندارد و همان  
اهللا االعظـم   بقیـۀ اش یعنـی   دسـت صـاحب اصـلی    این انقالب صد درصد اسالمی است و به

طـور   شوند، شهیدند و همان انقالب کشته میرسد و کسانی که در راه به ثمر رسیدن این  می
فرماید: اگر من آن زمان را درك کنم خود را بـراي صـاحب ایـن امـر      که دیدید امام باقر می

کنم تا همرزم او در تشکیل حکومت جهانی اسالم باشم و نیز توجه شما را  اهللا ابقاء می بقیۀ
  فرماید: کنم که می به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) جلب می

   1»کما ضربتموهم علیه بدءاً علی الذین عوداً یقول لیضُربنکم واهللا«
که در آغاز شما رژیم حاکم بر ایران را ساقط خواهید کرد در آینده  به خدا قسم همچنان  

تاریخ ایرانیان نیز رژیم حاکم بر شما را ساقط خواهند نمـود. ایـن حـدیث بـه شـما نویـد       
ور که در زمان ساسانیان مسلمانان عرب رژیم حـاکم بـر   ط گوید همان دهد و می پیروزي می

کننـد و االن   ایران را ساقط کردند ایرانیان نیز رژیم حاکم بر آنهـا را در آینـده سـرنگون مـی    
  زمان آن فرا رسیده امیدوار باشید که انشاءاهللا پیروزي با ماست.  

خواهم کـه اگـر از    ید میشنو خوانید یا می نامه را می در پایان از همۀ شما که این وصیت  
طرف من به شما اذیتی رسیده است مرا حاللم کنید و برایم دعا کنید کـه مـرگم در جبهـه،    

هاي من اسـت کـه    شهادتم باشد و خدا این را از من بپذیرد. مسئلۀ دیگر مسئلۀ نماز و روزه
گاهگـاهی   هایم را برایم دوباره انجام دهید چـون شـاید   خواهم کلیۀ نماز و روزه از شما می

  ام و در انجام آنها را سبک شمرده باشم.  کاهلی کرده
خـواهم بـراي    کنم و از شما می می 2شما را دعوت به ایستادگی در مقابل کفار و منافقین  

طول عمر امام، فرج امام عصر دعا کنید و گوش به فرمان روحانیت، صحنۀ سیاست را ترك 
  کنید.   خواهم براي آمرزش من دعا نکنید از شما می

  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار    
16/9/60   

  سیدعباس طاهري

                                           
  .24، ص 6الکافی، ج  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
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  هاي کلیدي عبارت
I .من از لقاءاهللا بسیار مسرور و شادمان و خوشحالم 
I تواند بشناسد و بشناساند. روحانیت راستین و متعهد بهتر از همه اسالم را می 
I نماید طرد نمایید. عیف میکسانی را که روحانیت راستین را تض 
I     اگر کوچکترین کاري در جهت سازندگی کشور اسالمی و پیشبرد انقـالب اسـالمی از دسـتتان

 آید، دست به کار شوید. برمی
I .به تالش و جهاد در راه سازندگی مشغول شوید 
I ن بخش اسالم را به دوش گرفته و [در سراسر] جها ما به تنهایی بایستی پرچم پرافتخار و آزادي

 برافراشته نگاه داریم.
I .انشاءاهللا ملت نمونه و پیشتاز مبارزه با استکبار جهانی و مزدوران متجاوز آنها در منطقه باشیم 
I .چشم همۀ مستضعفین جهان به انقالب اسالمی ما دوخته شده است 
I دار توحید و آزادي اسالم باشید. با توکل به خداوند قادر متعال سرفراز و باافتخار پرچم 
I ساختم. کاش هزار جان داشتم و در راه معبود و معشوقم فدا می يا 
I .خوشحال باشید که این قربانی کوچک را تقدیم خدا کردید 
I .به همۀ خانوادة شهدا توجه داشته باشید که خدمت به آنها خدمت به اسالم است 
I  .بارالها دوستان آن وجود عزیز را دوست بدار و دشمنانش را دشمن بدار 
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  طاهريعود سید مس
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
لمؤمنین اهللا علی محمد و اله المعصومین و من ا الحمدهللا رب العالمین و به نستعین و صلی«

(س  »تبـدیالً  بـدلوا نتظرو ما یو منهم من  نحبۀ قضیرجال صدقوا ما عاهدوا اهللا فمنهم من 
  ).23آیه  33

ام شهادت در راه خدا است و لذا اگـر   ا شدهالف) یکی از آرزوهایم از وقتی که با اسالم آشن
ام و در واقع مسـعود خـواهم    از دنیا رفتم کشته شدن [من در این] راه باشد، سعادتمند شده

نمـایم   داخلی کشته شدم توصیه می 1دست [...] بود، انشاءاهللا. اگر چنین شد و در جبهه یا به
نه تأسف و اندوهی نداشته باشید و تـا  گو پدر، مادر، برادران و سایر دوستان عزیزم، هیچ -1

و خـدا را   2»انا هللا و انـا الیـه راجعـون   «سرحد امکان از گریه و ناراحتی خودداري کنید که 
شکر گویید و دعا کنید که مرگم خالصانه فی سـبیل اهللا بـوده باشـد. مـن از لقـاءاهللا بسـیار       

خود بر شادي روح مـن   مسرور و شادمان و خوشحالم و خواهشمندم شما نیز با خوشحالی
رسد بدانید کـه ایـن    امت مسلمان و انقالبی که پیام خون بنده به گوش شما می -2بیفزاید. 

ساله تشـیع بـوده اسـت و خیلـی      1400حکومت جمهوري اسالمی آرمان و هدف تاریخی 
شـود و   هـا کـه در ایـن راه ریختـه شـده و مـی       دست ما رسـیده اسـت، چـه خـون     گران به

شود، قدرش را بدانید و پشتیبانی و پاسدارش باشید، امید که ایـن   شده و میها که  مجاهدت
نه شرقی، نه غربـی،  «از خط و مشی  -3حکومت متصل با حکومت جهانی امام زمان(عج). 

انقالب دقیقاً آگاهی بجویید و به راست و چپ منحرف نشوید، از خـط  » جمهوري اسالمی
گیرد، اطاعـت کنیـد و    اصل امامت مکتب اسالم می از 3مستقیم امام و والیت فقیه که نشأت

تواند بشناسد و بشناساند پـس   بدانید که روحانیت راستین و متعهد بهتر از همه اسالم را می
گاه از دست ندهیـد و کسـانی را کـه روحانیـت راسـتین را تضـعیف        این سنگر مهم را هیچ

                                           
 خوانا نیست. -1
 .156 /بقره -2
 ».منشاء«در اصل وصیت  -3
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نسبت بـه قـوانین و احکـام     -4د، نماید طرد نمایید، البته در صورت امکان هدایتشان کنی می
زندگی خود ببینید دستور و حکم اسالم چیست و  شئونجانبۀ اسالم تعید داشته باشید.  همه

به آن عمل کنید. در مراسم نماز جمعه، دعاي کمیـل و اجتماعـات اسـالمی حتمـاً و مقیـداً      
هـاي   سنمـاییم کـه در کـال    شرکت نمایید و به برادران و خـواهران ارجمنـد سـفارش مـی    

شناسی و قرآنی مشتاقانه شرکت نموده و تمام تالش خود را در جهت شناخت دقیـق   اسالم
کار بـرده و در جهـت انقـالب فرهنگـی      بخش اسالم به ساز و نجات و گستردة مکتب انسان

ترین مسئلۀ جامعۀ اسـالمی مـا همـین     دریغ بکوشید و بدانید مهمترین و اولی فداکارانه و بی
اگـر   -6و جایگزینی فرهنگ و اخالق اسالمی در تمام افراد اجتماع اسـت.   انقالب فرهنگی

هر کس در همان کار و مسئولیتی که به عهده دارد خوب انجام وظیفه کند همه چیز درست 
شود. این سخنی است قریب به این مضمون از رهبر انقالب امام خمینـی. بنـده از همـۀ     می

خـواهم کـه حتـی اگـر      رسد خاضعانه و صـمیمانه مـی   می افرادي که این پیام ناقابلم به آنها
کوچکترین کاري در جهت سازندگی کشور اسالمی و پیشـبرد انقـالب اسـالمی از دسـتتان     

هاي اسالمی همکاري نماییـد   ها و نهادها و گروه ارگان 1آید، دست به کار شوید و [با] برمی
هاي  ضعیف دولت، نهادها و ارگانهاي انقالبی که ت جاي تضعیف دولت، نهادها و ارگان و به

ه تـالش و جهـاد در راه سـازندگی مشـغول شـوید و      انقالبی، تضعیف والیت فقیه است. ب
بینید با عنایت به مکتبی و اسـالمی بـودن نظـام و قـواي      اگرهم ضعفی و نقصی در امور می

و چـه   هر طریق ممکن چه از طریق اقـدام  به 2ثالثه جمهوري اسالمی در صدد جبران برآیید
کـه   3نمایم که بـه ایـن مطلـب توجـه بنماییـد      گیري قانونی و تأکید می از طریق انتقاد و پی

ها و نقـاط   کشوري را جمهوري اسالمی ما وارث است که در تمام جهات و جوانب خرابی
مجبـوریم  توانیم از صفر شروع بکنـیم. بلکـه اول    ضعف و منفی فراوانی دارد و ما حاال نمی

زیادي نقاط ضعف جامعـۀ مـا و نارسـایی وجـود      4و لذا [...]به صفر برسانیم را  نقاط منفی

                                           
 ».به«وصیت  در اصل -1
 ».برآئید«در اصل وصیت  -2
 ».بنمائید«در اصل وصیت  -3
 خوانا نیست. -4
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خواهد داشت اصالح کامل امور جامعه وقتی ممکن است که تمام افـراد جامعـۀ مـا مصـلح     
که الحمدهللا بر برکت انقالب اسالمی و رهبري امـام خمینـی   و قیام براي اصالح بکنید شده 

  گیرد. گ و اخالق روز به روز در ساخت ما قوت میطلبی در اثر تحول فرهن روحیه اصالح
انـد   نحـوي از بنـده بـدي و تقصـیري دیـده      از تمام کسـانی کـه بـه    -1مسائل شخصی:   

از پدر گرامی و مادر عزیـز و مهربـانم اسـتدعا     -2نمایم.  خاضعانه طلب عفو و بخشش می
ـ  هـا داشـته   ها و کوتاهی ها، بدي احترامی دارم احیاناً بی   د و از مـن راضـی باشـید.    ام درگذری

دانند مـرا دفـن    گذارم هر جا که صالح می محل دفنم را به عهدة پدر و مادرم می 1تعیین -3
تابی نکنید که  کنم که در عزاي بنده گریه و زاري و بی مجدداً تأکید و التماس می -4نمایید. 

ند صـابرین  ناشکري خدا و دوري از لطف و رحمت اوست. صبر و تعجیل نمایید که خداو
  دهد. را دوست دارد و اجر می

خـواهم   شـود از تـو مـی    تابی مکن که روحم آزرده مـی  کنم بی عزیزم خواهش می 2[...]  
ها به نیابت من نماز امام زمـان(ع) را   روحم را آزار ندهی و از خداوند مغفرت کن و جمعه

تا  -5دا کشته شده باشد. براي اسالم و در راه خ 3بخوان و شادمان باش از اینکه فرزند [...]
جز مقداري بیش از هفتصد تومـان کـه    جایی که به یاد دارم بدهکاري و بستانکاري ندارم به

هـاي   کاري کارم و طلب عصر طلبکارم. آنچه از فروشگاه اسالمی طلب از شرکت تعاونی ولی
  ف نماید.  بخشم. پدرم وکالت دارد که پول و اموالم را به طریق زیر مصر جزئی دیگر را می

صد ریال بـه   -2روزه و نماز برایم بخرید که هفت روز روزه پشت سر هم باشد.  4[...]  
مقـداري   -3. 5اهللا سعیدي تهران واریـز نماییـد   ) خیابان آیت7صندوق مسجد امام جعفر(
 222بـه حسـاب    6/1از مـابقی   -4الزم است برداشت نمایید.  6وجه که براي سفر حج [...]

اهللا  دیـد بـرادر حبیـب    شود تا بـا صـالح   بقیه به پدرم واگذار می 6/2ز شود و بانک ملی واری
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عصر میـامی،   خانه ولی 1هاي مسجد یا عزیزان، مسجد قوامی [...] خانه خدابخشیان بین کتاب
دیـد   سایر متعلقات بنده با صالح -6خانۀ دبستان مفید درازآب و برادرانم توزیع شود.  کتاب

  .پدر و مادرم مصرف شود
  »والسالم«

خداوندا! رحیما! خداوندا، گناهان مـرا بـبخش و رحمـت و آمرزشـت را شـامل حـالم       «  
اصـبر   صبرت علی عذابک فکیـف  2هبنیو«». مند گردان بگردان و مرا از درجۀ شهادت بهره

  .3»وهبنی صبرت علی حر نارك فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک علی فراقک
  ).3خمینی را نگهدار( خدایا، خدایا، تا انقالب مهدي  

  شعبان 24    6/4/1360  شنبه 
  سیدمسعود طاهري

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
بـه شـماره    1336نامۀ اینجانب سیدمسعود طـاهري فرزنـد سیدحسـین متولـد سـال       وصیت

  ، سمنان.943شناسنامۀ 
  .»بسم رب الشهدا و الصدیقین«
و عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسی ان تحبـوا  کتب علیکم القتال و هو کره لکم «

  . »شیئا و هو شر لکم واهللا یعلم و انتم التعلمون
دانید و چه بسا چیزي را شـما نـاگوار    آن را ناگوار می آنکهجنگ بر شما مقرر شده و حال «

شمارید ولی به حقیقت خیر شما در آن است و چه بسا چیزي را شما دوسـت داریـد و    می
دانیـد.   واقع شر و فساد شما در آن است و خداوند به مصالح امور داناست و شـما نمـی  در 

  )216آیه  -(سوره مبارکه بقره

                                           
 خوانا نیست. -1
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منوا بربکم فامنا ربنا فاغفرلنـا ذنوبنـا و کفـر عنـا     آربنا اننا سمعنا منادیا ینادي لالیمان ان «
  » سیئاتنا و توفنا مع االبرار

نمود شنیدیم، اجابت کـردیم   مردم را به ایمان دعوت می پروردگارا ما نداي منادي تو را که«
زشت ما را بپوشـان و هنگـام جـان سـپردن مـا را بـا        1و ایمان آوردیم پس خدایا ما را [...]

  ).  193آیه  -عمران نیکان محشور گردان. (سوره مبارکه آل
نی بـا  ایـم تـا فـردا فرزنـدانمان در مقابـل کفـر جهـا        ما امروز به انتظار شـهادت نشسـته    

  2سرافرازي بایستند. (امام خمینی)
  .3»الحمدهللا الذي انجز وعده و نصر عبده و اعز جنده و هزم االحزاب وحده«

االنبیـاء حضـرت    خصـوص خـاتم   توحید بـه  4آور [...] با درود و سالم بر انبیاء عظام پیام  
) و سـالم و صـلوات بـر ائمـه اطهـار مرزبانـان توحیـد و نماینـدگان زمـین          6محمد(

 5االوصیاء حضرت مهدي(عج) و سالم و تحیت بر نواب خاص و عام [...] خصوص خاتم به
اهللا العظمـی   مان حضـرت آیـت   قائد اعظم موسی زمان، در هم کوبندة ستمگران، منجی نسل

خصوص شهداي کـربالي   اهللا الموسوي الخمینی. و سالم بر همۀ شهداي اسالم به االمام روح
 6آنها که بـا کمـال اخـالص و ایثـار دالورانـه بـه مبـارزه [...]       حسینی و کربالهاي خمینی، 

برخاستند و ما را به راه سـعادت رهنمـون گشـتند و سـالم فـراوان بـر پـدران و مـادران و         
اهللا و  پایان بر شما امت حزب همسران قهرمان شهیدان و رزمندگان اسالم و باالخره درود بی

  حاضر در صحنۀ نبرد حق علیه باطل. 
انم خداي بزرگ را چگونه سپاس گویم که مرا توفیق داد در این جبهـۀ نـور علیـه    د نمی  

ظلمت شرکت جویم و در جهاد با دشمن صهیونیستی عـراق کـه اکنـون نماینـدة اسـتکبار      
گویند آمریکـا   هاي غرب و شرق در منطقه درآمده سهیم باشم. می جهانی و آلت فعل شیطان
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رو به زوال صدام اکنـون آهنـگ حملـۀ مسـتقیم بـه       1هاي مختلف [...] همه کمک پس از آن
ایران اسالمی را نموده است. زهی خیال باطل، غافـل از آنکـه تـا بـه خـود حرکتـی بدهـد        

شـریف   2رزمندگان دالور و ایثارگر اسالم انشاءاهللا در کربال هستند و از آنجـا عـازم قـدس   
سد خود خاموش نمایند و خداي توانند با] فا خبر از آنکه نور خدا [را نمی خواهند شد و بی

نمایـد و بـه فرمـایش مـوال      تـر مـی   روز نور و مکتب خویش را در جهان کامل متعال روز به
هر که با حق درافتـد، حـق او را سـرنگون خواهـد     « 3»الحق صرعه رعمن صا«): 7علی(
  ». کرد
برادران و خواهران عزیزي که افتخار زنـدگی در دوران زعامـت عـارف کامـل، مرجـع        

دانید صریح فتواي امام امـت اسـت    مجاهد، نایب االمام خمینی عزیز [را دارید همان] که می
هـا [و] همـۀ    هاي اسالمی رود، بر همۀ دولـت  اگر بیم هجوم بیگانگان بر یکی از دولت«که 

. ولـی اکنـون مـا    4»اي که امکان دارد از وي دفـاع کننـد   مسلمانان واجب است به هر وسیله
کننـد   به میهن اسالمی ما کمک نمـی  آنکهاي [به اصطالح] اسالمی عالوه بر ه بینیم دولت می

امروز کشـور و   5بلکه بر علیه ما بسیج شده و از هرگونه کمکی به دشمنان اسالم دریغ [...]
بخـش   دولت اسالمی ما ظاهراً غریب است و ما به تنهایی بایستی پـرچم پرافتخـار و آزادي  

سراسر] جهان برافراشته نگاه داریم و انشاءاهللا ملت نمونـه و   اسالم را به دوش گرفته و [در
پیشتاز مبارزه با استکبار جهانی و مزدوران متجاوز آنهـا در منطقـه باشـیم تـا زمینـۀ ظهـور       

اهللا االعظم امام زمان(عج) را فراهم آریم و بـا ظهـور آن حضـرت ایـن امانـت الهـی را        بقیۀ
ئولیت [و بـار] سـنگین شـده و چشـم همـۀ      دسـت مبـارکش بسـپاریم. آري اکنـون مسـ      به
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  مستضعفین جهان به انقالب اسالمی ما دوخته شده است.  
اي عاشقان اهللا، اي امت رسول، شیعیان سیدالشهداء که مدعی هستید اگر در کـربال و در    

آن حضرت پاسخ گفته و به یاري او  1»هل من ناصر«) بودید به نداي 7زمان امام حسین(
فقیه زمان، خمینـی   ) ولی7اسالم از زبان فرزند حسین(نداي هل من ناصر شتافتید، اکنون 

عزیزمان بلند است به [این ندا لبیک گویید] تا عزت و سعادت دو جهان را نصیب خـویش  
سازید. مبادا در این امر کوتاهی کنید و در جهان جاویـدان حسـرت عـدم شـرکت در ایـن      

خـواهم کـه دارم تـذکر بـه آنهـا       عزیزان عذر مـی [جهاد] مقدس برایتان باقی بماند. از همۀ 
کـنم   یادآوري عرض می 2ام و برحسب وظیفه [...] دهم. اینها مطالبی است که خود شنیده می

چنین به مـا امـر فرمـوده اسـت:      و هم »ر ان الذکري تنفع المؤمنینفذکّ«که خداوند فرموده: 
ر سفارش نمایید. تقاضاي من از یکدیگر را به حق و صب 3»بالحق و تواصوا بالصبر اتواصو«

شنوید یـک کلمـه اسـت کـه: بـا وحـدت و        خوانید و یا می نامۀ مرا می همۀ شما که وصیت
انسجام هر چه بیشتر گوش به فرمان ولی فقیه زمان خود امـام امـت باشـید تـا دهـان همـۀ       

بیـد و  مستکبران را به خاك مالید. در امام بیشتر دقیق شوید و سـعی کنیـد عظمـت او را بیا   
خود را تسلیم او سازید، هشیار باشید تا دشمنان بـین شـما [تفرقـه] نیاندازنـد و شـما را از      

صــورت شکســت اســالم و پیــروزي  روحانیــت متعهــد و مجاهــد جــدا نکننــد، کــه در آن
رسد، در مقابل هیچ قدرتی [سر خم نکنید]. پشتیبان شما قـدرت الیـزال    ها فرا می ابرقدرت

دار توحید و آزادي اسـالم   ه خداوند قادر متعال سرفراز و باافتخار پرچماهللا است. با توکل ب
اگـر شـما خـدا را یـاري      4»ان تنصراهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم«باشید و مطمئن باشید که 

به امدادهاي غیبی پروردگـار اطمینـان    5تان [...] هایتان را استوار و پیروزي کنید خدا نیز قدم
بـردیم بـه    سـر مـی   که در نزدیکی منطقۀ عملیات بـه  6»خیبر«ویژة   لۀداشته باشید. ما در حم
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بود، آري بـاد کـه تـا قبـل از     » باد«خوبی [مدد لشکریان] غیبی خدا را مشاهده کردیم و آن 
وزید و [بعد از عملیات] به طرف دشـمنانمان   صورت مالیم می عملیات در جهت دیگري به

یان اسـالم غافـل   لشـکر نتیجه دشمن را از دیدن تغییر جهت داد و خیلی شدید گردید و در 
رزمندگان ما را بدون سـر و صـدا بـه پشـت دشـمن رسـانید. همچنـین در         1ساخت و [...]

پوشـانند و   مـی  2یان خـدا [...] لشـکر عملیات دیگر هنگام حمله، ابرها یعنی یکـی دیگـر از   
کنـار رفتـه و هـوا     رسـند ابرهـا   گردانند وقتی که نیروهاي ما باالي سر دشمن می تاریک می

نیز باد بـه   3المبین اي از برادران رزمنده در حملۀ فتح گردد. بنا به نقل عده صاف و روشن می
اند. حال گاهی ایـن   امدادها برخوردار بوده 4یان اسالم [...]لشکرکمک آنها شتافته بود. آري 

اننـد [الطـاف]   تو امدادها پنهان و گاهی آشکار است. آنها که ایمانشان ضعیف اسـت و نمـی  
خداي متعال را درك کند به جبهه بیایند و از نزدیک این امدادها را مشـاهده کننـد. عزیـزان    

پیروزي نیست مگر از طـرف خـداي قـادر    « 5»من عنداهللاما النصر اال «ایمان داشته باشید که 
ه باشید. خدا را همیشه ناظر خود بدانید و زیاد از او بترسید تا ترس از دیگران نداشت» متعال

ایـن دو   6از همۀ برادران و خواهران ایمانی تقاضا دارم بسـیج و حـزب جمهـوري اسـالمی    
خصوص سعی کنند از غیبت  بازوي انقالبمان را تقویت کنند و برادران و خواهران متعهد به

در میـان نیروهـاي    7ها جداً پرهیز نمایند که اینها خواستۀ شیطان [...] جویی و تهمت و عیب
سـن نیـت و همکـاري و    اسالم  است و از هر فرصتی براي رفع اختالف و ایجاد تفاهم و ح

  .8همدلی بین برادران اسالمی
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

تقوي و ترس از خداي متعال داشته باشید و بدانید که قرآن فرموده هر که تقوي پیشـه کنـد   
  گان است.   کنیم و عاقبت پیروزي با تقواپیشه به او قدرت تشخیص حق ازباطل عطا می

اینجانب با آگاهی و اختیار کامل به نداي امام عزیزتر از جـانم لبیـک گفتـه و بـه جبهـۀ        
جهاد علیه متجاوزان شتافتم. امیدوارم خداي مهربان با این بندة سراپا تقصیر به عدالت رفتار 

مـرا نادیـده گرفتـه و بـا فضـل و       ننماید و با عفو و بخشش به من نظر نمایـد و خطاهـاي  
کـاش هـزار جـان داشـتم و در راه      عنوان قربانی راهش بپـذیرد. اي  اش مرا به رحمت واسعه

ساختم. امید است خداوند این هدیۀ کوچک یعنی جـان ناقـابلم را    معبود و معشوقم فدا می
مسـکین   اي براي تقدیم ندارم به درگـاه بـاعظمتش بپـذیرد و ایـن حقیـر      که جز آن سرمایه

مستکین را در زمرة شهداي راستین و از یاوران حقیقی امام زمان(عج) قرار دهـد. آمـین یـا    
  رب العالمین.

خواهم مرا حالل کنیـد. مـن    پدر و مادر عزیزم از زحمات شما سپاسگزارم و از شما می  
آمـدم از   1که در زندگانی نتوانستم خدمتی به شما بکنم، اگر بـه فـوز عظـیم شـهادت نایـل     

کنم. انشاءاهللا که شـما در قیامـت نـزد رسـول      خداي بزرگ جبران زحمات شما را طلب می
) روسفید و سرفراز هستید. خوشحال باشید که این قربانی 3) و فاطمه زهرا(6اکرم(

کوچک را تقدیم خدا کردید از خداي مهربان بخواهید قربانی شـما را بـه فضـل و کـرمش     
  بپذیرد.

نمـایم. انشـاءاهللا خداونـد شـما را      ر مهربانم طلب حاللیـت مـی  از برادران عزیز و خواه  
محفوظ و مؤید بدارد. به پدر و مادر عزیز و به همۀ خانوادة شهدا توجه داشـته باشـید کـه    
خدمت به آنها خدمت به اسالم است، مبادا دچار رنج و زحمتی بشوند که روح شهدا آزرده 

  شود.   می
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تواند به طلبگی یا پاسداري مشغول شود تا شاید در  خواهم اگر می از سیدمظفر عزیز می  
  داند.   این کسوت بیشتر بتواند به اسالم و مسلمین خدمت نماید. البته اگر خودش صالح می

خواهم مرا ببخشد که نتوانسـتم در زنـدگی بـرایش همسـر خـوبی       از همسر فداکارم می  
  نمایم.  ش میباشم. از خداي بزرگ تقاضاي پاداش خیر و سعادت ابدي برای

تان عنایـت فرمایـد. خـوب اسـت دو      انشاءاهللا خداوند صبر جمیل و اجر جزیل به همه  
هاي سیدالشهدا اباعبداهللا الحسین(ع) هنگام خداحافظی با خانوادة  جمله از وصایا و سفارش

  فرماید: مان باشد که می ام نمایم تا سرلوحه زندگی نامه بخش وصیت اش را زینت مکرمه
هـا   فشانی ها زودگذر و تمام شدنی است ولی به پاداش این جان ها و سختی صیبتاین م«  

پایان خداوندي خواهید رسـید و بـر سـریر کرامـت و      هاي ابدي و بی و فداکاریها به نعمت
  .1»بزرگواري تکیه خواهید زد

گـاه زبـان بـه شـکایت      خواهید در مقام و عظمت شـما خللـی وارد نشـود هـیچ     اگر می  
  کاهد بر زبان نیاورید. و آنچه را که از قدر و منزلت الهی شما می 2نگشایید

از مال دنیا به حمداهللا چیزي ندارم. اموال ناچیز من متعلق به همسـرم باشـد و در مـورد      
ام. از همۀ عزیزان که بر گردنم حقـی   اهللا صحبت کرده خودم با سیدفرج 3هاي جزیی حساب

ءاهللا خداي متعال به شما جزاي خیر دهـد. عزیـزان   نمایم انشا دارند طلب عفو و بخشش می
به نماز جمعه و جماعت و دعاي کمیل و دعاي توسل اهمیت بدهید. نماز شب و نماز امام 

االمکان بخوانیـد و اسـالم و پاسـداري از آن را در مـتن زنـدگی و بلکـه        زمان(عج) را حتی
م عزیز باشید. مبـادا زرق و  هدف زندگی خود قرار دهید و همیشه آمادة فداکاري براي اسال

برق و تعلقات دنیا شما را به خود مشغول دارد و از هدف اصلی که رشد و کمال و حرکت 
اهللا است بازتان دارد و در آن جهان حسرتی بـراي شـما    سوي خداگونه شدن و پرواز الی  به

  باقی بماند که آنجا پشیمانی سودي نخواهد داشت.

                                           
 .176تا  174فرهنگ عاشورا، جواد محدثی، ص  -1
 ».نگشائید«در اصل وصیت  -2
 ».جزئی«در اصل وصیت  -3



 تم)(دفتر هش نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     184

    .1»رافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرینربنا اغفرلنا ذنوبنا و اس«
اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. اللهم انصرنا امـام زماننـا و   «

عجل فرجهم و اهلک اعدائهم. اللهم انصرنا امام زماننا و عجل فـرجهم و اهلـک اعـدائهم.    
هم انصر من نصر الدین و اخـذل مـن خـذل المسـلمین و ال     اللهم انصر قائدنا الخمینی، الل

اال باهللا العلی العظیم و صلی اهللا علی محمد و آله الطاهرین. والسالم علیکم و  ةحول وال قو
  .2»اهللا و برکاته حمۀر

15/4/63  
  سیدمسعود طاهري

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب الشهدا و الصدیقین

اهللا فـی   بقیۀاهللا علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و سیما  هللا رب العالمین و صلیالحمد«
  .»اهللا علی اعدائهم اجمعین لعنۀاالرضین و 

برحق اما زمان(عج) رهبر کبیـر انقـالب اسـالمی امـام امـت       3با درود و تحیت بر نایب  
عـالی و درود و سـالم   خمینی کبیر و سالم فراوان به ارواح مطهر شـهداي عزیـز راه حـق ت   

هاي معظم و پرافتخار شهدا و اسرا، مفقودین و جانبـازان و همـۀ    مستمر خداوند بر خانواده
هاي خـود مکتـب عزیـز اسـالم را تـا ایـن زمـان         ها و فداکاري فشانی بزرگوارانی که با جان

ه، بتـوانیم  پاسداري کرده و به ما سپردند و با امید به اینکه ما نیز خود را مدیون آنهـا سـاخت  
حد خداوند بـزرگ را   بار تشیع باشیم. حمد و سپاس بی اي براي مکتب خون پاسدار شایسته

                                           
 .147 /عمران آل -1
ادعیه جاري که رزمندگان براي تعجیل در ظهور امام عصر و یاري امام خمینی پـس از نمـاز و در جلسـات قرائـت      -2

  کردند. می
 ».نائب«اصل وصیت  در -3



 185طاهري، سیدمسعود     ¹استان سمنان 

که به این بنـدة حقیـر توفیـق زنـدگی در عصـر درخشـان رهبـري همچـون امـام خمینـی           
العالی عطا فرمود تا بتـوانم راه هـدایت را از راه ضـاللت بازشناسـم و در جهـاد فـی        مدظله
ه شرکت جویم و سپاس بیکران پروردگار متعال را که بـر ایـن بنـدة حقیـر     اهللا عاشقان سبیل

عنـوان شـهید    سراپا تقصیر منت نهاد و با مغفرت و مرحمت خویش این وجود ناقابل را بـه 
اش پذیرفت. شهادتی کـه آرزوي همیشـگی مـن بـود ولـی خـود را الیـق آن         درگاه ربوبی

ا سپاس گویم که از سـر لطـف و کـرم ایـن     توانم چگونه حضرت معبود ر یافتم لذا نمی نمی
الحمدهللا من کل نعمتـه الحمـدهللا   «خویش پذیرا گردیـد.   1بندة گنهکار را به پیشگاه کبریایی
گویم که من از روي هـوي و   خدا را سپاس می »الی بقائها  ةمن اول الدنیا الی فنائها و االخر

فقیه و حسین زمان ما، امـام   ولی هوس به جبهه نیامدم بلکه براي انجام تکلیف و اجابت امر
خمینی و براي کسب رضاي معبود و محبوب و معشوقمان خداي متعال به جبهۀ حق علیـه  

  »الهی رضا برضائک«باطل شتافتم. 
خواهم که مـرا حـالل کنیـد مـن نتوانسـتم الاقـل        پدر و مادر عزیزم از شما عاجزانه می  
مت کنم من بسیار از شما متشکرم که بـا  خواست در زندگانی به شما خد طور که دلم می آن

گونه پـرورش داده و بـه لطـف خـداي مهربـان بـه صـراط         داشتن زندگی پرمشقت مرا این
مستقیم هدایت نمودید و مرا الیق شهادت درگاه حق ساختید. دعا کنید حضرت حـق ایـن   

ادت هدیۀ کوچکتان را به پیشگاه باعظمت خود به شایستگی قبول فرماید. و خوشا بـه سـع  
شما که در آستان حضـرت حـق انشـاءاهللا روسـپید بـوده و در نـزد جـد بزرگـوار رسـول          

) سرافکنده نیستید. عزیزان من هرگاه 7) و در نزد سرور شهیدان امام حسین(6اکرم(
هـاي او و خانـدان    هـا[ي] و مصـیبت   یادي از مـن کردیـد بـه یـاد سیدالشـهدا و فـداکاري      

) هم غیر از این راهی بـراي رسـیدن   7ه شیعۀ حسین(بزرگوارش بیفتید و به یاد آورید ک
  به هدف نخواهد داشت.

از همسر عزیزم طلب حاللیت دارم، چرا که نتوانستم زنـدگی نسـبتاً راحتـی بـراي وي       
دانـم   فراهم کنم و ممکن است پس از شهادتم نیز در رنج و مشقت باشد. هر چنـد کـه مـی   

راه رسیدن بـه وصـال حضـرت معبـود را     گونه مشکالت در  روح بزرگ او تاب تحمل همه
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باشد، ولی دوست دارم پس از من هیچ ناراحت نباشد و  تعالی می دارد، راضی به رضاي حق
دانید بـه لطـف خـدا عمـل نمایـد. همسـرم        در مورد آینده خود هرطور که خود صالح می

نبایـد اعتنـا   گاه به حرف بدگویان  دانید باید توجه داشته باشد که هیچ طور که خود می همان
کنـد و رضـایت    کند، چه هـدفی را دنبـال مـی    نمود و هرکس باید خودش ببیند چه کار می

هاي این و آن جز گمراهـی و پشـیمانی بـه انسـان      تعالی در چیست و توجه به صحبت حق
فرساي او در زندگی مشترکمان بسیار سپاسگزارم و  بخشد، من از زحمات طاقت سودي نمی

رغم مشکالت مادي و تحصـیلی   هاي او نبود معلوم نبود من [بتوانم] علی قطعاً اگر فداکاري
دست و پـا گیـر، بتـوانم هـم بـه تحصـیالت دانشـگاهی ادامـه بـدهم و هـم بـه دانشـگاه             

) راه یافته و با آرامش خاطر در عملیات نبرد نور علیه ظلمت شرکت نمایم 7سیدالشهدا(
  ان قائل هستم. و لذا در این موفقیت مهم سهم بزرگی براي ایش

همســرم ســفارش مــن بــه تــو همــان ســفارش آموزگــار شــهادت حضــرت اباعبــداهللا    
دل قـوي  «اش فرمـود:   باشد که در هنگام خداحافظی بـا خـانوادة مکرمـه    ) می7الحسین(

دارید که قادر یکتا پشتیبان و نگهبان شماست و تنها اوست که شما را از شر دشمنان نجات 
هـا و   گردانـد و دشـمنان شـما را بـه انـواع عـذاب       بـه خیـر مـی    بخشد و عاقبت شما را می

  گرداند.   ها دچار می شکست
هـا   فشانی ها زودگذر و تمام شدنی است، ولی به پاداش این جان ها و سختی این مصیبت  

پایان خداوندي خواهید رسید و بـر سـریر کرامـت و     هاي ابدي و بی ها به نعمت و فداکاري
خواهید در مقـام و عظمـت شـما خللـی وارد نشـود       زد... . اگر میبزرگواري تکیه خواهید 

کاهد بـر زبـان    و آنچه را که از قدر ومنزلت الهی شما می 1گاه زبان به شکایت نگشایید هیچ
  ».نیاورید

آري در حدیثی آمده است که خداوند بزرگ و مهربان فرموده است سرپرسـتی خـانوادة     
بهتر از او. در خصوص تربیـت صـحیح و مدبرانـۀ    شهید به عهدة من است و چه سرپرستی 

فرزند عزیزم سیدمهدي، به شما مادر فداکار اطمینان دارم. امیدوارم از محبـت بـیش از حـد    

                                           
) خطاب به خانواده و اصحابشان است، (فرهنـگ عاشـورا،   7، این عبارت امام حسین(»نگشائید«در اصل وصیت  -1
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نسبت به او بپرهیزید و با او برخورد متعادل داشته باشید، تا در زندگی شـجاع و متکـی بـه    
وسته رضاي خداي عزوجل را در خواهم وقتی بزرگ شد، پی خود بار آید. از پسر دلبندم می

بخش اسالم را مهمترین وظیفه خود بداند، البته  نظر داشته باشد و وظیفۀ حفظ مکتب حیات
گوید اول رفاه من بعد حیات اسالم و سـعی کنـد از    نه اسالم رفاقتی، که می 1اسالم فقاهتی

  یاوران حضرت مهدي(عج) باشد، من دعاگوي او و همۀ عزیزان هستم. 
ادران عزیز و خواهر مهربانم طلب حاللیـت نمـوده بـراي ایشـان آرزوي موفقیـت      از بر  

خصوص برادران عزیز و خواهر فداکارم تقاضا دارم چـون   روزافزون دارم. از همۀ عزیزان به
گذشته سعی کنید در لحظه لحظۀ زندگی پربرکت خویش خالق هستی و معبـود حقیقـی را   

هـا و فرهنـگ اسـالمی را در مـتن زنـدگی و       زشدر نظر داشته و حفـظ اسـالم عزیـز و ار   
سرلوحۀ همۀ امور خویش قرار دهند و در صورت امکان تـا پایـان عمـر شـریف خـود در      
تحصیل علم و معنویت و عرفان بیشتر بکوشند و از سرمایه عمر خود بیشـترین اسـتفاده را   

، کـل  2اال مـا سـعی   لیس لالنسان«بنمایند و این آیات الهی را پیوسته در نظر داشته باشند. 
. امیدوارم خانواده و خاندان محتـرم مـا   »4وزر اخري ة، و التزر وازر3هننفس بما کسبت رهی
هاي معظم شهدا باعث افتخار و سربلندي شهداي خود باشند و نه باعث  چون دیگر خانواده

  خجلت و شرمندگی آنها. 
هم به دنبال کسب تخصـص  آموزان عزیز ما نیز امیدوارم پیوسته در هنگام تحصیل  دانش  

باشند و هم کسب تعهد و علوم مادي و معنوي و تعلیم و تهذیب را با هم دنبال کننـد چـرا   
توان به کمال انسانی دست یافت واال یکی بدون دیگر نـه تنهـا    که با جمع کردن این دو می
 ) فرمـود: 7که رئیس مذهب شـیعه امـام صـادق(    باشد، چنان مفید نبوده بلکه مضر هم می

افتـاد   5علم و دین با هم هستند اگر بین آنها جـدایی « »العلم و الدین قوامان اذافترقا احترقا«
بنده از زحمات همگی که در قبـال مـن متحمـل شـده و     » آید وجود می احتراق و نابودي به

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ».آدمی جز آنچه به سعی خود انجام داد ثواب و جزایی نخواهد برد«، 39نجم/  -2
  ».هر نفسی در گرو عملی است که انجام داده است«، 38مدثر/  -3
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خصوص از برادر عزیز و بزرگوارم آسید مصطفی  نمایم به شوند تشکر و سپاسگزاري می می
هـاي زیـادي بـه اینجانـب نمـوده و مرهـون        ر پرفراز و نشیب خـود کمـک  که در طول عم

اي از آنها را جبـران کـنم ولـی امیـدوارم      شائبه ایشان نتوانستم گوشه زحمات و خدمات بی
منتهـایش او را مـأجور فرمایـد.     خداي منان خدمات ایشان را جبران و از فضل و از کرم بی

دهم تـا در   داده و ایشان را وصی خود قرار می اینجانب پس از شهادت نیز به ایشان زحمت
خصوص مراسم شهادت و درمورد اموال ناچیزم بـا مشـورت همسـر فـداکارم هرطـور کـه       

باشـد. خداونـد یـار و     حساب من پیش همسرم می داند عمل نماید. ضمناً صورت صالح می
ان جهـان خمینـی   نگهدارتان باد. بارخدایا فرماندة کل قوایمان، امام عزیزمان رهبر مستضـعف 

  کبیر را [با] طول عمر باعزت عنایت فرما.  
بارالها دوستان آن وجود عزیز را دوست بـدار و دشـمنانش رادشـمن بـدار. خـدایا بـه         

هاي معظم شـهدایمان صـبر جمیـل و اجـر جزیـل کرامـت فرمـا. کریمـا بـه امـت            خانواده
باطـل و پرچمـداري نهضـت    شهیدپرور و بزرگوار ما توفیق استقامت و تداوم در مبارزه بـا  

اهللا االعظـم تعجیـل    بقیـۀ جهانی اسالم تا ظهور امام زمان(عج) عنایت فرما. معبودا در ظهور 
  فرما و ما را از سربازان آن حضرت قرار بده. 

خدایا به امت بزرگوار ما توفیق ده تا در تحصیل انواع علوم مورد نیـاز مسـلمین تـالش      
برتري یافته و بتوانند نیازهـاي مسـلمین را خـود بـرآورده     نمایند واز هر جهت بر ملل کفر 

  ساخته و از هرگونه وابستگی به اجانب رهایی یابند.  
خداوندا امت دالور ما را در هر زمان و در هر شرایطی از آفات غرور و خودخـواهی و    

  طلبی مصون بدار.   رکود و رفاه
  »علی من اتبع الهدي اال باهللا العلی العظیم والسالم ةو ال حول و ال قو«

  ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنجم خرمشهر، پنجشنبه چهارم دي
  سیدمسعود طاهري
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  هاي کلیدي عبارت
I .در اینجا عارفان سنگرنشین حال و هوایی دارند 
I ن به خداست.اینجا واقعاً جاي خودسازي و تربیت نفس و رشد دادن روح و نزدیک شد 
I هایتان به نحو شایسته استفاده کنید، خودسازي بکنید. از فرصت 
I  توانیم روح خود را به قدري رشد دهیم که دیگر مطیع نفس ما نباشد. ما می 
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  مسعود طاهري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
تـاب  قال اهللا الحکـیم فـی ک   .اهللا علی محمد و آله الطاهرین الحمدهللا رب العالمین و صلی«

ـ  .الکریم: احسب الناس ان یترکوا ان یقوال امنا و هم الیفتنون ا الـذین مـن قـبلهم    و لقد فتنّ
    1»اهللا الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین نَمعللیفَ
کنیم و آنها را امتحـان   پندارند به محض آنکه بگویند ایمان آوردیم رهایشان می آیا مردم می«

از اینها بودند به امتحان و آزمایش درآوردیم تا خداونـد   نماییم؟ همانا ما اممی که پیش نمی
دروغگویان را از راستگویان کامالً معلوم گردانـد (و منـافق از مـؤمن و صـادق از کـاذب و      

  ». خالص از ناخالص مشخص گردد)
بهترین اعمال (نزد خـداي متعـال) نمـاز در وقـت، و     «) فرمود: 7حدیث: امام صادق(  

  ».باشد جهاد در راه خداي عزوجل می نیکی به پدر و مادر و
سخن امام: قضیه جنگ امروز براي همۀ ما اهمیتش بیشـتر از فـروع دیـن اسـت. (امـام        

  2)18/8/65شنبه  خمینی در دیدار روز یک
  

  حضور محترم برادران بسیار عزیز و مجاهدم آسید اسماعیل و آسید مظفر: سالم علیکم  
در سایۀ ایزد متعال و حجـتش امـام زمـان(عج) و     امیدوارم حالتان خوش و خرم بوده و  

) موفـق و مؤیـد و بـدون    ضۀبا استفاده رهنمودهاي نایب آن حضرت امام خمینی (دامت افا
گونه کسالتی مشغول انجام وظیفه باشید. حال مـن هـم بـه حمـداهللا خـوب و بهتـر از        هیچ

دانید من  طور که می باشم. همان همیشه بوده و در جبهۀ جنوب به دعاگویی شما مشغول می
آبان اعزام شدم و اکنون خودم را مثل فرد مجرم و گنهکاري که از محل جرم فرار کـرده   18

دانم کـه خـود را در میـان انبـوه رزمنـدگان       کند، می و در میان انبوه جمعیت خود را گم می
 شـان،  هـاي دالورانـه   هـاي عارفانـه و رزم و مجاهـدت    عاشق و مخلص جا زده و در نیایش

                                           
  .3و  2 /عنکبوت -1
 .150، ص 20صحیفه امام، ج  -2
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جویم. به امید اینکه خداوند مرا هم در زمـرة ایـن عاشـقان اهللا و مجاهـدان فـی       شرکت می
اهللا قرار دهد و دعایمان را بـا آنـان مسـتجاب و مـا را هماننـد آنهـا از اجـر و پـاداش          سبیل

د. من از نزد شما که خبر ندارم ولـی در اینجـا   مند فرمای حساب و بهشت لقاي خود بهره بی
عارفان سنگرنشین حال و هوایی دارند. صبحگاهان و شبانگاهشان، شب با وضـو بـه بسـتر    

هـاي   شب و قبل از صبح بیدار شدنشان و نماز شب و سوز و گداز و مناجات ها و نیمه رفتن
هـاي   ها مانورهـا و رزم  بشان و بعضی ش اشان و زیارت عاشوراي قبل از نماز صبح عاشقانه

بخش و باصفاست. اینجا واقعاً جاي خودسازي و تربیت نفس  شان همه دیدنی و لذت شبانه
هـاي مختلـف    و رشد دادن روح و نزدیک شدن به خداست و مـا اکنـون در حـال آمـوزش    
را بـر ایشـان    1هستیم و هر لحظه منتظر فرمان حمله که انشاءاهللا به یاري خدا ضـربۀ نهـایی  

جاي کارهـاي   وارد آوریم و خوشا به حال شما نوجوانان عزیز که در ابتداي جوانی به 2.][..
گذرانی و تغافـل، بـه بهتـرین امـور یعنـی       انحرافی و فساد و یا اشتغال به امور زاید و وقت

نامـه از طـرف خـداي متعـال      جهاد در راه خدا مشغول شدید و به قول یکی، شـما دعـوت  
گردیـد و   ید و اال مثل بسیاري از دیگران این توفیق نصیب شما نمـی داشتید که به جبهه آمد

جا آورید و حال که تا جبهه آمدید، سعی کنید در اینجا هـم موفـق    لذا شکر این توفیق را به
کنند  اي که قدر این نعمت را ندانسته و از آن به نحو مطلوب استفاده نمی باشید. نه مثل عده

 3شوید که دیگر این توفیق در دستتان نیست و پشـیمانی  میصورت روزي پشیمان  که در آن
هم سودي نخواهد داشت. آري خوشا به سعادتتان که در اول جوانی نیروهاي مستعد خـود  

جاي آن با خـون   ها که جاي ترین مکان ها و در مقدس توانید در بهترین کارها و عبادت را می
یرید و شکر این توفیق که خـود باعـث مزیـد    کار بگ آغشته گردیده به 4شهیدان گرانقدر [...]

هایتان به نحو شایسته استفاده کنید، خودسازي بکنید بـا   نعمت است این است که از فرصت
و مناجـات   5هاي نظامی، سیاسی، اجتمـاعی، اخالقـی و معنـوي و عرفـانی، بـا [...]      آموزش

                                           
 ».نهائی«در اصل وصیت  -1
 خوانا نیست. -2
 ».پشیمان«در اصل وصیت  -3
 یست.خوانا ن -4
 خوانا نیست. -5
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هایی  فانی و معنوي، کتابهاي عر ها و مطالعۀ کتاب خوانی ها و نوحه ها، با نماز شب خواندن
کنند و با تعمق در مسائل الهی و برقراري ارتبـاط بـا    که عشق به خدا را در انسان بیشتر می

دانیـد کـه هـدف     گردد. شما مـی  حضرت معبود که باعث رشد کماالت و معنویات شما می
 خداوند از خلقت انسان این واالترین موجودي که خداوند خودش به خلقـت آنهـا افتخـار   

کند رشد و کمال دادن آنها و آزمایش و امتحان کردن آنها و تربیـت آنهـا در ایـن جهـان      می
) و رشـد و کمـال   2(ملـک/   1»کم ایکم احسـن عمـال  ولیبل ةخلق الموت و الحیا«باشد.  می

هـا. آري شـما    هـا و مجاهـدت   هـا و مشـکالت، در هجـرت    شود اال در سـختی  حاصل نمی
هاي مهم و اداره کـردن شـهرهاي    دانید که مسئولیت وب میسازان عزیز این مملکت خ آینده

در انتظار شماست و شما وقتی در آن امور موفق خواهیـد شـد کـه از حـاال      2ایران و عراق
طور که امام عزیزمان در کتـاب جهـاد اکبـر اشـاره      خودتان را بسازید و تربیت کنید و همان

را نساخته باشد و وارد جامعه شـود   واي به حال کسی که خود«فرمودند به این مضمون که 
تواند دیگران را بسـازد و رهبـري کنـد.     زیرا انسانی که خود را نساخته و تربیت نکرده نمی

االخالق که اگر فرصت کردید با توجه به معناي آن مطالعه  ) در دعاي مکارم7امام سجاد(
یه مرا باال مبر مگـر اینکـه   پا 3خدایا [...]«فرماید:  بفرمایید که چه جالب است، در یک جا می

مرا نزد خودم به همان اندازه پایین آوري و هیچ عزت ظاهري برایم ایجاد مکن مگر که بـه  
. خالصه االن بهترین فرصت است که 4»همان اندازه در نفس خویشم به باطن خوار گردانی

ها  تحمل سختیبتوانید خود را براي آن روز که چندان دور نیست مهیا سازید. انسان باید با 
به درجات کمال و معرفت و معنویت و روحانیت برسد، زیرا در مشکالت است که انسـان  

گردد و با مبدأ هستی و کمال مطلق ارتباط برقرار کـرده و از آن کـانون نـور     متوجۀ خدا می

                                           
خدایی که مرگ و زندگانی را آفرید که شما بنـدگان را بیازمایـد تـا کـدام نیکوکـارتر (و      «سورة ملک  2ترجمه آیه  -1

  خلوص اعمالش بیشتر) است.
شهید به امید آزادسازي عراق توسط نیروهاي اسالم بوده است و ادارة عراق با تجربۀ مدیریتی جمهوري اسـالمی را   -2

  آور شده است.یاد
 خوانا نیست. -3
عنـد   طنـۀ بـا  لـۀ اال حطتنی عند نفسی مثلها. و التحدث لی عزاً ظاهراً اال احدثت لـی ذ  جۀو ال ترفعنی فی الناس در -4

 ).93نفسی بقدرها. (صحیفه سجادیه، دعاي مکارم االخالق، ص 
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بـرد و   سر مـی  ها در غفلت به کند و اال انسان بیشتر وقت جوید و کسب فیض می هدایت می
. آري 1»شـوند  میرند بیدار و هشیار می ها در خوابند و وقتی می انسان«یش پیامبر اکرم به فرما
توانیم اکنون با دست و پنجه نرم کردن در مقابل این مشکالت، روح خود را به قدري  ما می

الشـعاع   ها قرار گیـرد تحـت   رشد دهیم که دیگر مطیع نفس ما نباشد و تن هر چه در سختی
ها و امتحانات زندگی بتوانیم تحمل کـرده و در آزمایشـات    امی گرفتاريروح بوده و در تم

در آییم و همیشه و در همه حال راضی به رضاي خدا بوده و به حق  الهی موفق و سربلند به
دانیـد کـه از ریشـۀ محنـت و رنـج و       امتحان هم مـی  عمل کنیم ولو به ضرر ما باشد. کلمۀ 

اش را بیشتر دوست داشته باشد در این سراي گذرا و  باشد و خداوند هر چه بنده سختی می
کنـد تـا خـالص خـالص گردیـده و شایسـتۀ        موقت بیشتر او را گرفتار و مبتال و امتحان می

  مقامات واالي بهشت برین و لقاي حضرت معبود گردد. 
تـري هسـتید جـداً طلـب دعـا و مغفـرت        هاي پاك برادران عزیزم از شما که داراي قلب  
مان صبر و استقامت کافی در مشکالت زندگی عنایت  نشاءاهللا خداي متعال به همهنمایم ا می

شـوم   مان فرماید. بیش از این مصـدع اوقـات شـریفتان نمـی     فرموده و حسن عاقبت نصیب
کالسـی آقـا    (پسر خیاط)، نصیري هم 2نژاد (هر دو برادر)، سید عسکري [...] (آقایان مرتضی

، حسن ساالر (محمد کاظم) و (حمیـد دانشـجو و عبـاس    مظفر، حسن ساالر (شیخ آقاعلی)
رسانند. به برادران و دوستانی که در آنجا هسـتند سـالم    کبیري) هم اینجا هستند و سالم می

و اگر فرصت کردید از اوضاع و احوال خودتان به همـین آدرس پشـت    3ما را ابالغ فرمایید
تشکر اینجانب خواهد شـد. بـراي    پاکت برایم مرقوم و ارسال دارید که باعث خوشحالی و

خواسـتم بیـایم    توانید بیشتر تمـاس و مکاتبـه داشـته باشـید. بابـا وقتـی مـی        سمنان هم، می
شان هم هست. دیروز که حسن  خواست گریه کند و مادر هم که حالش معلوم است حق می

نوشـته   اي از بابـا آورده بـود و   ساالر فرزند محمدکاظم از مرخصی سمنان برگشته بود نامـه 

                                           
 ).43، ص 4(بحاراالنوار، ج » الناس نیام و اذا ماتوا انتبهوا« -1
 وانا نیست.خ -2
 ».فرمائید«در اصل وصیت  -3
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اکبر خیاط آمده و خبر سالمتی مظفر و اسماعیل را آورده. در نمـاز شـبتان    بود پسر سیدعلی
  این بندة حقیر سراپا تقصیر را هم از دعاي خیر فراموش نفرمایید.

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  خط شریفتان: برادرتان سیدمسعود طاهري منتظر زیارت دست

  10/9/65  دزفول
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  هاي کلیدي عبارت
I .خدایا شاهد باش به عشق تو در مسیر تو حرکت کردم 
I ام. خدایا من خواهان شهادتم نه به این معنی که از زندگی خسته شده 
I ام موجب رشد دیگران نیست [بلکه] خونم بتوانـد ایـن    خواهم شهید شوم تا اگر جسم زنده می

 موضوع را جبران کند.
I گواهی دهـد کـه رهـرو راهشـان     7) و حسین(7شوم تا خونم به علی(خواهم شهید  می (

 ام. بوده
I ها را از دوش من بردار. خدایا این سختی 
I .از تمامی مادران و خواهران خواهانم که با حجابشان مشت محکمی بر دهان منافقین بزنند 
I .هرگز امام را تنها نگذارید 
I .دعا کردن براي امام از یادتان نرود 
I این دنیا فانی و این جسم رفتنی است. بدانید که  

   مهدي :نام
  طاهري  خانوادگی: نام
  امراهللا  پدر: نام 

  زهرا  نام مادر:
   1340پنجم بهمن  تاریخ تولد:
روستاي رویان از توابـع شهرسـتان    محل تولد:

  شاهرود
  پایان دوره راهنمایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1362پانزدهم اسفند  تاریخ شهادت:
   جفیر محل شهادت:
   باران شیمیاییبم نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  مهدي طاهري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  (به نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان انقالب)

آمال العارفین یا غیاث المستغیثین یا حبیب القلوب الصادقین و یا  یـۀ یا ولی المؤمنین یا غا«
  . 1»اله العالمین

وي عارفـان، اي فریــادرس فریادخواهــان، اي  اي صـاحب اختیــار مؤمنـان، اي نهایــت آرز  «
  ».هاي راستگویان و اي خداي جهانیان محبوب دل

هـا و   زیسـتم ولـی تـو را بهتـرین دوسـت      2گواه باش که در این دنیا به ظاهر در تنهایی  
سوي خودت فراخوان. شاهد باش کـه از تمـامی مظـاهر     ها یافتم، پس مرا به ها و عشق آمال

بپیوندم. خدایا شاهد باش به عشق تو در مسیر تو حرکت کردم و اینکه  مادي بریدم تا به تو
فقط پیوستن به تو را انتظار دارم. خدایا من خواهان شهادتم نه به این معنـی کـه از زنـدگی    

خواهم گناهـانی را کـه انجـام     ام و یا خواسته باشم از این دنیا فرار کنم، بلکه می خسته شده
خـواهم   خاطر تـو پـاك گـردد. مـی     دن در راه تو و ریختن خونم بهوسیلۀ رنج کشی ام به داده

ام موجب رشد دیگران نیست [بلکه] خونم بتواند این موضـوع   شهید شوم تا اگر جسم زنده
خـواهم شـهید شـوم تـا      مند را آبیاري نماید. مـی  را جبران کند و درخت این انقالب شکوه

ام. اي بهتـرین   اهشـان بـوده  ) گواهی دهـد کـه رهـرو ر   7) و حسین(7خونم به علی(
  ها مرا دریاب، من جوانی گنهکار[م] و غافل هستم.  ها و یارها و عشق دوست

  مــا زنــده بــه آنــیم کــه آرام نگیــریم     
  

  مــوجیم کــه آســودگی مــا عــدم ماســت  
    

آیم که شاید مرا بپذیري، اي معشوقم مـرا فراخـوان کـه دیگـر      از دیار عاشقان خسته می  
افتد، چـه   می 3ه سخت است آنگاه که بین دو دوست صمیمی جداییتوانم صبر کنم. چ نمی

افتد و چه سخت است آن مـوقعی   سخت است آن لحظه که بین عاشق و معشوق فاصله می
                                           

  الجنان، ذیل دعاي کمیل). فرازي است از دعاي کمیل. (مفاتیح -1
 ».تنهائی«در اصل وصیت  -2
 ».جدائی«در اصل وصیت  -3
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ها را از دوش من بردار و امـا تـو    رسد. پس خدایا این سختی که یک رهرو به مقصدش نمی
) شجاع باش و به 3چون زینب(باشد در شهادتم گریه مکن، هم اي مادرم، اگر مقدور می

دیگر مادران شهید نصیحت کن و دلداري بده و تو اي پدرم براي تو هم اگر مقـدور اسـت   
توانیـد بـا    شـوند. شـما مـی    گریه مکن زیرا که دشمنان با گریه کـردن شـما خوشـحال مـی    

هاي ضدانقالب بزنید. پـدر و مـادرم    خودداري خودتان مشت محکمی را بر دهان این گروه
ام را  خواهم که نتوانسـتم وظیفـه   توانم ببینمتان، مرا حالل کنید و از شما معذرت می ر نمیاگ

هـاي   به شما انجام بدهم و شما برادران و خواهران عزیزم از شما و از تمامی فامیـل  1نسبت
طلبم مرا حالل کنید تا در درگاه خداوندي  دور و نزدیک و رفقا[ي من] از شما حاللیت می

کنم که دیگر در بین شـما عزیـزان نخـواهم     شم. در این لحظات آخر احساس میروسفید با
بود و انشاءاهللا خداوند به شما صبر عنایت فرماید و از تمامی مـادران و خـواهران خواهـانم    

بزنند. هرگز امـام را تنهـا نگذاریـد و دعـا      2که با حجابشان مشت محکمی بر دهان منافقین
  رود. کردن براي امام از یادتان ن

  دار، از عمر ما بکاه و بر عمر او بیافزا. خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه
  رضایت امراهللا طاهري        رضاي مادر زهرا      

  
ساله به جبهـه برویـد و ایمانتـان را     70ساله تا پیرمرد  12در هر سن که هستید از طفل   

  تقویت کنید.  
اید بدانید که این دنیا فانی و ایـن جسـم    صه کردهاي کسانی که زندگیتان را در پول خال  

  رفتنی است.
  

                                           
  ».نصبت«در اصل وصیت  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
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  هاي کلیدي عبارت
I ام. اینجانب براي چندمین بار هست در دانشگاهی که درسش ایثار است شرکت کرده 
I .شاید با ریختن قطرات خونم درخت اسالم و انقالب را آبیاري کنم 
I بهتر راه خونین را انتخاب کنیم. سوي خدا باز خواهیم گشت، پس چه روزي به 
I )گونـه   )، حسـین 7دانـیم، بایـد راهـرو امـام حسـین(      ) می7چون ما خود را پیروان حسین

 زندگی کنیم.
I رسند. گونه به شهادت می جنگند، حسین گونه می امروز رزمندگان ما حسین 
I .بار خدایا! خودت آگاهی که شهادت خواست دل من بوده 
I  امام را تنها نگذارید. مثل مردم کوفه نباشید و 
I .در دعاهاي کمیل و نماز جمعه شرکت کنید که مشت محکمی بر دهان ضدانقالب زنید 
  
  

   هوشنگ :نام
  طاهري  وادگی:خان نام
  اهللا  قدرت پدر: نام 

  اقدس  نام مادر:
   1347یکم مهر  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  دوم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1365چهارم فروردین  تاریخ شهادت:
   فاو عراق محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  هوشنگ طاهري
  

  بسمه تعالی
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

    1کند. لرزاند و بیدار می ها انسان را می نامه این وصیت
بـه   2چنـد[...]  اینجانب هوشنگ طاهري وصیت آنچنانی نـدارم ولـی براسـاس تکلیـف      

دانشگاهی کـه درسـش ایثـار اسـت      3گذارم، اینجانب براي چندمین بار هست در یادگار می
کنـد و خوبـان را    ام چون خداوند گلچین مـی  ام، اما در این دانشگاه رفوزه شده شرکت کرده

برد و شهادت نصیب من نشد و براي آخرین بـار، تـا شـاید بـا ریخـتن قطـرات خـونم         می
 4»انا هللا و انا الیـه راجعـون  «انقالب را آبیاري کنم، چون همۀ ما شامل آیـۀ   درخت اسالم و
سوي خدا باز خواهیم گشت، پس چه بهتر راه خونین را انتخاب کنیم چرا؟  هستیم روزي به

گونـه   )، حسـین 7دانیم، باید راهرو امام حسـین(  ) می7چون ما خود را پیروان حسین(
برسـیم. بـرادران و خـواهرانم امـروز رزمنـدگان مـا        گونه به شـهادت  زندگی کنیم و حسین

دهندگان راه واقعی  رسند، باشد که ما ادامه گونه به شهادت می جنگند، حسین گونه می حسین
شهدا باشیم. بار خدایا! خودت آگاهی که شهادت خواست دل من بوده، چون من خـودم را  

دل من بنده است و  5خواستۀ قلبی دانم، این اي از دریاي بیکران و خیل عظیم شهدا می قطره
وفا خود را حالل کن، پدرم شـما   حال وصیت من به پدرم، پدر عزیزم این فرزند حقیر و بی

تمام زندگی خود را براي این حقیر خرج کردي که من بتـوانم مهندسـی بـراي ایـن کشـور      
کن و اگـر   بشوم ولی من تمام این کارهاي شما را به هدر دادم. پدرم من را ببخش و حالل

خدا لیاقت شهادت به من داد در نبودن من هیچ ناراحت نباش چون من بـه هـدف خـود و    

                                           
  .13، ص 16صحیفه امام، ج  -1
 خوانا نیست. -2
 ».به«در اصل وصیت  -3
 .156 /بقره -4
  ».قبلی«در اصل وصیت  -5



 217طاهري، هوشنگ     ¹استان سمنان 

به خواسته خود رسیدم و دیگر برادرانم را به جاي من به جبهه بفرست، پدرم به امید آنکـه  
از دست من راضی باشی. و اینکه وصیت به مادرم، مادري که من هرگـز او را چـه در ایـن    

ام  آن دنیا فراموش نخواهم کرد. مادرم اي تاج سرم اگر مـن از پـیش تـو رفتـه    دنیا و چه در 
) چه فرق دارم؟ مگر من بـا دیگـر   7امام حسین( 1اکبر هیچ ناراحت نباش مگر من با علی

وفا[ي] خود را ببخش. من در این دنیـا نتوانسـتم    این فرزند بی 2شهدا چه فرقی دارم. مادرم
راحتی شـما را جلـب    3کاري نه هیچ کار مثبتی که [بتوانم] کاري براي شما انجام دهم هیچ

کنم. مادرم در عزاي من کمتر گریه کن شما باید تمام فامیل را دلداري بدهید، نه فامیل شما 
  نباشی و من را ببخشی.  4رنجه را دلداري بدهند. مادرم به امید اینکه از این حقیر دل 

زیزم تو در خانه تنها بودي و من حق خـواهر و  ام به خواهرم، اي خواهر ع وصیت 5[...]  
  برادري را در حق تو ادا نکردم. خواهرم امیدوارم که من را ببخشی و حاللم کنید.

ام را بر دسـت گیریـد و راه مـرا     وصیتم به برادرانم: برادرانم اسلحۀ بر زمین افتاده 6[اما]  
کننـد.   ي آمریکـا مـزدوري مـی   هاي ضدانقالب نکنید که اینها برا ادامه دهید گوش به حرف

نباشید و امام را تنهـا نگذاریـد. در دعاهـاي کمیـل و      8باشید مثل مردم کوفه 7پشتیبان [امام]
  نماز جمعه شرکت کنید که مشت محکمی بر دهان ضدانقالب زنید.

آخر پیام من براي مردم شهیدپرور، تنها پیامی که براي این عزیزان دارم این است که راه   
 ادامه دهید و هیچ وقت امام را تنها نگذارید و بعد از هر نمـاز و دعـا امـام را دعـا     شهدا را

  کنید.  
  هوشنگ طاهري

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
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  هاي کلیدي عبارت
I      به نام خدایی که عشق داد تا اسالم را دوست بداریم، نیرو داد تا بـراي نگهـداي اسـالم جهـاد

 کنیم و جان را داد که براي اسالم فدا کنیم.
I  عنوان یک وسیلۀ امتحان استفاده شده است. کرة خاکی یک آزمایشگاه است و این جهان بهاین 
I .چه بهتر بکوشیم که این جهان فانی را با نمرة عالی ترك گوییم 
I خواند. گویا رسیده زمانی که معبودم مرا فرا می 
I )است.7زمان، زمان پیوستن به امام حسین ( 
I .زمان، زمان عروج است 
I هاي آخرین را در کنار عاشقان و عارفان شب و شیران روز سر دادن. هچه زیباست نال 
I چه شورانگیز است در کنار دوستان فریاد اهللا اکبر گفتن و بر خصم یورش بردن.و 
I خواهم بمانم. دیگر تحمل ماندن ندارم نمی 
I سوي معشوق. سوي حق تعالی، پرواز به دلم پرواز دیگري دارد و پرواز به 
I ام. هانه برگزیدهمن شهادت را آگا 
I   .عزیزان مرگ حق است پس چه بهتر مرگ در راه خدا و شهادت باشد  
I .امام عزیزمان روح خدا خمینی را تنها نگذارید 
I خواهم که به مسائل اسالمی و واجبات توجه بیشتري داشته باشید. از شما می 

  

   جالل :نام
  طاهریان  خانوادگی: نام
  محمد  پدر: نام 

  صدیقه  نام مادر:
   1343وششم شهریور  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  دیپلم  تحصیالت:
   سپاه کننده: ارگان اعزام

   1364ودوم بهمن  بیست تاریخ شهادت:
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   - نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  جالل طاهریان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  حقیر خداوند تبارك و تعالی، جالل طاهریان. نامۀ بندة گنهکار ذلیل و وصیت

ـ  ستأذنکی . ال1ونفتنلوا امنا و هم الییقواحسب الناس ان یترکوا ان « ین یؤمنـون بـاهللا و   ذال
    .2»بالمتقین مالیوم االخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم و اهللا علیه

آوردیم رهایشان کننـد و  آیا مردم چنین پنداشتند که به صرف اینکه گفتند ما ایمان به خدا «
بر این دعوي هیچ امتحانشان نکنند. مسلمانانی که به حقیقت به خـدا و روز قیامـت ایمـان    
دارند از تو اجازة ترك جهاد نخواهند خواست تا به مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند 

  ».  و خدا به احوال متقیان آگاه است
ت چرا که مرا آفرید و فقط سـتایش شایسـتۀ   نام آنکه حمد و سپاس فقط سزاوار اوس به  

اوست، چرا که قدرت جهاد را به من داد و به نام خدایی که عشق داد تا اسـالم را دوسـت   
بداریم و نیرو داد تا براي نگهداي اسالم جهاد کنیم و جان را داد که براي اسالم فدا کنـیم و  

نـام   ر اسـت و بخشـنده و بـه   نام معبودي که رحمان است و رحیم، قوي است رئوف، قها به
خواننـد و بـا سـالم بـه      دهند و او را یگانه پروردگار عالم مـی  ها بر او گواهی می آنکه قلب

منجی عالم بشریت امام زمان(عج) و ارواح العالمین له الفـداء و نایـب بـرحقش روح خـدا     
هیدپرور خمینی و با سالم و صلوات بر تمامی شهداي انقالب اسالمی و با سالم بر امت شـ 
کـنم کـه    و خانوادة شهدا و با سالم به خانواده و دوستان عزیزم [این] حقیر خدا شـکر مـی  

هاي نبرد حضور پیدا  چنین توفیق بزرگی را به من ارزانی داشت که بتوانم بار دیگر در جبهه
  خواهم که تا به پایان رساندن این اهداف مرا مددکار باشد. او می کنم و از صمیم دل از

شویم که این کرة خاکی یک آزمایشـگاه اسـت و ایـن     هاي باال متوجه می توجه به آیه با  
ها در این آزمایش شـرکت   عنوان یک وسیلۀ امتحان استفاده شده است و تمام انسان جهان به

کنند تا افراد خالص از افراد ناخالص جدا شوند، پس چه بهتر بکوشـیم کـه ایـن جهـان      می

                                           
 . 2 /عنکبوت -1
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تـوانم از سـیطرة حکومـت اهللا     رك گوییم. هرچه اندیشیدم که آیا مـی فانی را با نمرة عالی ت
نرسید چرا که هر مکانی تعلق بـه او   1توانم از مرگ فرار کنم فکرم به جایی بگریزم و آیا می

تـوان گریخـت و    بلکه از مرگ نیـز نمـی   2»نه تنها از حکومت او فرار ممکن نیست«دارد و 
  ا ما به استقبال او نرویم؟ عاقبت به سراغ ما خواهد آمد، پس چر

نامه را نداشتم چرا که چگونه چیزي بنویسم که در  این بندة روسیاه قصد نوشتن وصیت  
 3ام، ولی چه کنم که احساس مسئولیت و وظیفـه کـردم. گویـا    طول حیاتم بدان عمل نکرده

ـ   رسیده زمانی که معبودم مرا فرا می ال کشـیدن  خواند و گویا رسیده زمان بریدن از دنیـا و ب
آید، از هر گوشه صداي مناجات بلند شده، گویا همه  به سویش، از هر طرف صداي ناله می

شـنوم   ) اسـت گویـا مـی   7اند. زمان، زمان پیوستن به امام حسین( زمان حرکت را دریافته
بیـنم تیرهـاي سـه شـعله را کـه       ) را و می7امام حسین( 4»هل من ناصر ینصرنی«صداي 

کنند و دیدم که یاران در حملۀ پیشین از ما سبقت گرفتند و بـدون مـا    سوي او پرتاب می به
هـاي آخـرین    رفتند. زمان، زمان خداحافظی است. زمان، زمان عروج است. زمان، زمان نالـه 

هاي آخرین را در کنار عاشقان و  است. مکان، مکان در خون غلطیدن است چه زیباست ناله
ورانگیز است در کنار دوستان فریاد اهللا اکبر گفـتن  عارفان شب و شیران روز سر دادن چه ش

ها. این چه شوري است  خورم به این ایثارها و دالوري و بر خصم یورش بردن من غبطه می
خـواهم بمـانم، بـدون یـار بـودن و       ام که دیگر تحمل ماندن ندارم نمـی  که در دل پیدا کرده

  انم.سنگرم توفیق یابد و من بم زیستن عین مردن است که هم
اي بودم که  وقت تنگ است و زمان، زمان وصیت است و زمان پیام دادن. من مانند تشنه  

گـردد و بـه آب    در تابستان هنگام ظهر در پی آب، در پی آب انـدر بیابـانی سـرگردان مـی    
سـوي معشـوق.    سوي حق تعالی، پـرواز بـه   رسیده است، دلم پرواز دیگري دارد و پرواز به

    فرمان نیست، احساساتی را که در سرم است بنویسد.  زبان قاصر است و قلم
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خوانند خصوصاً فامیل و دوستانم. مـن   نامه را می سخنم با کسانی [است] که این وصیت  
کنم که توانستم و لیاقـت آن را پیـدا کـردم کـه از      ام و افتخار می شهادت را آگاهانه برگزیده

مان(عج) براي اسـالم جـان ناقـابلم را در راه    پاسداران اسالم باشم و در کنار سربازان امام ز
  دفاع از مکتبم فدا کنم.

تـوان فهمیـد کـه شـهادت      گـذرد و ایـن را مـی    سال از جنگ می 5اي عزیزان، بیش از   
تصادفی نیست و هر کس را نتوان الیق شهادت بودن. عزیزان مرگ حق است پس چه بهتر 

  مرگ در راه خدا و شهادت باشد.
  اهللا: دران حزبدوستانم و اي برا

امام عزیزمان روح خدا خمینی را تنهـا نگذاریـد، جنـگ را فرامـوش نکنیـد و نگذاریـد         
ها خالی بماند. دعا بخوانید و براي رزمندگان دعا کنید. نگذارید مفسدان و فاسـقان در   جبهه

 اهللا شهرها بمانند و دست به فساد بزنند و ریشـۀ آنهـا را از بـن بکنیـد. در دعاهایتـان آیـت      
  را نیز دعا کنید که خار چشم دشمنان اسالم است.   1العظمی منتظري

  اي ورزشکاران عزیز:
گذرد و این ملت براي انقـالب و جنـگ    سال از جنگ می 5سال از انقالب و  7بیش از   

او ورزشکار شهید هم وجود دارد. اي عزیزان من فکر  2شهداي زیادي داده که در جمع [...]
ها در ورزش رسیده است زمان آن رسیده  همه شهید زمان تعویض محککنم بعد از این  می

عد ورزشی آن انجـام ندهیـد و حتمـاً     است که خودتان را عوض کنید و ورزش را به خاطر ب
عنـوان   بودن آن را رعایت کنید. امیدوارم که بـه  3در کنار ورزش مسائل اصلی جهت خدایی

در دنیاي ورزش غرق بودم و جز پا درد  یک برادر کوچکتر که چندین سال ورزش کردم و
  و کمر درد چیزي عایدم نشد از بنده قبول کنیدو کمی به فکر آخرتتان باشید. 

  پدر و مادر عزیزم:  
ام بـرآورده کـنم و جـز اذیـت و آزار شـما       که شما داشتید نتوانسته 4دانم آن آرزویی می  
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عفو و بخشش خود قرار دهیـد و   آمد ولی امیدوارم که مرا مورد چیزي از دست بنده برنمی
امیدوارم که در آخرت نتیجۀ زحمات و رنج و مشقات خود را از خداوند بخشـندة مهربـان   

  خواهم که براي من یک عزاداري خداپسندانه انجام دهید.  بگیرید. پدر و مادرم از شما می
  اي برادران و خواهرانم:

با بزرگواري خودتـان ببخشـید و مـرا     امیدوارم اذیت و آزار بندة حقیر را نسبت به خود  
خواهم که به مسائل اسالمی و واجبات توجه بیشتري داشته باشـید   حالل کنید و از شما می

  و کارهایتان را خالص براي رضاي خدا انجام دهید. 
  خواهم که از کلیه فامیل و دوستانم براي بندة حقیر حاللیت بطلبید.   در خاتمه از شما می  

  

  »اهللا و برکاته حمۀیکم و روالسالم عل«
  به امید زیارت کربال و آزادي قدس عزیز

  خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگهدار
  خدایا خدایا رزمندگان اسالم پیروزشان بگردان

  1مصادف با [...] 1364آذر سال  25
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  هاي کلیدي عبارت
I  را تنها نگذارید سعی کنید 3حسین زمان، این فرزند فاطمه(خواهشمندم این امام امت، این (

 وظیفۀ اسالمی خود را انجام دهید.
I   .امروز حسین زمان تنهاست 
I خواهد.   امروز کربالي انقالبمان خون می 
I گذاریم. روم تا به یزید و یزیدیان دوران بفهمانم که امام خود را تنها نمی من می 
I   .شهادت باالترین آرزوي ماست 
I ن در تمام عمرم از خداوند یک چیز خواستم و آن شهادت در راهش بود.م 
I هاست، بکوشید در این راه باشید. برادرانم راه خدا بهترین و برترین راه 
I .خواهرانم شما نیز زینب زمان باشید و از هر آنچه هوس کردید بپرهیزید 
I .دوستان من سعی کنید اسالم را مطالعه و عمل کنید 
  

   حسن :نام
  طاهریان  خانوادگی: نام
  محمد  پدر: نام 

  سلطان  خدیجه نام مادر:
   1347وسوم بهمن  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  چهارم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  زادگاهشامامزاده یحیاي گلزار شهداي  مزار:
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  نحسن طاهریا
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«

با سالم به امید امیدواران، معشوق عاشقان حضرت مهدي(عج) اکنون که قلم در دسـت    
  ام. و من را آماده براي نوشتن چند سفارش نموده  گرفته

ما خواهشمندم این امام امت، این حسین زمان، ایـن  اهللا و شهیدپرور از ش اي امت حزب  
) را تنها نگذارید سعی کنید وظیفۀ اسالمی خـود را انجـام دهیـد و بـراي     3فرزند فاطمه(

اینکه بفهمید وظیفۀ شما چیست اسالم را مطالعه کنید، چون هر که اسالم را بشناسد وظیفـۀ  
یز امروز حسین زمـان تنهاسـت. امـروز    مادر عز 2شناسد. [...] خود را نیز در مقابل اسالم می

یـاور اسـت. امـروز کـربالي      هاي پسـت بـی   فرزند فاطمه در برابر سپاهیان کفر و ابرقدرت
روم تا به یزید و یزیدیان دوران بفهمانم که امـام خـود را    خواهد. من می انقالبمان خون می

ز خداونـد یـک چیـز    گذاریم و شهادت باالترین آرزوي ماست. من در تمام عمرم ا تنها نمی
خواستم و آن شهادت در راهش بود. سرگردان بودم امـا خداونـد نینـوایی همچـو کـربالي      

  ) به من نشان داد و راه شهید شدن را بر من هموار ساخت.  7حسین(
میرد و چه بهتـر ایـن مـردن در راه اهللا باشـد.      بار بیشتر نمی پدر و مادر عزیزم انسان یک  

قدر تو بندگانت را دوست داري، جانی را که خودت  و عزیزي، چه قدر تو مهربان خدایا چه
خري. پدر و مادر و برادران و خواهران عزیزم شـما از   اي چه گران می ات هدیه کرده به بنده

شنیدن این مژده خوشحال بشوید، اگر دلتان سوخت براي بخشش گناهـانم دعـا کنیـد. هـر     
  بگویید.  3»انا هللا و انا الیه راجعون«ان موقع یاد من افتادید ذکر بگویید و در دلت

پدر و مادر عزیزم براي من یک هفته نماز و روزه بگیرید (یک هفته نمـاز و روزه قضـا     
هاست، بکوشـید در ایـن راه باشـید، خـواهرانم      دارم) برادرانم راه خدا بهترین و برترین راه
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ید و در راه خدا مبـارزه کنیـد،   کردید بپرهیز 1شما نیز زینب زمان باشید و از هر آنچه هوس
ایـد   سعی کنید، زینت اسالم باشید. پدر و مادر عزیز و خویشاوندان اگر از مـن بـدي دیـده   

ببخشید و مرا حالل کنید. دوستان من سعی کنید اسالم را مطالعه و عمل کنید. سـعی کنیـد   
ا سوي آن هـدف حرکـت کنیـد. امـ     در زندگی خود هدفی براي خویش مشخص کرده و به

داریـد و   چنین پایدار نگـه  هاي تیم هالل احمر آزادي، سعی کنید تیم را هم سخنی هم با بچه
هـاي تـیم و    هاي خوبی از نظر اخالق و تکنیک کسب کنید. از تنها شـما بچـه   ها و رتبه مقام

  نمایم.  اهللا و دوستان طلب حاللیت می مردم حزب
  حسن طاهریان
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  هاي کلیدي عبارت
I ام تا درس آزادي و آزادگی و چگونه  کمال میل به این جبهۀ مقدس و دانشگاه کربال آمده من با

 زیستن و چگونه مردن را از ساالر شهیدان بیاموزم.
I اي برگرفته و آمادة سفر آخرت شویم. ایم تا توشه ما خلق شده 
I تند.) را در کربال تنها گذاش7ها مثل مردم کوفه نیستیم که امام حسین( ما ایرانی 
I         پیوسته در راه اسالم قدم بردار و تمامی فرامین امـام را کـه همـان فرمـان خـدا و رسـول خـدا

 باشد به جان دل پذیرا باش. می
I .حجاب و عفت و پاکدامنی را سرلوحۀ زندگی خودتان قرار دهید 
I گونه زندگی و مبارزه کنید. وار و زینب همیشه فاطمه 
 
  

   حسینعلی :نام
  طاهریان  خانوادگی: نام
  محمدحسن  پدر: نام 

   فاطمه نام مادر:
   1334سیزدهم اسفند  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  م دیپل تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1364دوازدهم بهمن  تاریخ شهادت:
   اروندرود محل شهادت:
   اصابت ترکش خمپاره نحوة شهادت:

  زادگاهش امامزاده یحیاي گلزار شهداي مزار:
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  حسینعلی طاهریان
  

  الرحیم بسم اهللا الرحمن
  .1»اهللا امواتا بل احیاء و الکن التشعرون و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
اند ولـی شـما شـعور     اند بلکه آنها زنده گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده«

  (قرآن) ».درك آن را ندارید
احبنـی   من طلبنی وجدنی، و من وجدنی عرفنی، و من عرفنی احبنی، و من«حدیث قدسی: 

عشقنی، ومن عشقنی عشقته، و من عشقته قتلته، و من قتلته فعلی دیتـه، و مـن علـی دیتـه     
  .»فانادیته

شناسـد، و هـر کـه مـرا شـناخت       یابد، و هر که مرا یافت می هر کس طالب من بود مرا می«
شود، و آنکه عاشق مـن شـد مـن     شود، و هر کس دوست من شد عاشقم می دوست من می

کشم، و هر که در این  شوم و هر که من عاشق او شدم او را در راه خود می هم عاشق او می
بهاي او بر عهدة من است من خـود   بهاي او بر من است، و هر که خون راه کشته شود خون

  ».بهاي او هستم خون
  یا رب العالمین.، آمین 2»ربنا افرغ علینا صبرا، و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین«

  3بکشیم و چه کشته شویم پیروزیم. (امام خمینی)چه 
  

  نامۀ اینجانب حسینعلی طاهریان فرزند محمدحسن از بسیج سمنان وصیت
ام تا درس آزادي و آزادگی و  من با کمال میل به این جبهۀ مقدس و دانشگاه کربال آمده  

بـی بـه دنیـا    طل چگونه زیستن و چگونه مردن را از ساالر شهیدان بیاموزم، ما بـراي راحـت  
اي برگرفتـه و آمـادة سـفر آخـرت      ایم تا توشه ایم این دنیا ارزشی ندارد، ما خلق شده نیامده

شویم و زندگی جاوید و همیشگی در جهان دیگر است. فراموش نکنیم عمر ما باالخره بـه  
اي لگـام و   ماند، پس سعی کنیم لحظـه  کس در این دنیاي فانی باقی نمی رسد و هیچ پایان می
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رسـاند. مـا نبایـد     سار نفس سرکش خود را رها نسـازیم کـه مـا را در وادي هالکـت مـی     اف
اي از دعا براي سالمتی و ظهور حضرت مهدي(عج) و براي سـالمتی نایـب بـرحقش     لحظه

هـا مثـل    رهبر عزیزمان امید مستضعفان جهان تا انقالب مهدي(عج) غافل بمانیم. مـا ایرانـی  
) را در کـربال تنهـا گذاشـتند. امـام خـود را تنهـا       7ن(نیستیم که امـام حسـی   1مردم کوفه

بگذاریم. من با پیام حسین زمان خمینی کبیر دیگر طاقت نیاورده و سـنگر کـالس و گـچ و    
امـام   2»هل مـن ناصـر ینصـرنی   «تخته سیاه را رها کرده و براي خودسازي و لبیک به نداي 

تـا دمـار از روزگـار     ) عازم جبهه شدم. دشمن بداند کـه مـا عاشـقان شـهادت    7حسین(
و  4اي و توده 3مزدوران آمریکایی و شوروي و دیگر ابرجنایتکاران داخلی و خارجی منافقین

و... درنیاوریم، ساکت نخواهیم نشسـت. خـدایا تـو آگـاهی کـه       6و نهضت آزادي 5گرا ملی
 تالش و پیکار ما نه از آن جهت است که به پایگاه [و] قدري برسیم و یـا چیـزي از کـاالي   

کنیم تا در کشـورهاي کفـرزدة جهـان     ارج دنیا را به چنگ آوریم، بلکه تالش و پیکار می بی
برنامۀ قرآن و اسالم حاکم باشد و بندگان ستمدیدة تو در امان باشـد و سـتمگران بـه کیفـر     

  خویش برسند.  
پدر ارجمندم: درود بر تو که چونان ابراهیم فرزند خود را به فرمـان خـداي بـزرگ بـه       
  انگاه فرستادي.  قرب

اي از یاد و نام خدا غافل مبـاش.   مادر صبورم: کوه باش و چون کوه استقامت کن، لحظه  
  مادرم هیچ خیري از من ندیدي امیدوارم از من راضی باشی.  

همسر صبور و عزیزم: اکنون که به یاري خدا عازم جبهۀ حق علیه باطل هستم از رفـتن    
ن کوه عظیم شجاعت بردبـار بـاش و حقیقـت را    ) آ3من غمگین مباش، همچون زینب(

هاي پس از من و  خاطر قبول مسئولیت ببین و از رفتن من شاد باش که اجر تو از اجر من به
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) پـس از  3کـه رسـالت زینـب(    ها بسـیار بـاالتر و واالتـر اسـت، همچنـان      تحمل سختی
ابران خـدا بـا صـ   «) بود، براي خدا صبر کن که 7) بزرگتر از رسالت حسین(7حسین(

. به خدا توکل کن که خدا بهترین سرپرست است و با متوکالن است و از فرزنـدمان  1»است
خوبی که داري، خوب مراقبت و تربیت کن، تا راه خدا و راه امام زمانش را الگوي  مهدي به

هایم را مطالعه کنید و هر کس کـه خواسـت اسـتفاده کنـد در      خود قرار دهد انشاءاهللا. کتاب
  دارد به امانت بدهید.   تمیز نگهکه  صورتی

  برادر بزرگوارم:  
پیوسته در راه اسالم قدم بردار و تمامی فرامین امام را که همان فرمان خدا و رسول خدا   
 طور که هستی. زمان، زمـان حسـین اسـت و ایـام ایـام      باشد به جان دل پذیرا باش همان می

  عاشورا.  
  اي خواهران عزیزم:  

وار و  منی را سرلوحۀ زندگی خودتان قرار دهیـد همیشـه فاطمـه   حجاب و عفت و پاکدا  
  گونه زندگی و مبارزه کنید.   زینب

شـنوند بـه یگـانگی خـدا      خوانند یا می نامه را می در پایان از تمام کسانی که این وصیت  
پشتیبان والیت فقیه باشید تا به قول امام عزیزمان «دهم که از راه امام خارج نشوید،  قسم می

. پشتیبان روحانیت متعهد باشید که باز به قول امام و رهبرمان 2»مملکت شما آسیبی نرسد به
و بـراي سـالمتی امـام دعـا کنیـد.       3»اسالم بدون روحانیت مثل کشور بدون طبیـب اسـت  «

  خداوند انشاءاهللا همۀ ما را به راه راست هدایت کند.
  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

  سینعلی طاهریانخداحافظ شما ح
  20/5/1361مورخۀ 

                                           
 هاي بقره و انفال و غافر. تعبیر شهید برگرفته از قرآن است. سوره -1
امـام در تأییـد و    امام و سایر آثار حضرتشان یافـت شـد امـا     نام امام مشهور است در صحیفۀ عین این عبارت که به -2

دهـم کـه امـر دولـت اسـالمی اگـر بـا نظـارت فقیـه و           اطمینان می«پشتیبانی والیت فقیه عبارتی به قرار زیر دارد: 
 ). 58ص  ،10(صحیفۀ امام، ج ». فقیه باشد آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد والیت

 .190ص   ،14صحیفه امام، ج  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I کنم تقوا و عدالت را از دست ندهید.  سفارش می 
I ..به امید آن روزي که پرچم اسالم به تمام جهان به اهتزاز درآید 
I .مرگ اختیاري بلندترین مراتب انسانی است 
I ن گردید.توان در قیامت شفیع دیگرا شهادت مقامی است که با آن می 
I .تقوا و عدالت را از دست ندهید 
  
  

   علی :نام
  طاهریان  خانوادگی: نام
  محمد  پدر: نام 

  زهرا  نام مادر:
   1295یکم مهر  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  پایان دوره ابتدایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1360هشتم آذر  شهادت: تاریخ
   بستان محل شهادت:
   اصابت گلوله و ترکش نحوة شهادت:

  زادگاهشامامزاده یحیاي گلزار شهداي  مزار:
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  طاهریانعلی 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
هر کس که از مادر تولد شد خواه نـاخواه بایـد امـر     1»الموت ئقۀکل نفس ذا«نامچه:  وصیت

پروردگار خود را لبیک گوید، بنابراین چه بهتـر کـه مـرگ اختیـاري کـه بلنـدترین مراتـب        
ا نزد پروردگار روسفید و پیش خلق، نامش به یادگار بماند و تـاریخ  انسانی است برگزینید ت

را روسفید نماید، در ضمن در چندي پیش در دفترچه حجم وصیت نمـودم طبـق آن عمـل    
باشـد و پـس از شـهادتم     نمایید. پسرم حاج حسین از طرف اینجانـب وکیـل و وصـی مـی    

ـ  گونه ناراحت نشوید زیرا شهادمت مقامی است که مـی  هیچ وان در قیامـت شـفیع دیگـران    ت
باشـد. چنانچـه موسـی درس روحانیـت خوانـد       گردید و مرگ آن زنـدگانی جـاودانی مـی   

باشـد. در پـاي چنـار او را     ام را به او بدهید. چهارراه مازندران سهم او مـی  چهاردانگ خانه
 خانه هم تقسیم 2شریک فرزندان دیگرم ننمایید، چنانچه حاضر نشد درس روحانیت بخواند

کنم تقوا و عدالت را از دست ندهید. بـه امیـد آن روزي کـه     . در خاتمه سفارش می3نمایید
سـپارم و از دوسـتان و    پرچم اسالم به تمام جهان به اهتزاز درآید. همگـی را بـه خـدا مـی    

  . 4خویشانم حاللیت طلب نمایید
فعـه کـه   مناجاتی که در پشت کتاب صحیفۀ سجادیه نمودم یا این شـعرهاي جاذبـه و دا    

  هایم نمایید اگر توانستید به چاپ برسانید.   فرستادم ضمیمه کتاب
  

  »والسالم«
  حاج علی آقاي طاهریان

  

                                           
 .35 /انبیاء -1
 ».نخواند«در اصل وصیت  -2
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  هاي کلیدي عبارت
  
 
  
  

   اصغر علی :نام
  طاهریان  خانوادگی: نام
  حسینعلی  پدر: نام 

  فاطمه  نام مادر:
   1341وسوم شهریور  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:

  در حد خواندن و نوشتن  ت:تحصیال
  ارتش  کننده: ارگان اعزام

   1361چهاردهم آذر  تاریخ شهادت:
   کوشک محل شهادت:
   انفجار مین و اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زادگاهش امامزاده یحیاي گلزار شهداي مزار:
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  اصغر طاهریان علی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .1»انا هللا و انا الیه راجعون«
  ».گردیم سوي [او] بازمی از اوییم و به«

سوي خداست. پدر و مادرم و تمام بستگانم امیدوارم که کمال رضـایت   بازگشت همه به  
را از من داشته باشید و مرا حالل کنید و اگر توفیق شهادت نصیب ما شد، مـن را بـه شـهر    

  خودمان سمنان ببرید. سالمتی رهبر، دیدار ما روز قیامت.
  اصغر طاهریان علی
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  هاي کلیدي عبارت
I ام تا ادامه دهندة راه شهیدان بوده. یکتا به جبهه رفته فقط جهت رضاي خالق 
I .دشمنان کوردل بفهمند که ما از شهید دادن هیچ واهمه نداریم 
I .پدر جان سعی کن تا در راه اراده و ایمان خودت پایدار و مقاوم باشی 
I خواهم که تا آنجا که در توان دارید به رزمندگان اسالم کمک کنید. از شما عاجزانه می 
I .در کارهایتان خدا را در نظر داشته باشید 
I  )را ا لگو و راهنماي خود قرار دهید.3خواهرانم: در زندگانی خود زینب کبري ( 
I گاه و در هیچ مواقع امام و والیت فقیه را تنها نگذارید. هیچ 
I .کمک به رزمندگان اسالم را فراموش نکنید 
I  اسالم از همین مساجد، نمازها و دعاها و نماز جمعه و سنگر مساجد را ترك نکنید که دشمنان

 ترسند. وحدت شما می
I کنم. اسالم را یاري لشکرخواهم مرا پیش از اینکه شهید شوم قدرتی بدهی تا بتوانم  خدایا از تو می 
I .به شهیدان خودتان فخر بورزید و افتخار کنید 
I من ستیز کنید.با دشمنان و کافران بجنگند، مردانه با دشمن بجنگید و مؤمنانه با دش 
I خواهم که همیشه به یاد خدا بوده و پیرو رهبر کبیر انقالب باشید. پدر و مادرم از شما می 
I سوي خود برد. خدا مرا طلبید و عاشق من شد و من هم عاشق او شدم و او را به 

  

   محسن :نام
  طاهریان  خانوادگی: نام
  غالمعلی  پدر: نام 

  خاتون  هحلیم نام مادر:
   1344هشتم دي  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  دانشجوي کاردانی  تحصیالت:
  بسیج  کننده: ارگان اعزام

   1365دوم خرداد  تاریخ شهادت:
   مهران محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زادگاهش امامزاده یحیاي گلزار شهداي مزار:
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  محسن طاهریان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .»بسم رب الشهدا و الصدیقین«

  ».حرمت خون شهیداننام اهللا پاسدار  به«
التی  اروشبأو التخافوا و التحزنوا و  ئکۀتنزل علیهم المالتوالذین قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا «

  .1»ان کنتم توعدون
آنان که گفتند پروردگار ما اهللا است و بر این عقیده استقامت نمودند، فرشتگان رحمت بـر  «

اي که خداوند بر شما داده مژده بر  وعدهآنان نازل گشت و گفت نترسید و غم مخورید، آن 
  (قرآن کریم)». شما باد

هاي عالم بشریت و بـا درود و سـالم    با درود و سالم به مهدي موعود(عج) منجی انسان  
شکن و بـا سـالم بـر تمـامی شـهیدان اسـالم از کـربالي         به یگانه ابرمرد تاریخ، خمینی بت

  کنم.  ا آغاز مینامۀ خودم ر ) تا کربالي ایران، وصیت7حسین(
اي خالص گام در این راه  اینجانب محسن طاهریان فرزند غالمعلی با چشمی باز و اراده  

کس در رفتن من بـه جبهـه نقشـی     گیرم که هیچ نهاده و خدواند تبارك و تعالی را شاهد می
 ام تا ادامه دهندة راه شهیدان بـوده  نداشته است و فقط جهت رضاي خالق یکتا به جبهه رفته

حسین زمان امام امت بوده باشم.  2»هل من ناصر ینصرنی«و همچنین لبیک گوینده به نداي 
قـدر دوسـتار    خدایا تو خود شاهدي که شغل من چیز دیگري است و تو گواهی که من چه

حـال بسـیاري از    این هستم که پیش از پیش خـود را در جبهـه حاضـر نمـایم ولـی تـا بـه       
  کرده است.   این کار منع می مشکالت زندگی، من را از اجراي

خدایا از تو سپاسگزارم که براي دومین بار این لطف و عنایـت خـودت را نصـیب مـن       
  کردي تا بار دیگر در جبهۀ نبرد حق برعلیه باطل حضور یابم. 

ام که مادرم در خانه بسـتري اسـت،    اي به جبهه آمده دانی که من لحظه بارالها تو خود می  

                                           
  ».و الابشرو«و » التحزنو«، در اصل وصیت 30 /فصلت -1
  ر.ك. تعلیقات. -2
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  ام.  هه را بر ماندن در خانه ترجیح دادهولی من رفتن به جب
ام که مادرم دروضعیت وخیمی قرار دارد  اي گام در جبهۀ نبرد نهاده سبحانا، من در لحظه  

کرده است. خـدایا تمـام معلـولین و مجـروحین      و او هم از رفتن من به جبهه جلوگیري می
را هم شفا عنایت کن تـا در  انقالب و بیماران اسالم را شفاي عاجل عنایت بفرما و مادر من 

  نبودن من در خانه با سالمتی خود هیچ ناراحت نباشد.
پروردگارا رفتن من به جبهه چندین دلیل و برهان داشته است کـه بـراي روشـن شـدن       

  شوم.   بحث چندین دلیل را یادآور می
نی وسیله به نداي حسی خواهم بدین هدف کلی من از رفتن به جبهۀ نبرد این است که می  

امام لبیک گفته باشم و بتوانم با رفتن خود به جبهه از این آب و خاك میهن اسـالمی خـود   
) نازل شده 6دفاع کرده و قرآن مجید را که از جانب خداوند تبارك و تعالی به محمد(

هـاي نبـرد بـه     است را یاري دهم و اسلحۀ به خاك افتادة شـهیدان اسـالم را کـه در جبهـه    
اي استوار به راه آن پاکان ادامه دهم، تا هم ایـن کـه    ا] برداشته و با ارادهاند [ر شهادت رسیده

دست  خون این شهیدان پایمال نشود و هم این که هرچه سریعتر بتوانیم پیروزي نهایی را به
  آوریم. 

پدر جان: امیدوارم که حال شما خوب بوده و باشد و امیدوارم وقتی کـه خبـر شـهادت      
ناراحت نشوید، بلکه خوشحال شوید تا دشمنان کوردل بفهمند که ما من به شما رسید هیچ 

شود و بـه   از شهید دادن هیچ واهمه نداریم و خم به ابرو نیاورید چرا که روح من آزرده می
اسـالم و   1شـود کـه دشـمنان و منـافقین     غیر از این، ناراحتی و گریه زاري شما موجب مـی 

  زیادي ببرند و براي این انقالب الهی توطئه کنند. هاي  استفاده انقالب از این منظره سوء
قـدر   ام، خود آگاهم کـه چـه   پدر جان خود آگاهم که چه اندازه شما را اذیت و آزار داده  

کردید و پدر جان خود آگاه  آوردم تا جایی که شما مرا نفرین می در خانه دل شما را درد می
  گرفتم.   مسخره می قدر شما را به باد و باخبرم که خداي ناکرده چه

دانم با چه زبانی از شما حاللیت بطلبم. خداوندا از تو تقاضا دارم که پدرم  پدر جان نمی  
خواهم که مرا از ته قلب بخشیده  را از سر من راضی و خشنود بگردان و از تو پدر عزیز می
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تو پـدر  باشی تا در روز محشر در نزد پروردگار خویش روسفید باشم. تقاضاي مهمی که از 
خواهم این است که پدر جان سعی کن تا در راه اراده و ایمان خـودت پایـدار    پیر خودم می

گانه منافقان کوردل اسالم از اراده و ایمان خود به خدا  هاي بچه بازي و مقاوم باشی و با حقه
و اسالم برنگردي و سست اراده نشوي. پدر جان خواهشمندم که وقتی کـه شـما در شـب    

شوید براي ظهور هرچه سریعتر امام زمان(عج) و همچنـین   بار از خواب بیدار می براي چند
براي سالمتی امام امت و رزمندگان اسالم و براي سالمتی تمامی خـدمتگزاران بـه اسـالم از    

دعا کنی که انشاءاهللا دعاهاي شما تمـامی مـردم ایـران     1جمهور و امام تا مقامات پایین رئیس
د، مخصوصاً در این لحظاتی کـه رزمنـدگان پـی در پـی دشـمنان      زمین مستجاب خواهد ش

رانند و حتی چندین کیلومتر ما از خاك سرزمین دشمن را بـراي بـراي    اسالم را به عقب می
  اند.   دفاع از اسالم گرفته

بهـاي مـن، اي کسـی کـه بعـد از خـداي منـان         و اما تو اي مادرم: اي در و زمرد گـران   
اي  ستی. چگونه با تو صحبت کنم. با این زبان الکنم با تو چنـد کلمـه  ها ه مهربانترین مهربان

  کنم. وصیت می
خواستی که محسنت را داماد کنـی،   اي از تو دور نشوم و می خواستی لحظه اي که تو می  

ولی به خدا ناراحت نباش که محسنت داماد شد و همان رگبار مسلسل در جبهـه بـه ماننـد    
خواستی بریزي، ریخته شد و کسی کـه   سی بر سر محسنت میهایی بود که در شب عرو نقل

  ام را خواند رزمندگان اسالم بودند.  خطبه
قدر در زندگی تـو   ام. چه قدر برایت فرزند بدي بوده دانم که در زندگی چه مادر جان می  

  ام.   را زجر داده
اس نـو  کرد، مادرم بود و آن کسی که لبـ  آن کسی که از شب تا صبح از من حراست می  

کرد مادرم بـود و   پوشاند، مادرم بود و آن کسی که مرا استحمام و تمیز می هر روز به من می
آن کسی که حرف زدن را به من یاد داد مادرم بود و آن کس کـه هـر روز مـرا بـه بـازي و      

کـرد مـن بـودم. مـادر      برد، مادرم بود و آن کس که هر روز او را اذیت و آزار مـی  تفریح می
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حالل کن و هیچ ناراحت نباش که چرا فرزندت شهید شده اسـت و اگـر بـه امیـد     جان مرا 
  دست شما نرسید هیچ ناراحت نشوید. ام به خدا لیاقت شهادت نصیب من شد و اگر جنازه

و اما شما اي برادرانم: اي برادرانی که شاید در تمام زندگی خودم خدمتگزار شما بـودم    
کردم. از شما عاجزانـه   ام و همیشه براي شما دعاي خیر می خواسته گاه بد شما را نمی و هیچ

خواهم که تا آنجا که در توان دارید به رزمندگان اسالم کمک کنید چه از نظر مالی و چه  می
  از نظر جسمانی.

اي برادرانم از شما خواستارم که مبادا در شهادت من ناراحت شوید و گریه زاري کنیـد.    
هاي نبرد پـر کنیـد    ي بهترین کار این است که جاي من را در جبههجاي گریه زار برادرانم به

توانید  و اسلحۀ به خاك افتادة مرا بردارید و با دشمنان اسالم مردانه بجنگید و تا آنجا که می
مخلص باشید و در کارهایتان خدا را در نظر داشته باشید و مبادا کاري را براي غیرخدا و یا 

پول ناچیز انجام دهید و هرگاه کارهایتان خالصانه براي خـدمت   خداي ناکرده براي مقداري
به این اسالم برود خالصانه براي رضاي خدا کار کردید مطمئن باشید که پروردگـار اجـري   

  دنیوي و اخروي به شما عطا خواهد کرد. 
و شما اي خواهرانم: امیدوارم که خودتان حجاب اسالمی خودتان را حفظ کـرده باشـید     

تـر از خـون    تر و برّنـده  ید کرد. این را بدانید که حجاب و سیاهی چادر شما کوبندهو خواه
خـواهم کـه    بهتر دارد. از شما می 1سرخ ما در مقابل منافقان و دشمنان اسالم است و کارایی

اخالق اسـالمی را حتمـاً رعایـت کنیـد و کـاري کنیـد کـه نـزد شـوهران خـود بـه ماننـد             
) را ا لگو و راهنمـاي خـود   3زندگانی خود زینب کبري( ) نمونه باشید و در3فاطمه(

  قرار دهید. انشاءاهللا.  
و در آخر اگرچه زبانم قاصر است که پیامی به شـما امـت مبـارز و همیشـه در صـحنه        

ایـد و شـما اي    هاي نبـرد کـرده   هاي خود را عازم جبهه بدهم. شما اي ملتی که بهترین میوه
ایـد کـه بـه     هاي خودتان را به جبهۀ جنگ فرسـتاده  ن جوانهاي شهید داده که بهتری خانواده

  اند. لقاءاهللا پیوسته
گذارم. اول اینکه شما را بـه   ولی براي یادآوري و تذکر چند مسئله را با شما در میان می  
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نجـا   گاه و در هیچ مواقع امام و والیت فقیه را تنها نگذارید و تا آ دهم که هیچ اهللا سوگند می
  توانید آنها را دعا کنید.   د و میکه فرصت داری

هـا تـا حـدودي بـه نیازهـاي مـالی و        کمک به رزمندگان اسالم را فراموش نکنید. جبهه  
جسمی شما ملت غیور و مبارز نیاز دارد، هر چند کـه از اوایـل جنـگ تـاکنون هـم کمـک       

سالم به بود امکان داشت خداي ناکرده این جنگ به نفع ا هاي شما نمی اید و اگر کمک کرده
  .  1پیروزي نرسد

با این زبان الکنم منتهاي تقاضا را از شما دارم که در تشییع جنازة شهدا شـرکت کنیـد و     
همچنین نماز جمعه و سنگر مساجد را ترك نکنید کـه دشـمنان اسـالم از همـین مسـاجد،      

  .2افتند ترسند و به لرزه می نمازها و دعاها و وحدت شما می
سمنان مبادا از فرزندان خود براي رفتن به جبهه جلوگیري کنیـد   اي ملت مبارز و دالور  

که در روز قیامت در نزد خدا مسئولید و شما اي جوانان مبادا در رختخواب بیماري و ذلت 
  یارانش در میدان جنگ به شهادت رسیدند. 72) با 7بمیرید که حسین(

ار، از عمر مـا بکـاه و بـر    خدایا خدایا تا انقالب مهدي حتی کنار مهدي خمینی را نگهد  
  عمر رهبر افزاي.

  بندة حقیر شما محسن طاهریان
  4/12/62تاریخ  

  جنوب انرژي اتمی
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .»و التقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء ولکن التشعرون«
زنده جاوید است ولـیکن شـما ایـن     کسی که در راه خدا کشته شده مرده نپندارید بلکه او«

  ).154(سورة بقره، آیه » حقیقت را درنخواهید یافت
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قدر ایـران، نایـب    با درود و سالم به پیشگاه امام زمان و یگانه ابرمرد تاریخ و زعیم عالی  
کنم، باشد که با خون ناقـابلم گـامی مثبـت     نامۀ خود را آغاز می برحقش امام خمینی وصیت

ز بردارم. خدایا تو خود گواهی که رضاي تو راه مـن اسـت و راهـی دیگـر     براي اسالم عزی
ام فقط براي رضاي تو و یاري اسالم است وگرنه شغل مـن   دست گرفته ندارم. اگر سالح به

خواهم مرا پیش از اینکه شـهید شـوم قـدرتی بـدهی تـا       چیز دیگري است. خدایا از تو می
  اسالم را یاري کنم. لشکربتوانم 

کشور ایران با خون خود ایران را رنگین کردند و کشور اسالمی ما یـک کشـور   شهداي   
مان یادآور  اسالمی و کشور شهیدان است و خون سرخ شهیدان در جاي جاي میهن اسالمی

هاي امت مسلم ماست. امتی که اینک رسالت سنگین ادامۀ راه شهیدان  ها و دالوري جانبازي
  رود.  ناپذیر به پیش می را بر دوش دارد و استوار و تزلزل

شـوند و بـه جامعـۀ خـویش      سـوزند و آب مـی   که خود می 1شهدا شمع محفل بشریتند  
بخشند. اي شهیدان خدا، اي شهیدان باسعادت راه خـدا، اي تیزپـروازان میـدان     روشنایی می

ایـد شـهید بدهیـد و ایـن      هایی کـه توانسـته   شهادت و اي عاشقان شیفته خدا و اي خانواده
باعظمت نصیب شما گشته، شما افرادي هستید که در جامعه افتخاري نصـیب شـما    سعادت

شود پس به شهیدان خودتان فخر بورزید و افتخـار   ها نمی شده که نصیب هر یک از خانواده
هاي نبرد حق برعلیـه   کنید. شما اي ملت غیور ایران که با فرستادن فرزندان خودتان به جبهه

ایـد تـا    وجـود آورده  اید و رزمندگانی غیـور و پرتـوان بـه    داده 2باطل تشکیل نیروي خدایی
  طوري که خدا در قرآن فرموده است:   همان

و « 3»ان اهللا بما یعملون بصیرف اهللا فان انتهو کُلّه و یکون الدین فتنۀو قاتلوهم حتی التکون «
دین خدا باشد با کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روي زمین برطرف شود و همه آیین و 

  ».و اگر از فتنه و جنگ دست کشیدند با آنها به عدالت رفتار کنید
خـروش   با دشمنان و کافران بجنگند و شما اي رزمندگان و اي داوطلبـان فـداکار و پـر     
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مردانه با دشمن بجنگید و مؤمنانه با دشمن ستیز کنید و بدانید ملـت و روحانیـت پشـتیبان    
هاي نبرد چه دشمن خود را بکشـید و چـه خـود     شما در جبهه شما هستند و آگاه باشید که

ها افراد دیگر را تشـویق و تقویـت    و شما اي عزیزان با رفتن به جبهه 1کشته شوید پیروزید
آموزان  کنید تا به جبهه بیایند، زیرا که آیندة اسالم به چنین افرادي نیاز دارد و شما اي دانش

ندن هر چـه بیشـتر خـود مشـت محکمـی بـر دهـان        دختر و پسر گرامی، شما با درس خوا
گویان و منافقین بزنید. پیام صمیمانۀ من به شما این اسـت کـه در کنـار برگـزار کـردن       یاوه

هاي غیردرسی در زمینۀ مبانی اخالق اسالمی و عقایـد اسـالمی و    هاي درسی، کالس کالس
کامل را ندارند بـه انـدازة    2یدین مبارك اسالم برگزار کنید تا افرادي که با این مسائل آشنای

آموزان باوفا و فداکار سعی کنید کـه از ایـن عمـر و وقـت      کافی آشنا شوند و شما اي دانش
گذرانید و از مطالعات خود برداشت مثبت و مناسب براي خدمت بـه   خود که در مدرسه می

  دست آورید.  ملت و کشور اسالمی ایران به
ه معلمین محترم و دلسوز مهربان مدرسه، زیـرا ایـن   آموزان نوبت ب پس از سخن با دانش  
آموز نباشد معلـم   آموز و معلم با هم ارتباط کامل و مستقیم دارند. زیرا اگر دانش دانش 3[...]

آموز نیست. براي معلمین همش یک جملـه از شـهید مظلـوم     نیست واگر معلم نباشد دانش
  د قرار دهند.  نویسیم باشد که سرمشق خو می 4اهللا دکتر بهشتی آیت

  ».یک معلم خوب باید قبل از هر چیز یک انسان متعهد و پایبند به اسالم باشد«
بعد از این همه گفتگو آخرین دسته و گروه افراد جامعه، کـه اسـم و نـام آنهـا در ایـن        

  شود گروه و تیپ جوان جامعه هستند.   نامه برده می وصیت
ستن انقالب اسالمی و به پیـروزي رسـیدن آن   وقوع پیو در کشور اسالمی ایران بعد از به  

دست جوانان غیـور و برومنـد ایـن آب و خـاك      اکثر مشاغل و مقامات کشوري و دولتی به
  دهند.  افتاد، که آن مشاغل را انجام می

                                           
 .116، ص 19امام خمینی، صحیفه امام، ج  -1
 ».آشنائی«در اصل وصیت  -2
 خوانا نیست. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4



 255طاهریان، محسن     ¹استان سمنان 

در میان این جوانـان، جوانـانی هسـتند کـه از افکـار و مغزهـاي خـالق و فـوق العـاده            
انند از نیروي فکري خود براي خدمت بـه مـردم مملکـت    تو برخوردارند که این جوانان می

امـاره و   اسالمی خود استفاده کنند. از بعضی از جوانان خواستارم که با قدرت تمام بـا نفـس  
بدکارة خود مبارزه کنند و بر آن غالب شوند و هرگاه به امید خداوند تعالی توانستند بـر آن  

جهاد اکبر که خدا چنین جهـادي را بـیش   پیروز شوند، در آن وقت است که جهاد بزرگ و 
خـواهم کـه در هـر مقـام و      اند. از نسل جوان عاجزانه مـی  انجام داده 1از اندازه دوست دارد

  پستی هستند مواظب باشند که در هیچ جریانی غرق نشوند و جلو خود را بگیرند.  
رنـج و   پدر و مادر عزیزم، پدر و مادري که عمري را براي پرورش و بزرگ کـردن مـن    

اي  اي و تو اي مادر مهربان و دلسوز من که با وضعیت سخت توانسته زحمت فراوان کشیده
کس از وضعیت سخت زندگی فقیرانه شما بـا پـدر    فرزندان خودت را بزرگ کنی، ولی هیچ

خبردار نشده است. مادرم امیدوارم که تو هم از سر من راضی باشی. مادر دلسوز و مهربـان  
دانم که گناهـان مـن زیـاد     ام و می خیلی شما و پدر پیرم را اذیت و آزار کردهدانم که من  می

کار هستم. در آخرین ساعت یا روزهـا و یـا    است. آگاهم که روسیاهم و گناهکار، ولی توبه
زندگیم از خدا طلب استغفار کردم و از شما پدر و مادر و کلیۀ آشنایان و دوسـتان   2هاي ماه

خواهم که از سر من راضی باشید تا خداي من از من راضـی   ان میو از شما ملت غیور سمن
خواهم که همیشه به یاد خدا بوده و پیـرو رهبـر    بوده و مرا ببخشد. پدر و مادرم از شما می

وار بـزرگ کـرده تـا     کبیر انقالب باشید. از شما خواهشمندم که خـواهر کـوچکم را زینـب   
خـواهم کـه    ه دهید. خواهر کوچکم از تو میبتوانید فرزندي باحجاب و نمونه تحویل جامع

دانی که حجـاب تـو از خـون سـرخ مـن       حجاب اسالمیت را حفظ کنی زیرا که خودت می
دارد. و تـو اي   5و قاسـطین  4بهتـري در مقابـل منـافقین و نـاکثین     3تر است و کارایی رنگین

در بسـیج و   حـال در خـط امـام بـودي و     طوري که تا به خواهم همان برادرم کریم، از تو می
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هاي اسالمی دیگر فعالیت داشتی، بعد از شهادت من همواره فعال بوده و فعـالتر شـو.    ارگان
خالصه پدر و مادرم و کلیۀ اعضاي خانواده و از همۀ شما خواهانم که در تشـییع جنـازه و   

شوم و در هنگام تشییع جنازة مـن   دفن من هیچ گریه نکنید، زیرا من از گریۀ شما آزرده می
دانـم کـه مـن فرزنـد آخـر و کوچکتـان بـودم و         ربت و شیرینی بدهید. پدر و مادرم مـی ش

بایست در پیري و آخر زندگی شما، عصاي دست شما مخصوصاً پـدر باشـم، ولـی چـه      می
سوي خود بـرد و   کنم که خدا مرا طلبید و عاشق من شد و من هم عاشق او شدم و او را به

مـن طلبنـی وجـدنی و مـن     «وري که خـودش فرمـود:   ط مرا از همۀ گناهان پاك کرد همان
  .1»...وجدنی

  14/6/1362تاریخ 
  صبح 7دوشنبه ساعت 

  محسن طاهریان
  
  

                                           
  ر.ك. تعلیقات. -1



 257طاهریان، محسن     ¹استان سمنان 

  



 (دفتر هشتم) نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     258

  



 259طاهریان، محسن     ¹استان سمنان 

  



 (دفتر هشتم) نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     260

  



 261طاهریان، محسن     ¹استان سمنان 

  



 (دفتر هشتم) نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     262

  



 263طاهریان، محسن     ¹استان سمنان 

  



 (دفتر هشتم) نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     264

  



 265طاهریان، محسن     ¹استان سمنان 

  



 (دفتر هشتم) نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     266

  



 267طاهریان، محسن     ¹استان سمنان 

  



 (دفتر هشتم) نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     268

  



 269طاهریان، محسن     ¹استان سمنان 

  



 (دفتر هشتم) نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     270

  



 271طاهریان، محسن     ¹استان سمنان 

  



 (دفتر هشتم) نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     272

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I .تنها وصیت من طلب بخشش از درگاه ایزد منان است 
I دي(عج) متصل بفرماید.خداوندا انقالب ما را به انقالب حضرت مه 
I هاي جهان برافراشته بگرداند. پرچم پرافتخار انقالب خونین اسالمی را بر تمام قله 
  
 

  محمود  :نام
  طاهریان  خانوادگی: نام
  تقی  پدر: نام 

  خانم  سلطان نام مادر:
   1341نوزدهم اردیبهشت  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  سوم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج  کننده: ارگان اعزام

   1362وهشتم آبان  بیست تاریخ شهادت:
  پنجوین عراق  ل شهادت:مح

  - نحوة شهادت:
  زادگاهش امامزاده یحیاي گلزار شهداي مزار:
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  1طاهریان محمود
  

  بسمه تعالی
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

نام خداي عزوجل و با سالم بر پیشگاه امام عصر(عج) و با سـالم و درود بـه رهبـر کبیـر      به
المی از ابتداي هستی تا انتهاي آن و با سـالم و درود بـر امـت    انقالب و شهداي انقالب اس

  اسالمی ایران.
تعالی که به ما نعمت و جود عطا فرمود چه براي نوشتن وصـیت و   سپاس خداوند باري  

اند تنها وصیت من طلب بخشش از درگاه ایزد منـان   چه براي اینکه فکر کنم. دیگران نوشته
ر و مادرم، بنده فرزندي نبودم که شما را از خود خشـنود  است و دعا براي آمرزش بنده. پد

کنم. از همـۀ مـردم هـم تنهـا خواهشـی کـه دارم، بنـده را و         سازم از شما طلب بخشش می
تـوانی در کفـن و دفـن مـن      خطاهایم را ببخشند. پدرم وصی بنده تو هستی، هرگونه که می
ـ     دا انقـالب مـا را بـه انقـالب     تصمیم بگیر و انشاءاهللا که باعث دردسـر شـما نشـود. خداون

حضرت مهدي(عج) متصل بفرماید. امام امت را تـا ظهـور حضـرتش حفـظ بفرمایـد و در      
هـاي جهـان    فرجش تعجیل بفرماید و پرچم پرافتخار انقالب خونین اسالمی را بر تمام قلـه 

 برافراشته بگرداند. بار دیگر تقاضاي دعا براي بخشش گناهـان دارم کـه انشـاءاهللا فرامـوش    
  نشود. 

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  محمود طاهریان
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  هاي کلیدي عبارت
I )خواهد. طلبد و قربانی می ) است و اسالم خون می7موقعیت ما مانند امام حسین 
I دهم تا اسالم پایدار بماند. من به پیروي از حسینم و خمینی عزیزم خون می 
I خالی گذاشت و خط حرکت او را تقویت نکرده.) را 7شود پشت سر حسین( مگر می 
I دهید ولی در عوض شاهد نابودي دشـمنان اسـالم بـوده و خواهیـد     اگر برادري را از دست می 

 بود.
I .امام امت را تنها نگذارید، اول خدا بعد امام 
I     امید است که خداوند عمر پربرکت و باعظمت امام را به طوالنی آفتاب زیاد کـرده تـا انقـالب

 عج) او را نگهدارد تا صاحب اصلی این انقالب بیاید.مهدي(
I نیستید3دهید، ولی این را بدانید که باالتر از زینب( گرچه برادري را از دست می ( 
  
  

  محمود  :نام
  طاهریان  خانوادگی: نام
  رضا  پدر: نام 

  فرخ  نام مادر:
   1341وهفتم فروردین  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  اول متوسطه  تحصیالت:
  ارتش  کننده: ارگان اعزام

   1361یازدهم آبان  شهادت:تاریخ 
   خوش عین محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زادگاهش امامزاده یحیاي گلزار شهداي مزار:
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  محمود طاهریان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  »بسم رب الشهدا و الصدیقین«

  نامه شهید برادر سرباز محمود طاهریان وصیت
انـد و نـزد خـداي خـود روزي      شته شدند مرده مپندارید بلکه زندهآنان که در راه خدا ک  
  خورند.   می
پس از ستایش خداوند سبحان و درود به رسول اکرم و ائمه اطهـار بـاالخص حضـرت      

مهدي(عج) و نایب برحقش امام خمینی رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و ملت شـهیدپرور  
که در راه خدا ریخته شود بهتـر نیسـت و مـن     ایران، هیچ قطرة خونی در نزد خدا از خونی

  خواهم با این قطرة خون به عشقم برسم که خداست.   می
خواهـد و   طلبد و قربانی مـی  ) است و اسالم خون می7موقعیت ما مانند امام حسین(  

شـود   دهم تا اسالم پایدار بماند، مگـر مـی   من به پیروي از حسینم و خمینی عزیزم خون می
) را خالی گذاشت و خط حرکت او را تقویت نکرده و خود را مطیع 7پشت سر حسین(

  .1»گردیم سوي او بازمی ما همه از او هستیم و همه به«و پیرو حسین دانست. 
) کـه  7العابـدین(  زیـن  2فرستم که باید چون آقاي رضا طاهریان با خونم به تو پیام می  
مام مردم رسانید، تو هـم  گوش ت ) را به7) و خون سرخ حسین(7انقالب حسین( 3پیام

  ها برسانی.  باید پیام مرا به تمام انسان
گویم هان اي مادر، اگر چه ممکن است براي تو مشکل باشد که فرزنـدي را از   به تو می  

اي ولی نه مگر آنهایی که بهترین فرزندان خود را فدا کردند، مادر نبودند؟ کـه در   دست داده
ا را گره کرده و با صداي بلند فریاد زدنـد و گفتنـد اي   ه شهادت فرزند دلبند خودشان مشت

و من هم انتظار دارم از تـو اي مـادر اگـر     5بلکه تبریک بگویید 4مردم به من تسلیت نگویید
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خواهی که دشمن به ما نخندد تو همچون دیگران مشت را گره کرده صدایت را ده برابر،  می
اید تا ایران ما مادرانی چـون مـن دارد    خوانده ها کور توانی فریاد بزنی که اي ابرقدرت تا می

امکان ندارد کسی به ما تجاوز کند، این آرزو را به گور خواهید برد. اگر برادري را از دست 
دهید ولی در عوض شاهد نابودي دشمنان اسالم بوده و خواهیـد بـود و شـما همچـون      می

و تا آخرین قطـرة خـون   نبرد حق علیه باطل گذاشته  2) پاي در میدان7(1حضرت عباس
  خود از اسالم پشتیبانی نموده، امام امت را تنها نگذارید، اول خدا بعد امام.  

امید است که خداوند عمر پربرکت و باعظمت امام را به طوالنی آفتـاب زیـاد کـرده تـا       
انقالب مهدي(عج) او را نگهدارد تا صاحب اصلی این انقالب بیایـد، گرچـه بـرادري را از    

) نیستید که در صحراي کربال سـر  3دهید، ولی این را بدانید که باالتر از زینب( دست می
بریدة برادرش را در باالي نیزه مشـاهده کـرد و بـه ایـن حـال شـجاع و قـاطع پیـام خـون          

گونه پیـام   ) و یاران را به تمامی جهان رسانید و بر کافران بشورید، تو هم زینب7حسین(
تـان   امام برسان و بگو گذشت آن زمان که هر جنایتی از دستخون مرا به دشمنان اسالم و 

اهللا به چنگ عدالت سپرده شده تا به جـزاي   دست حزب کردید وقت آن شده به آمد می برمی
  اعمال خود برسید. انشاءاهللا. (اگر توانستید این صحبت باال را تکثیر کنید).

ممنونم که چنـین فرزنـدي را    خواستم که بنویسم از تک تک شما پدر و مادر مهربان می  
  تربیت کردید و به جبهه حق علیه باطل فرستادید.  

که اگـر کـاري بـد یـا زشـت از مـن        3بی جان و بابابزرگ را سالم برسانید و بگویید بی  
  سرزده حاللم کنید. 

قـدر میـل    آن هـر چـه   4روز، روزه مانده که باید قضـاي  10ضمناً مادر عزیزم یک ماه و   
دارم که آن هم بدهید و یا عوض  5رکعت هم نماز قضا 50به فقرا و در حدود دارید بدهید 

  قضاي آن را بخوانید.  
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  داداش مهربان حاللم کنید.  داداش جواد و زن
  زري خانم و آقا رضا حاللم کنید. 

زري خانم و داداش احمد حاللم کنید و انشاءاهللا زندگی خوبی داشته باشید و مـن هـم     
  رم.  از خداوند خواستا

  خواهر مهربان و اسماعیل آقا حاللم کنید. 
که اگر از مـن کـار بـدي     1ها سالم برسانید و بگویید ها و عموها یک به یک با بچه خاله  

  سرزده حالل کنند.  
  ها حاللم کنید.  ها با بچه دایی ها و زن ها و عموها و دایی عمه
نید. سعید و وحید و امید داداش کوچک مهربان مرا، ابوالقاسم هم عوض من روبوسی ک  

  و علی را یک به یک روبوسی کنید.
  پدر و مادر عزیزم حاللم کنید و بدنم را در امامزاده عیسی پیش بقیه شهدا دفن کنید.  

دوستان را یک به یک سالم برسـانید مخصوصـاً اسـداهللا و داداش و رضـا گلپایگـانی و        
بقیه دوستان را و بگویید که شما هم اگـر   و برادران عراقی و 2هاي [...] برادرش و تمام بچه

  بدي یا خوبی مرا دیدید حاللم کنید. 
  نامۀ برادر سرباز محمود طاهریان وصیت

  6/8/61  مورخه 
  
  

                                           
 ».بگوئید«د ر اصل وصیت  -1
 خوانا نیست. -2



 (دفتر هشتم) نامه کامل شهدا وصیت ¹) 12آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     280

  



 281طاهریان، محمود     ¹استان سمنان 

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I اهللا و همیشه در صحنه آمدیم تا صدام و صدامیان را براي همیشه بـه   با دعاهاي شما امت حزب

  یفکنیم.دان تاریخ ب زباله
I    چه سعادتی بیش از اینکه ما در این میدان کارزار، میدان آزمایش نبرد جهاد دفاع سـهم انـدکی

 داشته باشیم.
I      بار الها من به قصد حفظ مقدسات و شئونات و براي دفاع از سـرزمین مقـدس کشـور عزیـزم

 ایران، به فرمودة امام به جبهه آمدم.
I باشید. 3نب(خواهر عزیزم ادامه دهندة راه گهربار زی ( 
I .رسالت خود را حفظ کنید و مرا نیز دعا کنید 
  
  

   محمدعلی :نام
  مقدم  طاهري خانوادگی: نام
  قربانعلی  پدر: نام 

  صغرا  نام مادر:
   1343یکم خرداد  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود  محل تولد:
  دوره ابتدایی پایان  تحصیالت:
  ارتش  کننده: ارگان اعزام

   1364هشتم مهر  تاریخ شهادت:
   لوالن محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  اثري از پیکرش به دست نیامد. مزار:
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  مقدم محمدعلی طاهري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص«

جنگ جنگ است و عزت و شرف ما و دین و میهن در گرو همـین مبـارزات اسـت. (امـام     
  2خمینی)

امت و با سالم  3ه حضور رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران این قلب تپندةبا عرض سالم ب  
) تا کـربالي ایـران و بـا    7به شهداي گلگون کفن انقالب اسالمی از کربالي امام حسین(

درود سالم بر شهداي زندة ما، جانبازان انقالب که با ایثـار اعضـاي خـود و صـبر خـود در      
سـرایان شـرق و غـرب و     ند و مشت محکمی بر یاوهمصائب واقعاً حجت را بر ما تمام کرد

 4آورم درمنطقۀ عملیاتی خیبـر  اکنون که این چند سطر را به نوشته درمی اند. هم منحرفین زده
هستم و انتظار شب، نور شب، حرمت شب، گشایش شب، عصمت  5واقع در جزیرة مجنون

کفر تا به ابد بـه یـاري   شب، نماز شب، بیداري انتظار شب، غلبۀ نور بر ظلمت و سرنگونی 
اهللا و همیشه در صحنه آمدیم تا صدام و  حق و با امدادهاي غیبی با دعاهاي شما امت حزب

  دان تاریخ بیفکنیم. صدامیان را براي همیشه به زباله
چه سعادتی بیش از این که ما در این میدان کارزار، میدان آزمایش نبرد جهاد دفاع سـهم    

و  7باشیم. بار الها من به قصد حفظ مقدسـات  6»مخلصین له الدین« اندکی داشته باشیم و از
که جنـگ را در  «شئونات و براي دفاع از سرزمین مقدس کشور عزیزم ایران، به فرمودة امام 

                                           
 .4 /صف -1
  .243، ص 13صحیفه امام، ج  -2
 ».طپنده«در اصل وصیت  -3
  ر.ك. تعلیقات.   -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
 32 ، لقمـان/ 65، عنکبـوت/  29، اعـراف/  22یـونس/  «انـد:   آیه قرآن آمده است. از آنجمله 6در » مخلصین له الدین«عبارت  -6

 ».و...
  ».مقدصات«در اصل وصیت  -7
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به جبهه آمدم، پس پروردگارا، اگر در این راه جـانم را فـدا کـردم،     1»هر کاري اولویت دارد
سـوي آخـرت، آمـرزش و ریخـتن      ه خـودت پـرواز بـه   اي براي نزدیکی ب شهادتم را وسیله

گناهانم، پاك شدنم و در نهایت خالصی از این دنیاي زودگذر و آلوده قرار بـده و در آخـر   
و بـرایم دعـا    3طلبم و امیدوارم که مرا ببخشـند  خود از خانوادة خود حاللیت می 2وصایات

وردي جـان از تـو    بـانم اهللا کنند چون ما همیشه به دعاهاي شـما احتیـاج داریـم. بـرادر مهر    
ام که نتوانستم حق برادري را بر تو ادا نمایم. امیدوارم که خداوند به شما صبر عطـا   شرمنده

کشم، از روي پرچین تو خجل هسـتم، نتوانسـتم فرزنـد خـوبی و همکـار       کند، پدر زحمت
هنـدة راه  خوبی برایت باشم، شما به بزرگواري خودتان مرا ببخشید، خواهر عزیـزم ادامـه د  

) باشید. رسالت خود را حفظ کنید و مرا نیز دعـا کنیـد اگـر در ایـن راه     3گهربار زینب(
هاي مـادرم   شهادت نصیبم شد قبر من و مادرم را با یک ظرف آب بشویید تا لحظۀ مهربانی

  انداز دارم، هرگونه صالح دیدید انجام دهید.  را احساس کنم، من مقداري ناچیز پس
  

  »والسالم«
  عزیز. 4) و آزادي قدس7امید زیارت کربالي حسین( به  

ــارم  ــا نگـ ــو اي زیبـ ــرگم تـ   پـــس از مـ
  

ــارم      ــان در کنـ ــع خوبـ ــا جمـ ــا بـ   بیـ
    

  شرطم این بود که در حجلۀ بختم به سعادت برسم
  

  بختم این شد، که در سنگر میهن بـه شـهادت برسـم     
    

  حتماً اینها را در روي سنگ قبرم بنویسید.  
  مقدم محمدعلی طاهري

  

                                           
مـادامی کـه   «ها تأکید دارند  امام تعبیري قریب به این عبارت شهید دارد. در فتوایی به ضرورت و اولویت نیاز جبهه -1

، 165، جنگ و دفـاع در اندیشـۀ امـام، ص    2، (تبیان »ها نیاز به نیرو دارد، شرکت در جبهۀ دفاع واجب است جبهه
 احکام فقهی).

 ».فصایات«در اصل وصیت  -2
 ».ببخشن«وصیت  در اصل -3
 ر.ك. تعلیقات.   -4
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  هاي کلیدي عبارت
I .امام و رزمندگان را دعا کنید و امام عزیز را تنها نگذارید  
I .به فکر اسالم و قرآن باشید 
I .از والیت فقیه پشتیبانی نمایید تا آسیبی به کشور نرسد 
I ترین زینت زن حفظ حجاب است. ارزنده 
  
  

   سیدجابر :نام
  طباطبایی  خانوادگی: نام
  اهللا  نصرت پدر: نام 

  بیگم  مریم نام مادر:
   1349پنجم مرداد  تاریخ تولد:

  شاهرودشهرستان  تولد: محل
  دوم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1364چهاردهم آذر  تاریخ شهادت:
   جزیره مجنون عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  سیدجابر طباطبایی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»ۀلجنتري من المؤمنین بانفسهم و اموالهم بان لهم اان اهللا اش«
  ».هاي مؤمنین را به بهاي بهشت ها و مال درستی که خریداري کرده است جان به«

ملت شهیدپرور هدف از آمدن من به جبهه براي خدا و رضاي خدا است و براي حفـظ    
  اسالم و ناموس اسالم است.  

ه در صحنه این است که امام و رزمنـدگان را دعـا   اهللا و همیش پیام من به شما امت حزب  
کنید و امام عزیز را تنها نگذارید. پدر و مادرم، من امانتی از خداوند بودم در دسـت شـما و   
خداوند هم امانتش را پس گرفته است و شما هـیچ ناراحـت و انـدوهگین نباشـید. پـدر و      

  د.  مادرم اصالً من راضی نیستم که براي من گریه و زاري کنی
اهللا، من را در کنار مزار برادر شهید ابراهیم ربیعی دفن کنید و روي قبـر مـن    امت حزب  

اهللا بـود   من به آرزوي دیرینۀ خودم که همان شهادت فـی سـبیل   2جوان ناکام ننویسید چون
رسیدم و انشاءاهللا که خداوند مرا از شهداي خودش قرار دهد. و اما برادران من وصیت مـن  

هاي مملکت ایرانمان را  هایتان را خوب بخوانید تا در آینده چرخ است که درسبه شما این 
سـیبی بـه    تـا آ  3از والیت فقیه پشـتیبانی نماییـد  «بچرخانید و به فکر اسالم و قرآن باشید و 

  .4»کشور نرسد
خواهران من امیدوارم که رسالت زینبی خود را در جامعه پیاده کرده و حجـاب خـود را     
  ) به تو خطاب کرده است که: 3ه زینب(دارید ک نگه

  
  گونه خطاب است ) به تو این3اي زن از زینب(

  
  ترین زینـت زن حفـظ حجـاب اسـت     ارزنده  

    

و در مرگ من ناله و زاري نکنید که باعث رنجاندن دل و قلب بنده شوید و در پایـان بایـد   
                                           

  . 111 /توبه -1
 ».چو«در اصل وصیت  -2
 ».نمائید«در اصل وصیت  -3
  ).58، ص 10عبارت مشابه سخنی از امام خمینی است در تأیید و پشتیبانی از والیت فقیه، (صحیفۀ امام، ج  -4
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کـه در نـزد و پیشـگاه     2برایم طلب حاللیت نماییـد  1عرض کنم که از کلیه اهالی روستائیان
  پیغمبر اسالم روسیاه نباشم.  

  مـرغ بــاغ ملکــوتم نــیم از عــالم خــاك 
  

  3اند از بـدنم  دو سه روزي قفسی ساخته  
  ام، آمـدنم بهـر چـه بـود؟     از کجا آمـده   

  
  روم آخــر ننمــایی وطــنم بــه کجــا مــی  

    
  خرم آن روز کز این منزل ویـران بـروم  

  
  4راحت جان طلبم وز پی جانـان بـروم    

    
  سیدجابر طباطبایی

22/8/64  
  

                                           
 ».روستائیان«در اصل وصیت  -1
  ».نمائید«در اصل وصیت  -2
دو سه روزي است که به دنیا از بـدنم قفسـی   «موالناست. مصرع دوم بیت اول در اصل وصیت چنین است شعر از  -3

 ).1068ی کدکنی، بیت ع، (غزلیات شمس تبریز، مقدمه و پژوهش شفی»ام ساخته
 شعر از حافظ است. -4
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  هاي کلیدي عبارت
I .شهید کسی که دست از همه کشیده و فقط خدا ببیند و تنها عاشق و محب خدا گردد 

I  اللهی شدن انسان. خلیفۀشهادت این مرگ باهدف یعنی کشته شدن در راه خدا، یعنی 
I  کنم. سفارش میشما را به اطاعت از اوامر امام و پیروي از والیت فقیه 
I بینم. اسالم را در وجود والیت فقیه خالصه می 
I یابد. وسیلۀ پیروي از امام و کالم امام تحقق می بدانید که ادامۀ راه شهدا فقط به 
 
  

   سیدمحمد :نام
  طباطبایی  خانوادگی: نام
  سیدحسن  پدر: نام 

  معصومه   سیده نام مادر:
   1343یکم اسفند  تاریخ تولد:
  شاهرودشهرستان  محل تولد:
  سوم ابتدایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1364ودوم بهمن  بیست تاریخ شهادت:
   اروندرود محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  سیدمحمد طباطبایی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»ولی اهللا اًاشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمدا رسول اهللا و اشهد ان امیرالمؤمنین علی«
و ما  اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر 2من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا«

  .»بدلوا تبدیال
برخی از آن مؤمنان، بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند کـامالً وفـا   «

د شدند) و برخی با انتظار کردند، پس برخی بر آن عهد ایستادگی کردند (تا به راه خدا شهی
  ).23(احزاب/  ».مقاومت کردند و هیچ عهد خود را تغییر ندادند

با سالم به پیشگاه مقدس حضرت مهدي صاحب الزمان(عج) و سالم و درود بـر نایـب     
برحقش پیر جماران، امام عارفان، برادر سالکان، معشوق عاشقان و رهبر مستضـعفان جهـان   

ود بر همۀ شهداي راه حق و فضیلت کـه بـا خونشـان پهنـۀ ایـن      خمینی کبیر و سالم و در
سرزمین اسالمی را گلگون کرده و بـه حـق ثابـت کردنـد کـه راهـروان راسـتین اباعبـداهللا         

  ) هستند.  7الحسین(
سخن از شهید و شهادت است. چه واژة زیبایی، بلـه شـهید کسـی کـه دسـت از همـه         

  خدا گردد و چه نیکو سروده آن که گوید: کشیده و فقط خدا ببیند و تنها عاشق و محب 
  

  آن کس که تو را شناخت جان را چه کنـد 
  

  3فرزنــدو عیــال و خانمــان را چــه کنــد  
  

ــی    ــانش بخش ــر دو جه ــی ه ــه کن   دیوان
  

  دیوانــۀ تــو هــر دو جهــان را چــه کنــد   
  

  

اللهی شدن انسان.  خلیفۀو شهادت این مرگ باهدف یعنی کشته شدن در راه خدا، یعنی   
آینـد و آدم   کند و مالئکـه بـه پیشـباز مـی     وقتی که روح از این کالبد خاکی عروج مییعنی 

                                           
  شهادتین. -1
  ».عاهدو«در اصل وصیت  -2
 شعر از رباعیات خواجه عبداهللا انصاري است.-3
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که در این طریق گام نهادند و حالوت این طعـام خـدایی    حال آنان شود و خوشا به انسان می
  را چشیدند.  

خوانید. این حقیر از لحـاظ مـادي کـه چیـزي نـدارد کـه        نامه مرا می عزیزانی که وصیت  
در آن مورد بگوید اما در این دنیا فقط عشق موال داشتم و فقط دلبستگی بـه  بخواهد سخنی 

کـنم زیـرا    امام بس، پس شما را به اطاعت از اوامر امام و پیروي از والیت فقیه سفارش مـی 
بینم. چون اسالم را در وجـود والیـت فقیـه خالصـه      سعادت و رستگاري شما را در آن می

یابـد و   وسیلۀ پیروي از امام و کالم امام تحقق مـی  شهدا فقط به بینم و بدانید که ادامۀ راه می
قـدر دلـم    عزیزان من چـه  1»سالم علیکم بما صبرتم«: در پایان سخن کوتاهی با پدر و مادرم

خواست که بار دیگر بتوانم پیشتان بیام و از نزدیک دست پرمهرتان را ببوسـم. اگـر چـه     می
دانم که شما خیلی بزرگـوار هسـتید و مـرا     قیناً میمن فرزندي خوب براي شما نبودم ولی ی

خواهم که براي مـن   کنم و از شما می کنید. شما را به صبر در راه خدا سفارش می حالل می
گریه نکنید. گریه براي آن آقایی کنید که در روز عاشورا وقتی یارانش را از دست داد طفـل  

خواهم کـه از کسـی تسـلیت     ز شما میسوي میدان برد و ا را برداشت و به 2اش ماهه 6شش 
تان التماس دعا دارم. سالم مرا به  میرد و تسلیت ندارد. از همه نپذیرید زیرا شهید آگاهانه می

  برادران عزیزم و خواهر مهربانم برسانید.  
شـد، مـرا در همـان روسـتاي      3نکتۀ دیگر اینکه چنانچه شهادت این فیض عظما نصیبم  

والدینم رضایت دادند دفن کنید. سعی شود بازوبندي که همراه خودمان سطوه در محلی که 
و پـوتین   4پشـتی و فانسـقه   دارم باز نکنید. چنانچه از لحاظ شرعی اشکال نداشته باشد کوله

  ام تحویل دهید و پولش را دریافت کنید.   مرا به خانواده
مندم. خداحافظ. سپارم و توفیق شما را آرزو در پایان همگی شما را به خداوند بزرگ می  

  خدانگهدار شما.
  

                                           
 . 24 /رعد -1
 ».اصغر علی«ر.ك. تعلیقات. ذیل  -2
  ».نسیبم«در اصل وصیت  -3
 ».فانسخه«در اصل وصیت  -4
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  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار. آمین یا رب العالمین.   
  »والسالم«

  1سیدمحمد طباطبایی
  

نامه همراه با یک پاکت نامـه در سـاك بنـده داخـل کتـاب       نسخۀ دیگري از این وصیت  
  اصول آنالیز ریاضی است. (حتماً بردارید)

  

                                           
  شهید پس از اتمام وصیت توضیحاتی را به شرح زیر نوشته است: -1

نامۀ اینجانب سیدمحمد طباطبایی فرزند سیدحسن معروف به سید میرزا حسـن اهـل و سـاکن روسـتاي سـطوه       وصیت
  هرستان شاهرود.  واقع در ش

  تماس حاصل کنید و با آدرس زیر با برادرم تماس بگیرید.   4513براي اطالع بیشتر در شاهرود با تلفن   
 اهللا محمدیان ، منزل رحمت99شاهرود، کشتارگاه خیابان شهید دستغیب، کوچۀ تراز موتور، پالك   
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 297طباطبایی، سیدمحمد     ¹استان سمنان 

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي رتعبا
I شـود و   هایت ما جوانان ایران را قطعه قطعه کنی باز خونمان مـوج مـی   اي آمریکا اگر با دسیسه

 گوید مرگ بر آمریکا. می
I داریم. مان دست برنمی اگر زنده بمانیم باز هم از امام 
I جنگیم و از امام عزیز و گرامیمان و اسالم حمایت و تا آخرین نفس و آخرین قطرة خونمان می 

 کنیم.   حراست می
I .امروز روزیست که ما باید امتحان پس بدهیم 
I .دامادي من آن روزي است که اسالم پیروز شود 
  
  

   سید محمدعلی :نام
  طباطبایی  خانوادگی: نام
  سیدرضا  :پدر نام 

  بی  بی نام مادر:
   1345هشتم مهر  تاریخ تولد:
  شهرستان دامغان  محل تولد:
  پایان دوره راهنمایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  زادگاهشرضاي  فردوسگلزار شهداي  مزار:
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  سید محمدعلی طباطبایی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
انـد و نـزد خدایشـان روزي     اند، نه بلکه زنده د مردهمپندارید آنها که در راه خدا کشته شدن«

  ».خورند می
به نام آن کسی که من را خلق کرد و به من عقل و چشم و گوش داد، که با عقل که بـه    

را شنیدم و دیـدم   2من داده فکر کنم و با چشم ببینم و با گوش بشنوم و عمل کنم چیزهایی
خـواهم بگـویم کـه اي آمریکـا اگـر بـا        یو حال آن را به مرحلۀ عمـل رسـاندم و حـال مـ    

گویـد مـرگ    شود و می هایت ما جوانان ایران را قطعه قطعه کنی باز خونمان موج می دسیسه
داریم و تا آخرین نفس و آخرین  مان دست برنمی بر آمریکا و اگر زنده بمانیم باز هم از امام

کنـیم.   مایـت و حراسـت مـی   جنگیم و از امام عزیز و گرامیمان و اسالم ح قطرة خونمان می
برادران و خواهران گرامی امروز روزي است که ما باید امتحان پـس بـدهیم، امـروز روزي    

) کـه همـان   7) و براي اهـداف حسـین(  7است که باید نشان بدهیم که همراه حسین(
دو رو باشـیم، کـه اسـالم از ایـن      3وحی الهی است از آن پاسداري کنیم. نباید مثل منافقـان 

خورد کـه از   ن دو رو از زمان حضرت ختمی مرتبت تا این زمان دارد از اینها لطمه میمنافقا
گویند ما مسلمان هستیم ولـی از طـرف دیگـر بـه اسـالم لطمـه وارد        آیند می یک طرف می

) جـان  7نمایند که انشاءاهللا خداوند ریشۀ این منافقان دو رو را قطع کند. اي حسـین(  می
ودیم تو را یاري کنیم و حـاال بـراي آزاد کـردن قبـر مطهـرت از      اگر ما در صحراي کربال نب

جنگیم و از کشته شدن در راه تو بـاکی نـداریم. ایـن     دست دژخیم کافر تا آخرین نفس می
هـاي امـروزي همـه چیـز را رهـا کـرده،        زمان یک زمان حساس و پرشور است کـه جـوان  

هاي عزیـز از شـما تقاضـا     خانوادهروند.  هاي دنیوي را رها کرده و به دنبال شهادت می لذت

                                           
  .169 /عمران آل -1
 ».چیزهائی«در اصل وصیت  -2
 .ر.ك. تعلیقات -3
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کنم که جلوي فرزندانتان را نگیرید که آنهـا راه خودشـان را پیـدا کردنـد کـه همـان راه        می
دانـم کـه    ) است و پس مادر عزیز امیدوارم من را حالل کنی. مـادر عزیـزم مـی   7حسین(

مـادر  دوست داشتی من را داماد کنی ولی دامادي من آن روزیست که اسـالم پیـروز شـود.    
عزیز، روز شهادتم هرگز گریه نکـن اگـر خواسـتی گریـه کنـی بـه یـاد مصـائب اباعبـداهللا          

) گریه کن که مظلومانه او را به شهادت رسانیدند. مادر لباس دامادي مـرا سـر   7الحسین(
خاکم بیاور که من داماد شدم. روز شهادت حنا ببندید کـه مـن دامـاد شـدم. مـادر عزیـزم،       

  دهم.  عزیزم من را حالل کنید. دیگر به عرایضم خاتمه میخواهرها و برادرهاي 
مرگ در راه خدا عادت ماست و کرامـت  « 1»ةهادشّال امتناو کر ةالقتل لنا عاد«قال المعصوم: 

  ».در شهادت ماست
  سیدمحمدعلی طباطبایی

  
  

                                           
 ).39، باب 118، ص 45) خطاب به ابن زیاد است. (بحاراالنوار، ج 7از سخنان حضرت امام حسین ( -1
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  هاي کلیدي عبارت
I .امام را تنها نگذارید 
I باشد. ها و شهیدان می یجیتمام راحتی و آسایش شما از همین بس 
I .افتخارتان باشد که من شهید در راه میهن شدم 
I .فرامین دینی را به وقت انجام دهید و در انجام آنها کوتاهی نکنید  
  
  

   عبداهللا :نام
  طباطبایی  خانوادگی: نام
  حبیب  پدر: نام 

  بیگم  سمیه نام مادر:
   1349یکم فروردین  تاریخ تولد:
  شهرستان گرگان  محل تولد:
  اول راهنمایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1365نوزدهم اسفند  تاریخ شهادت:
   شلمچه محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زادگاهشامامزاده یحیاي گلزار شهداي  مزار:
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  عبداهللا طباطبایی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
د اند و در نـزد خـداي خـو    اند بلکه زنده شوند مپندارید مرده کسانی که در راه خدا کشته می

  .  1خورند روزي می
  

عصر(عج) و نایب برحقش امام خمینـی و   قدر امام [ولی] با سالم و درود به پیشگاه عالی  
بنا به احساس  2ناپذیر ایران. اینجانب آقاي طباطبایی با سالم درود به ملت قهرمان و شکست
م تـا اسـلحۀ   هاي حق علیه باطل پنـاه بـرد   ام به جبهه مسئولیتی که در برابر خون شهدا نموده

افتادة شهیدان را بر دوش بگیرم و نگذارم بر زمین بماند. شهیدان تنها پیامشان این است کـه  
کنید و  اسلحۀ آنها را بر دوش بگیرید و امام را تنها نگذارید. کسانی که به راحتی زندگی می

ـ    آیید، قسم یاد می بار هم به جبهه نمی یک د جـواب  کنم در برابر خون شـهدا مسـئولید و بای
توانید جوابگوي آنها باشید. باید بگویم تمام راحتـی و   آنها را در آخرت بدهید واهللا که نمی

باشد، پس جاي آنها را خـالی نگذاریـد و بـه     ها و شهیدان می آسایش شما از همین بسیجی
  جبهه بیایید.

د مرا تـا بـه   و شما اي پدر و مادرم، پدر و مادر عزیزم با سالم فراوان بر شما که توانستی  
اي اعال دست یابم، کـه دسـت یـافتن بـه آن      اینجا، اینچنین تربیت نمایید، تا بتوانم به درجه

خواهد و مادر عزیز افتخار کنید که فرزندتان در راه اسالم جـان   تالش و کوشش فراوان می
خود را فدا ساخت. افتخارتان باشد که من شهید در راه میهن شدم و شـما بـرادران عزیـزم    

خواهم، پـدر و مـادر عزیـزم و     اگر اخالق من بد بود و به شما بدي کردم از شما پوزش می
کنم که نماز و روزه و فـرامین دینـی را    برادران عزیزم و خواهران عزیزم به شما سفارش می

خـواهم کـه مـرا     به وقت انجام دهید و در انجام آنها کوتاهی نکنید. پدر و مادر از شما مـی 

                                           
 .169 /عمران معنی آل -1
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کـنم.   مـی  3تقاضاي عفو و حاللیـت  2ام که آنها را آزرده 1آخر از تمام کسانی حالل کنید. در
  دعا به جان رزمندگان و امام را فراموش نکنید.  

  عبداهللا طباطبایی
  4/65/[...]29مورخ 

  
  

                                           
 ».کشانی«در اصل وصیت  -1
 ».ام آزارده«در اصل وصیت  -2
 ».حاللی«در اصل وصیت  -3
 خوانا نیست. -4
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  هاي کلیدي عبارت
I توانم آرام بنشینم. تا وقتی که دشمن در خاك ما هست نمی 
I  دارم دعا کن برایم که در راه خدا شهید بشوم.مادر جان از تو خواهشی که 
I  .امام عزیز را دعا کنید و امام را تنها نگذارید 
I  مادر جان اگر من انشاءاهللا شهید شدم نکند جلو برادران دیگرم یداهللا و شکراهللا را بگیرید که به

 جبهه نروند.
I حفظ کنند.خواهم که اوالً حجاب خود را مثل همیشه بلکه بیشتر  از خواهرانم می 
I کن کنند. با حجاب و گفتار رساي خود دشمنان و منافقین را ریشه 
I .مادرم صبور باش و نگذار منافقین شاد شوند 
I .قدر این امام عزیز و روحانیت مبارز را بدانید و آنها را تنها نگذارید 
I .همواره امام را دعا کنید 
  

   اهللا قدرت :نام
  طحانیان  خانوادگی: نام
  اهللا  سیف پدر: نام 

  طلعت  نام مادر:
   1343شانزدهم تیر  تاریخ تولد:
  تهران  محل تولد:
  پایان دوره راهنمایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1361وششم تیر  بیست تاریخ شهادت:
   پاسگاه زید عراق محل شهادت:
   - نحوة شهادت:

امامزاده یحیاي شهرسـتان   گلزار شهداي مزار:
   سمنان



 307اهللا     طحانیان، قدرت ¹استان سمنان 

  طحانیان اهللا قدرت
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
مـن   وجدنی، و من وجدنی عرفنی، و من عرفنی احبنی، و من احبنی عشقنی، و من طلبنی«

  .1»فعلی دیته، و من علی دیته فانادیته و من قتله ،هعشقنی عشقته، و من عشقته قتلت
شناسد، و هر که مـرا شـناخت    یابد، و هر که مرا یافت مرا می هر کس طالب من شد مرا می«

شود، و آنکه عاشق من گشت من  ن شد عاشقم میشود، و کسی که دوست م دوست من می
شود، و هر کـه در   شوم و کسی را که من عاشق او شدم در این راه کشته می نیز عاشق او می

بهـاي او بـر عهـدة     شود، و هر که خون بهاي او بر من واجب می راه من کشته شد پس خون
  ».بهاي او هستم من بوده من خود خون

ان و خواهران عزیـز بایـد انسـان ایـن خصوصـیات بـاال را کـه        آري پدر و مادر و برادر  
ام بـه خواسـت خـدا داشـته باشـد تـا بـه درجـۀ          ام و آن را در دانشگاه جبهه آموخته نوشته

ایـد   جان من شما را که خیلی برایم زحمت کشـیده  رپرافتخار شهادت در راه خدا برسد. ماد
توانم آرام بنشینم. امیـدوارم مـرا    یدوست دارم ولی تا وقتی که دشمن در خاك ما هست نم

اي  قدر زحمـت و رنـج فـراوان کشـیده     ببخشید. مادر جان مخصوصاً شما مادر عزیز که این
ام بنشـینی و مـن عصـاي دسـت تـو باشـم. مـادر جـان          برایم، تا مرا بزرگ کنی و زیر سایه

مـن   2ت نصـیب امیدوارم شیري را که به من دادي حاللم کنی. مادر جان اگر انشاءاهللا شـهاد 
خواهم که  شد از تو خواهشی که دارم دعا کن برایم که در راه خدا شهید بشوم و از شما می

برایم گریه نکنید درست است که داغ فرزند و برادر مشکل است ولی مواظب باشید کـه بـا   
) باشید کـه در یـک   3را خوشحال نکنید و به یاد حضرت زینب( 3گریه و زاري، منافقین

  )7از عزیزان خود را در راه خدا داد و خود و عزیزان بازماندة امـام حسـین(  تن  72روز 
هم به اسیري رفتند، ولی پیش دشمن گریه و ناله نکردند بلکه با سخنرانی معروف خود دل 
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دشمن را آتش زدند. شماها هم باید پیرو آن بزرگواران باشید و امـام عزیـز را دعـا کنیـد و     
در جان اگر من انشاءاهللا شهید شدم نکند جلو برادران دیگرم یداهللا و امام را تنها نگذارید. ما

شکراهللا را بگیرید که به جبهه نروند، بلکه آنها و برادران دیگر را تشویق کنید که برونـد در  
صـدامیان را از بـیخ و بـن برکننـد انشـاءاهللا. و از       1هـا تـا ریشـۀ [...]    ها و پشت جبهه جبهه

اوالً حجاب خود را مثل همیشه بلکه بیشتر حفظ کنند و با حجـاب  خواهم که  خواهرانم می
خـواهم   کن کننـد و از خـواهر کـوچکم مـی     و گفتار رساي خود دشمنان و منافقین را ریشه

هایش را ادامه دهند و وقتی بزرگ شد به بسیج خواهران برود و راه مـرا ادامـه دهـد.     درس
هـاي   و روحـانیون مبـارز اسـالم و ارگـان     مادر جان اگر من شهید شدم، مانعی نـدارد امـام  

بـاالتر نیسـتم، از    3اهللا دسـتغیب  بهتـر نیسـتم، از آیـت    2انقالبی زنده باشند. من که از بهشتی
) برتر نیستم، پس مادرم صبور باش و نگذار منـافقین شـاد شـوند و    7(4اکبر حضرت علی

من فرزنـدش وهـب را   باش کـه دشـ   5مرا هم پیدا نکردي مادرم مانند مادر وهب  اگر جنازة
طـرف او   کشت و سرش را از بدن جدا کرد و سر را براي ناراحت کردن مـادر [سـر را] بـه   

پرتاب کرد. ولی مادر وهب از ایمان کاملی که داشت سر را پرتاب کرد به طـرف دشـمن و   
گویا با همین پرتاب کردن سر فرزندش، دشمن را به درك واصل کرد. مادر جان شـما هـم   

باشید و قدر این امام عزیز و روحانیت مبارز را بدانید و آنها را تنهـا نگذاریـد و   باید چنین 
زننـد بگوییـد بیاینـد در     قدر دم از خلـق مـی   که این 6ها همواره امام را دعا کنید و این خلقی

هـا را ببیننـد.    ها. این خفاشان دیوسیرت را بگو بیایند این آفتاب فروزان جبهه دانشگاه جبهه
را در این عزیزان رزمنده ببینند. دیگـر بـیش    7آورند که چنین ایمان و خداجویی میآیا تاب 

                                           
 خوانا نیست. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
  ر.ك. تعلیقات. -6
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شوم امام را دعا کنید، سالم مرا به همـۀ خویشـان و    بهاي شما نمی از این مزاحم وقت گران
  بطلبید.   1نزدیکان برسانید و از همه حاللیت

اه و بـر عمـر او بیـافزاي،    خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار، از عمر ما بکـ   
  آمین یا رب العالمین. 

  22/4/61تاریخ 
  

  خداحافظ همگی تا کربال.  
  

ــهیدان  ــادران شــ ــوز دل مــ   بســ
  

ــاز الهــی بــه ایــران      بــده نصــرتی ب
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  هاي کلیدي عبارت
I ورزند به این مرگ.   شهادت در راه خدا مرگی است الهی و عاشقان آن عشق می 
I کسانی فرما که الیق آن باشند.  خدایا شهادت را نصیب 
I ها، دعاهاي کمیل، توسل و ندبه شرکت نمایید.  پیمایی در مراسم بزرگداشت شهدا، راه 
I .نماز جمعه را ترك نکنید  
I .مادر و خواهرانم از شما تقاضا دارم که اخالق اسالمی را رعایت نمایید 
I .به امامت نور خورشید نماز گذارید 
I  شهدا باشید.همواره ادامه دهندة راه 
I  )قربـانی  7پدر، مادر، خواهر و برادر بر خود ببالید که چون اسماعیل خود را در راه حسـین (

 دهی. می
I را ادامـه داد؛ ادامـه   7) که راه برادرش حسین(3خواهم همچون زینب( خواهرم از تو می (

 دهندة راه باشید.
  

   یداهللا :نام
  طحانیان  خانوادگی: نام
  اهللا  سیف پدر: نام 

  طلعت  نام مادر:
   1347ونهم آذر  بیست تاریخ تولد:
  تهران  محل تولد:
  دوم راهنمایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1362هفدهم اسفند  شهادت:تاریخ 
   جزیره مجنون عراق محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

امامزاده یحیـاي شهرسـتان   گلزار شهداي  مزار:
  سمنان
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  1اهللا طحانیان ید
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .2»قلب حرم اهللا و ال تسکن حرم اهللا غیراهللال«قال الصادق: 

  ».قلب، خانۀ خداست و غیر از خدا کسی را به آن راه ندهید«
با درود و سالم به پیشگاه اقدس مطهر، رهبر کبیر انقالب و با درود و سـالم بـر تمـامی      

نمایم. پس از عرض سالم خدمت  گلگون کفن مظلوم کردستان، وصیتم را آغاز می 3شهداي
ر و مادر عزیزم امیدوارم که حالتان خوب باشد. باري پدر و مادر گرامیم انشـاءاهللا کـه از   پد

شهادتم که شهادت در راه خداست ناراحت نباشید. پدر ومادرم دوست دارم بعد از مرگم و 
ام اصالً نگریید و ناراحت نباشید زیرا شهادت در راه خـدا مرگـی اسـت     بعد از تشییع جنازه

ورزند به این مرگ. چه مرگی بهتـر از ایـن مـرگ بـود. خـدایا       ن آن عشق میالهی و عاشقا
خـواهم کـه در    کسانی فرما که الیق آن باشند. خانوادة گرامیم از شما می 4شهادت را نصیب

. نمـاز  6ها، دعاهاي کمیل، توسل و ندبه شـرکت نماییـد   پیمایی ، راه5مراسم بزرگداشت شهدا
. پـدر گـرامیم در   7به این عبادات و کارها تشـویق نماییـد   جمعه را ترك نکنید و دیگران را

از شـهید دادن هـیچ هراسـی     8هاي شـهدا  کارهایت طوري کوشا باش که نشان دهی خانواده
ندارند. مادرم مانند کوه استوار باش و این را به یاد داشته باش و افتخـار کـن کـه توانسـتی     

و بیاموزي و آن را بـه جبهـه روانـه کنـی،     چنان تربیت کنی و احکام الهی را به ا فرزندي آن

                                           
امـه وارد  » مطالب مربوط بـه مـالی و شخصـی را در وصـیت    «ت آمده است: نامه این عبار وصیت 2در باالي صفحه  -1

 ».3/12/62نکنید 
 .13، ص 43، باب 67بحاراالنوار، ج  -2
  ».شهداء«در اصل وصیت  -3
 ».نسیب«در اصل وصیت  -4
 ».شهداء«در اصل وصیت  -5
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به خداوند بـاز پـس دهـی.     1خوشحال باش. تا توانستی امانت ناقابل خود را به نحو احسن
مادرم تویی که استعداد قرآن خواندن و یاد دادن را داري باید طوري با صوت قرآن مردم را 

ادرم شـکراهللا طـوري در   به قرآن نزدیک کنی که منافقان از این صوت بـه لـرزه درآینـد. بـر    
درس دادن و درس خواندن کوشا باش که همگی به تو آفرین گویند اخالق اسـالمی را در  
همه جا رعایت کن به دیگران درس شهادت را یاد بده. مادر و خواهرانم از شما تقاضا دارم 

لت و در حجاب اسالمی همیشه پیشتاز باشید از شما م 2که اخالق اسالمی را رعایت نمایید
 4باشید. خداوندا شـهادت را نصـیب   3خواهم که ادامه دهندة راه شهدا غیور و شهیدپرور می

یا به  5کسانی فرما که الیق آن باشند. از شما برادران عزیز محصل تقاضا دارم به جبهه بیایید
 7و در آنجا در پیشگاه خداوند متعال ثبت نام نمایید 6نحو دیگر به دانشگاه خودسازي بیایید

  امتحان بدهید که انشاءاهللا قبول خواهید شد.   و
ریال در  100ها مبلغ  باشد. در مورد قرض این مطالب مربوط به امور مالی و شخصی می  

 8ریال به موتورساز از اول بلـوار بـه پـایین    50آهن به یک کیوسک بدهکارم. مبلغ  پارك راه
مهـدي صـیادجو پسـر آقـاي      طرف امامزاده اشرف بدهکارم. مقداري پول اجناس به بـرادر 

. شـما اگـر   9رمضان صیادجو بدهکارم. خواهشی که دارم ایشـان را از سـرم راضـی نماییـد    
 1850هایشان را (+) به اضـافه   نتوانستید صاحب اینها را که بدهکارم به ایشان پیدا کنید پول

بـران  زدگان در صندوق بریزید تا اگر قرضی یـادم رفتـه ج   امام یا جنگ 100ریال به حساب
داریـد. موتـورم را میـان راه     اهللا اسـت نگـه   ام را که یادگاري از برادرم قدرت شود. دوچرخه

بگذارید و عکسم را بر آن بزنید و بر کاغذ بنویسید که بیدار شوید اي کسانی کـه فقـط بـه    
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پا خیزید. آري ما هم آرزوهایی داشتهایم ولـی   فکر مال و اموال مردم و دغل بازي هستید به
  نظر کرد که همان شهادت است.   توان آرزویی که همه مشتاق آنند صرف میآیا 
  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار.    

3/12/62  
  یداهللا طحانیان

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ري(عج) و سالم بـر  کابن الحسن العس حجۀدار عالم اسالم حضرت  با سالم بر بزرگ پرچم

  شکن. ایب برحقش حضرت امام خمینی بتن
و با درود به روان پاك شهیدان از صدر اسالم تا زمان حاضر خصوصاً شـهیدان انقـالب     

هاي پاك و مطهرشان حکومت عدل اسالمی ایران را آبیاري نمـوده   اسالمی ایران که با خون
  نمایند. روز بارورتر می و روز به

هـاي بـه عمـق     اهللا، بر بچـه  ، خواهران حزب1ن غیورملت عزیز، برادران گرامی، رزمندگا  
اي بـه عمـق هسـتی در صـفوفی بـه شـکوه        هستی تربیت بر خون شهیدان و رنگین و قبله

ها با آیاتی به زیبایی حقیقت به امامت نور خورشـید نمـاز    تر از کوه اقیانوس با ایمانی راسخ
ا نام خدا و ائمۀ اطهار و با سالم و گذارید و همواره ادامه دهندة راه شهدا باشید. سخنم را ب

نامه را بـراي شـما    کنم. اکنون این وصیت درود بر امام امت و شهیدان به خون خفته آغاز می
خـواهم کـه بـا     نویسم شاید دیگر میان شما نباشم و لذا از شما مـی  ملت و خانوادة عزیز می

دانـم کـه شـما     است و مـی ه که شرافت و حقیقت اسالم به این خون 3[...] 2صبر و شکیبایی
از تبلور ایمان به اسـالم   4دانید این شهیدان [...] ها ندارید. چرا که می ریزي باکی از این خون
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گونـه در   ترین مکاتب اسالم کـه ایـن   هاست و بیانگر آن است که اصیل در وجود آنها انسان
هـا قـدرت و اراده   کنـد و بـه آن   دواند و آنهـا را متکامـل مـی    ها ریشه می اعماق وجود انسان

دانـم   بخشد و یکی از ابعاد آن آمادگی براي ایثار جان در راه هدف است. در شهادتم می می
اي که من حقیر بـا آنهـا قابـل     و نمونهراستین که براي شما جانگذاز است چرا که فرزندانی 

  مقایسه نیستم. 
) 7ا در راه حسین(که چون اسماعیل خود ر 1پدر، مادر، خواهر و برادر بر خود ببالید  

دهی و اما مادر امیدوارم که شیر خود را بر مـن حـالل کنـی. اي خـواهرم از تـو       قربانی می
) را ادامه داد؛ ادامـه دهنـدة راه   7) که راه برادرش حسین(3خواهم همچون زینب( می

  خواهم که اسلحۀ من به زمین نماند. تقدیم به مادر عزیزم:   باشید و شما برادران از شما می
  

ــویش    ــادر خ ــا م ــه ب ــب ک ــواهم امش   خ
  

  انــــدکی دســــت در آغــــوش کــــنم  
ــک      ــبنم اشـ ــنم از شـ ــر کـ ــنش پـ   دامـ

  
ــنم    ــه ایـــن درد فرامـــوش کـ   مـــن کـ

ــی     ــن م ــه م ــه ب ــاد دارم ک ــادر ی ــی م   گفت
  

ــوي    ــاد شــ ــه دامــ ــد آن روز کــ   آیــ
  پـــس ســـزا باشـــد اگـــر شـــاد شـــوي   

  
ــواب      ــاد بخ ــن ش ــادر م ــب اي م   امش

ــر     ــه دگــ ــاد رود حجلــ ــرت شــ   پســ
  

ــه   ــ حجل ــت اش تی ــون اس   ر و دوش خ
  مادرا بهتر از این چیست دگر  
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  هاي کلیدي عبارت
I     با شروع جنگ وظیفۀ شرعی و انسانی خود دانستم در بیرون راندن دشـمن متجـاوز سـهمی و

 نقشی داشته باشم.
I )بر علیه تمـام یزیـدیان   3خواهر کوچکم امیدوارم همچون بانوي فداکار اسالم زینب کبري (

 ورانت بشوري.د
 
  

   ابوالفضل :نام
  طوسی  خانوادگی: نام
  محمدعلی  پدر: نام 

  سمانه  نام مادر:
   1340وهشتم مرداد  بیست تاریخ تولد:
   شهرستان دامغان محل تولد:
  دیپلم  تحصیالت:
  ارتش  کننده: ارگان اعزام

   1361سوم تیر  بیست تاریخ شهادت:
   شلمچه محل شهادت:
   اصابت ترکش خمپاره نحوة شهادت:

ــع گلــزار شــهداي  مــزار: روســتاي جــزن از تواب
  زادگاهش
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  ابوالفضل طوسی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .2»فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون 1و التحسبن الذین قتلوا«

با سالم و درود به مردم فداکار میهنم و شهیدان به خون خفته. اینک کـه در راه دفـاع از     
ام و جان نـاچیز خـود را بـه     فانی رفتهحیثیت و ناموس کشور و مردمم به دیار باقی از دیار 

  باشم.  3دارم که الیق پیوستن به جرگۀ هابیلیان ام امید می رب الناس و ناس اهدا کرده
آورم، باشد که بازگو کنندة نیـات و اهـدافم باشـد. بـا شـروع جنـگ        کلماتی در زیر می  

نمـود در   چیز مـی وظیفۀ شرعی و انسانی خود دانستم که با حداکثر توانایی گرچه خیلـی نـا  
رو به جبهه شـتافتم ولـی    بیرون راندن دشمن متجاوز سهمی و نقشی داشته باشم و از همین

کـردم و   هاي من نبوده و رکود را در اکثر آنها مشاهده می میادین جنگ ارضاء کنندة خواست
طـور کشـته شـده باشـم کـه خـود        حال که روح از کالبد خاکیم بیرون آمده امیدوارم همـان 

  واستم، در رویارویی کامل و حمله به دشمن. خ می
وسـیلۀ توانـاایی کـه در     خواهم که این رنج را بر خود بـه  ام می دیده باري، از تو پدر رنج  

وجودت سراغ دارم هموار بگردانی و از تو مادر مهربان و داغدارم خواهان آنم که این نیش 
که کم هـم نیسـتند بـه نـوش مبـدل      را با استقامت خود و دیدن مادران فرزند از دست داده 

  بنمایی.
و تو برادرم علی و برادرانم نعمت و حجت و بهمـن و یاسـر چشـمان خـود را خـوب        

اي را از گام گذاشتن در این  و پس از یافتن راه خدمت به خدا و خلق خدا، دقیقه 4بگشایید
رار گیـرد و تـو   راه فروگذار نکنید. باشد که خدماتتان مورد قبول پروردگار المستضـعفین قـ  

کـنم و امیـدوارم همچـون بـانوي      زندگی خوشی را برایت آرزو می خواهر کوچکم افسانه، 

                                           
 ».قتلو«در اصل وصیت  -1
  .169 /عمران آل -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ».بگشائید«در اصل وصیت  -4



 321طوسی، ابوالفضل     ¹استان سمنان 

) بر علیه تمـام یزیـدیان دورانـت بشـوري و شـما دوسـتان       3فداکار اسالم زینب کبري(
باوفایم سعید، بیژن، ابوالفضل و بقیه امیدوارم که هر کدام به آرزوي خـود رسـیده و در راه   

  داشتم.   و موفق باشید شمایی که همچون برادرانی دوستتان می خود پیروز
  

ــریم    ــه آرام نگی ــیم ک ــه آن ــده ب ــا زن   م
  

  موجیم کـه آسـودگی مـا عـدم ماسـت       
    

  »والسالم«
  ابوالفضل طوسی

16/12/1360  
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  هاي کلیدي عبارت
I .مادر جان همیشه به یاد زینب زمان باش 
I ببري، صبر کن و ناراحت نباش.3زینب( خواهی اجر عظیمی همانند حضرت اگر می ( 
I .صبر کنید که صبر مایۀ بزگی است، مایه فضیلت الهی است 
I ها حتماً زیارت عاشورا براي من بخوانید. صبح 
I کند. ها را گلچین می خداوند خوب 
 
  

   محمدرضا :نام
  طوسی  خانوادگی: نام
  صفرعلی  پدر: نام 

  طیبه  نام مادر:
   1349وپنجم شهریور  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان دامغان محل تولد:
  دوم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1366دوم آذر  تاریخ شهادت:
   ماووت عراق محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زادگاهشرضاي  فردوسگلزار شهداي  مزار:
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  محمدرضا طوسی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»لجنۀان الجهاد باب من ابواب ا«
  ».ي از درهاي بهشت استدرستی که جهاد در به«

نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و با درود و سالم بر امام زمان(عج) نایب برحقش  به  
امام خمینی و با درود و سالم بر کلیه رزمندگان اسالم خصوصاً رزمندگان صـدر اسـالم تـا    

ریـم ایـن   اهللا دا . پیامی که براي امت حزب2سوزانند حال که جان خود را همچون شمع می به
اي همچون نامردانی کـه   دهند و عده اي جان خود را می است که این حقیقت نیست که عده

دانند، ایـن ایثـار نیسـت، ایـن اخـالص نیسـت، ایـن         حال راه جاده جبهه را نمی اصالً تا به
مردانگی نیست که در سایۀ این رزمندگان اسالم به خوشی بپردازند، عـیش و نـوش کننـد،    

اي  ام دارم این است که در نبودن من حتـی گریـه نکنیـد چـون عـده      خانواده پیامی که براي
انما امـوالکم و اوالدکـم فتنـه    «فرماید:  طور که قرآن می شوند. پدر جان همان خوشحال می

مادر جان همیشه به یاد زینب زمان باش و کارهایت را مطابق او کن  3»واهللا عنده اجر عظیم
طـور کـه    ت. زنـی نمونـه بـراي تـاریخ بشـریت اسـت همـان       که او الگو از تمام جهات اس

خـواهی اجـر عظیمـی هماننـد      فرزندانش را در راه خدا داد، باز هم بیکار ننشست، اگر مـی 
) ببري، صبر کـن و ناراحـت نبـاش کـه فرزنـدانت را از دسـت دادي،       3حضرت زینب(

ده و در راه اسـالم و  ناراحت از این باش که هنوز سه پسر دیگر داري، باید آنها را بزرگ کر
ات چهار پسر دارد و یکی از آنها تـا   و شرفت بدهی. فکر نکن [بچه] همسایه 4قرآن و آیین

دهـیم نـه    فرماید: ما نامۀ عمل هر کس را به خودش می حال جبهه نرفته است، خداوند می به
ی مال برادرش دیگري، مادر عزیز اگر بدانی در نزد خداي متعال چه اجر عظیمی داري تمام

                                           
 .27، ص 27البالغه، خطبه  )، نهج7حضرت علی( -1
  ».سوزند می«در اصل وصیت  -2
  ».رزندان شما در دنیا ابتال و آزمونی بیش نیست در حقیقت اجز عظیم نزد خداستهمانا اموال و ف. «28 /انفال -3
 ».آئین«در اصل وصیت  -4
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و تمام کارهایت را به عبادت خداي متعال مشـغول   1و جانت را در نزد خداوند خواهی داد
دانیـد پـس    کنی. مادر و پدر عزیز حتماً جاي مناسبی در آن دنیا دارید، خودتان هم نمـی  می

گویند شخصی وقتی به درجـۀ   سعی کنید که اجر خود را با کارهاي بیهوده از بین نبرید. می
بینند، پـس صـبر    یا دیگران جاي او را می بیند و رسد که یا خودش جاي خود را می اعال می

  کنید که صبر مایۀ بزگی است، مایه فضیلت الهی است.  
  به امید پیروزي اسالم بر کفر جهانی.

  سعی کن به کسی آتو ندهی حتی من.
د از هـر نمـاز   ها حتماً زیارت عاشورا براي من بخوانید. تعقیبات نماز را حتمـاً بعـ   صبح  

روز بـراي مـن    2یادت نرود. نماز شب هـم   3و وتیره 2براي خودتان بخوانید. از نماز غفلیه
  بخوانید و دعاي زیارت امام زمان(عج) را یادتان نرود، بخوانید.  

حتـی امـام    4رود کس از دنیـا مـی   مادر و پدر عزیز جان دادن یک عمر الهی است و همه  
دهـیم در راه او   شما و حتی من، پس چه بهتر است جان که می زمان(عج)، امام امت و حتی

کنـد.   هـا را گلچـین مـی    باشد، که خداوند دوست دارد. ما در جوار او باشیم. خداوند خوب
برد. مادر جان االن برایمـان در نـزد خداونـد     سوي خود می آنها را هرچه زودتر و سریعتر به

کننـد حوصـله    جاهاي دیگر چنـین کارهـایی مـی   همچون بنیاد  5اجر عظیمی دارد. اگر [...]
شود. اگر مـا رفتـیم کـه چـه      داشته باشید. صبر کنید که با صبر کردن تمام کارها درست می

خدا چنین است. دعا کن که امام و رزمنـدگان پیـروز    6بهتر اگر هم نرفتیم باز مصلحت [...]
  در راه خدا جان بدهیم. ریم. دعا کن  شوند و دعا کن که در خانه و در زیر ماشین نمی

  

  »والسالم«

                                           
 ».دارد«در اصل وصیت  -1
  از مستحبات و تعقیبات نماز است. -2
 از مستحبات و تعقیبات نماز است. -3
 ».روند می«در اصل وصیت  -4
 خوانا نیست. -5
 خوانا نیست. -6
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خوانـدم و هـر    رکعت براي نماز شما و پدرم و برادرم مـی  2مادر عزیز این حقیر روزي   
  فرستادم.   می 1صلوات براي [شما] 500آیه براي هر کدام از اعضاي خانواده و روزي  5روز 

  

  م نماز.ماه روزه براي برادرم بدهکار هستم، یک ماه ه 1این حقیر شما خودم 
  زاده بدهکار هستم. اهللا زارع تومان به برادر رحمت 700حدود مبلغ 
  تومان به برادر مهدي شیخ اسالمی بدهکار هستم. 200حدود مبلغ 
  تومان از حمید شاکري طلبکارم.   200حدود مبلغ 
  تومان از برادر خلیل جعفرآبادي طلبکارم.   400حدود مبلغ 
  لنکه طلبکارم. صطفی عربتومان از برادر م 200حدود مبلغ 

  
  
  

                                           
 باشد.» شما«تاده است، احتماالً اي اف واژه -1
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  هاي کلیدي عبارت
I .من این راه را درست تشخیص دادم 
I سوي اهللا است.   آرزوي من پیروزي حق بر باطل و تکامل خود من در سیر به 
I .مرگ من جهشی است از این دنیا، به دنیاي دیگر 
I و در این راه از امـام پیـروي کامـل     خواهم که در راه اسالم گام بردارند ام می از اعضاي خانواده

 کنند تا این پرچم از دست امام به دست امام زمان(عج) برسد.
 
  

   حسین :نام
  عابدي  خانوادگی: نام
  محمد  پدر: نام 

  بتول  ر:نام ماد
   1339پنجم اردیبهشت  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  دیپلم  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1361هفتم فروردین  تاریخ شهادت:
   شوي محل شهادت:
   اصابت ترکش خمپاره نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  حسین عابدي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
منوا بربکم فامنا ربنا فاغفرلنـا ذنوبنـا و کفـر عنـا     آربنا اننا سمعنا منادیا ینادي، لالیمان ان «

  .)193 (آل عمران/ »سیئاتنا و توفنا مع االبرار
  سالم بر امام زمان مهدي موعود (عج)

  درود بر امام خمینی رهبر مستضعفان جهان
  درود بر شهیدان گلگون کفن

کنم، امیدوارم که مرا حالل کرده باشید. من ایـن راه را   پدر و مادر عزیز سالم عرض می  
خـود  درست تشخیص دادم و به این راه آمدم و آرزوي من پیروزي حق بر باطل و تکامـل  

من در سیر به سوي اهللا است. بنابراین مرگ در این راه را اگر خدا از من قبول کنـد افتخـار   
دانم پس در مرگ من که جهشی است از این دنیا، به دنیاي دیگر، گریه نکنیـد. از ملـت    می

خواهم که در راه اسالم گام بردارند  ام می غیور و مسلمان ایران مخصوصاً از اعضاي خانواده
ر این راه از امام پیروي کامل کنند تا این پرچم از دست امام به دسـت امـام زمـان(عج)    و د

دانـد   گذارم تا در هر مـوردي کـه صـالح مـی     برسد. مقدار مالی که دارم در اختیار پدرم می
  خرج کند.  

طلبم و امیدوارم که هر بدي که  از همۀ خواهران و برادرانم و همۀ اقوام و... حاللیت می  
  اند فراموش کنند.   ن دیدهاز م

  »والسالم«
  حسین عابدي

29/12/1360  
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  هاي کلیدي عبارت
I .با خون شهدا و با امام میثاق ببندید که راه شهدا را ادامه دهید و امام را تنها نگذارید 
I .در هر جا که هستید با ضداسالم مقابله کنید 
I )درس بگیرند.3مادرها باید از زینب ( 
I صفتان شما را از راه خارج نکنند. ن حساس بسیار مواظب باشید که شیطان و شیطاندر این زما 
I .خدایا ما را آنی به خودمان وامگذار 
I ها صبر کن که خداوند یار صابران است. عمو جان در مقابل دشمنان و مصیبت 
I .دفاع از اسالم واجب است واالّ اسالم در خطر است، باید جهاد کرد 
I لتان را به خدا بسپارید.خواهم د از شما می 
I  ها چون کوهی استوار بایستید.   صبر و استقامت را پیشه گیرید و در برابر حوادث و مصیبت 
I .با یاد خدا و فقط براي خدا کار کنید 
 
  

   محمدعلی :نام
  عابدي  خانوادگی: نام
  اکبر  علی پدر: نام 

  کبرا  نام مادر:
   1341وچهارم فروردین  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود  محل تولد:
  پایان دوره ابتدایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

ن روستاي نمدمال شهرسـتا گلزار شهداي  مزار:
  زادگاهش
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  محمدعلی عابدي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .»العظیم 2اال باهللا العلی ةو القو 1الحول«

هیدان و با سالم و درود به پیشـگاه یگانـه منجـی عـالم     نام اهللا پاسدار حرمت خون ش به  
حقش آقـاي   ) مهدي موعود(عج) و سالم بر نایب به6بشریت حضرت قائم آل محمد(

امـام عزیزمـان و سـالم بـر مقلـدان واقعـی آن        3عاشقان و رهبر عارفان و امید مستضـعفان 
ه بـا خونشـان درخـت    کنند و با سالم به آنـان کـ   بزرگوار که به حق پیروي از آن جناب می

اسالم را آبیاري کردند و خالصانه دل از دنیا بریدن و به لقاي اهللا پیوستند (خدایا مـا [را] در  
اهللا که در راه این انقالب  آخرت پیش شهدایمان شرمنده نگردان) و سالم به شما امت حزب
هـا و قومـان و    روسـتایی  خدایی از مال و جانتان دریغ نکردید و با سالم به شما عزیزان هم

کـار را   و دوستان و همسایگان. عزیزان اگر خداوند منت نهاد و ایـن عاصـی گنـه    4خویشان
کـار و   شهدا ثبت گردانید. هر کس از این حقیـر، بنـدة گنـه    5قبول کرد و اسم مرا در طومار

سـر کسـی    و یا خـدایی نخواسـته پشـت    6شرمنده به درگاه خداوند خطا، بدي و یا کوتاهی
. و امـا  8بنمایید 7ده، مرا ببخشید حاللم کنید و از خداوند بزرگ برایم طلب آمرزشغیبتی بو

حال هر چه بود گذشت، اگر کسی از غافله عقب مانده و تا به حال  برادران و خواهران تا به
کرده از این به بعد با خون شهدا و با امام میثاق ببندیـد کـه    9در راه اسالم و انقالب کوتاهی

ا ادامه دهید و امام را تنها نگذارید و در هر جا که هستید با ضداسالم مقابله کنید راه شهدا ر
                                           

  ».الهوله«در اصل وصیت  -1
 ».اهل اعلی«در اصل وصیت  -2
 ».مستعضفان«در اصل وصیت  -3
 ».خیشان«در اصل وصیت  -4
 ».تومار«در اصل وصیت  -5
 ».کوتایی«در اصل وصیت  -6
 ».آمورزش«در اصل وصیت  -7
 ».بنمائید«در اصل وصیت  -8
 ».کوتایی«در اصل وصیت  -9



 335عابدي، محمدعلی     ¹استان سمنان 

) 7و بجنگید و امام و انقالب را یاري کنید که غیر از این کفر است. زمان زمـان حسـین(  
) درس بگیرند و با دست خود فرزندان را رهسـپار سـوي   3است و مادرها باید از زینب(

آن کافران بفرستند و در این زمان حساس بسیار مواظـب باشـید کـه     و به مقابله با 1یزیدیان
از غافلــه  2صــفتان شــما را از راه خــارج نکننــد و بــه وسوســۀ منافقــان  شــیطان و شــیطان

گوش ندهید و خودتان را به خدا بسپارید. (در ضمن اگر توفیق نصیبم شـد)   3ماندگان عقب
د، اگـر هـم پیکـرم نخواسـت از کـربال[ي]      جنازة مرا اولین نفر در قبرستان پایین دفـن کنیـ  

ایـن   4) باشـم) و امـا متأسـفانه   7) برگردد چه بهتر در نزدیکی موال حسـین( 7حسین(
  .  6روز نماز قضا دارم، آن عزیزان توانایی دارند 100 5حقیر حدوداً

  

  خدایا ما را آنی به خودمان وامگذار و وسوسۀ شیطان و شیطانیان را از ما دور کن.   
  

  ســـپیده از کتــــاب ســــحریم  مـــا نســــل 
  

ــم    ــور هــ ــحریم  در وادي نــ ــاب ســ   رکــ
  غلطـیم  مـی  هر شب چو شفق به خـون خـود    

  
  هــــر صــــبح دوبــــاره آفتــــاب ســــحریم  

    

16/10/65  
  

(ده)  10.000تومـان کـه    20.000بانک کشاورزي  -1ها،  ها و بدهکاري و اما حساب قرض
تومـان بـه    16.100ام الحسـنه بسـط   در بانک ملی موجود است بگیر و بدهید. بانـک قـرض  

 12قدر به شما داده درست حساب کنید. و  هزار تومان من گرفتم و هر چه 6حاجی عباس، 
هزار تومان پـول سـیب. خالـه     6هزار تومان موقع ازدواج و  6هزار تومان به برادرم عباس، 

ـ   1500خواهد. بابا  تومان می 2570تومان گرفته  1040تومان بوده،  3607سکینه  ول تومـان پ
ایـد   تومان به سیداصغر میقاتی اگر داده 1000تومان=  1600چوب مغازه. محرومه ننه بزرگ 
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نیسـت،   1تومان واگر کسی دیگر خواسـت کـه مـن حواسـم     200هیچ= به علی عمو مسلم 
بهش بدهید. خداوند به همۀ شما توفیق صبر و استقامت عنایت بفرمایـد. پـدرم و مـادرم و    

تا به تکلیف رسیدن فرزندش در حیاط و منزلم زنـدگی کنـد و از    تواند برادرها، همسرم می
رسد اگر نسـاختند   آن به بعد هم یک اطاق و یک آشپزخانه اگر ساختند به اولین همسرم می

دانند. فرزند مرا یاري کنید، تا خدا شما را یاري کند. امـام   یک اطاق خودش با فرزندش می
  را تنها نگذارید.

  االول جمادي 6برابر با  17/10/65
  روز چهارشنبه در خرمشهر نوشته شده

  »التماس دعا«
  الحقیر محمدعلی عابدي

  
اجـرت   2و اما همسرم با چه زبانی از تو و از ایثار و گذشت تو تشکر کنم. بعد از [مـن]   

نشینت کند. جداً بـا زنـدگی    ) هم3را خداوند دهد و او تشکر کند و در آخرت با زینب(
سر بردید و اما این را بـدان اگـر در    دانستیم این مدت را به خدا می سخت من که خودمان و

دنیا سختی نباشد، مصیبت و اندوه نباشد، بهشتی نیست و اما از امانتی که در دستت اسـت،  
) آشنا گـردان. مـن از فرزنـدم امیـدوارم و از خداونـد      7بگویم فرزندم را به موالي علی(

جا آوري تا روي  کن عبادت خدا را هرچه بیشتر بهبرایش طلب توفیق نمودم. همسرم سعی 
گذارد و در ضمن سالم مرا به فرزندم برسان و روز تولدش را تبریک  3فرزند عزیزمان تأثیر

) و مـیالد امـام جعفـر    6بگو و من از روز تولد آن کـه روز تولـد مـیالد پیـامبر اکـرم(     
مام بزرگوار او را یاري خواهنـد  ) بود امیدوار شدم و انشاءاهللا آن پیامبر عزیز و ا7صادق(

ها صبر کن که خداوند یار صابران اسـت و   کرد و اما عمو جان در مقابل دشمنان و مصیبت
ضمناً همسرم به برادرهـایم و بابـا بگـو، اگـر زمـین را خودشـان خواسـتند بخرنـد و اگـر          
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ر و ها را بدهید و یک مقـدار بـه سـ   1 نخواستند جایش را مشخص کنند و بفروشید و قرض
خیاط و زندگی برسید و از طرف من از مادرت و علی تشکر و قدردانی کن و بگـو   2وضع

راضی هستم و اجرشان را از خدا خواهانم. (التمـاس   3برایمان زحمت زیاد کشیده از ایشان
  دعا)

  محمدعلی عابدي
17/10/65  

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .4»عمل المؤمن الجهاد فی سبیل اهللان افضل ): «7قال المعصوم(

  ».همانا بهترین عمل مؤمن جهاد در راه خداست«
نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و با سالم و درود به پیشگاه آقا امام زمـان(عج) و   به  

نایب برحقش، موالي عاشقان و پیشواي عارفان و با سالم بر همه مقلـدان آن بزرگـوار کـه    
ف گرفتند و با سالم بر پروانگـان عاشـق کـه بـا پروازشـان بـدانجا کـه        مال و جان را در ک

اهللا و  خواستند رسیدند. (خدا ما را پیش شهدا شرمنده نگرداند) و با سالم به امـت حـزب   می
ادامه دهندگان راه شهدا و با سالم خدمت خانوادة بزرگوارم و پس از سالم از خداوند قـادر  

معبـود   5ت بـراي شـما خواهـانم و امیـدوارم اگـر [...]     و متعال طلب صبر و اجـر و مقاومـ  
سوي خود و به پایگاه شهدا راهنمـایی کـرد، شـما عزیـزان صـبر و       خالصان مرا خواند و به

استقامت را پیشه گیرد و همیشه به یاد خدا باشید و از خدا یاري بخواهید تا خدا هـم شـما   
رزند خوب و الیقی براي شما باشم، مرا را یاري کند. پدرم اگر نتوانستم در این عمر کوتاه ف
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حالل کنید و خطاهاي گذشته این بندة ناتوان خدا را نادیده گرفته و مرا ببخشید و اما مادرم 
داخل شـد بـر    1شرمسارم که چه بگویم از این که گاهی تو را آزردم و گاهی شیطان ملعون

رزش بـرایم بنمـا و امـا    مـ  من و با شما بلند صحبت کردم مرا ببخشی و از خداونـد طلـب آ  
گـویی شـما را    هـایی جـواب   برادرهایم اگر کوچکتر بودم و به شما بلند گفتاري و به علـت 

کـردم و امـا از ایـن بـه      اي که اسالم به دوشم نهاده بود، چنان عمل می کردم، از براي وظیفه
ار کنیـد بـه   خواهم دنیا را رها کنید و مال و جان از آن خداست واگذ بعد از شما برادران می

خودش. دفاع از اسالم واجب است و االّ اسالم در خطر است، باید جهاد کرد و امـا پـدر و   
خواهم دلتان را به خدا بسپارید حتی اگر یـک فرزنـد هـم از شـما      مادر بزرگوار از شما می

باقی ماند با دست خودتان او را کفن بپوشید به راه اسالم بدهید و صبر و استقامت را پیشـه  
ها چون کوهی استوار بایستید. با یاد خدا و فقـط بـراي    یرید و در برابر حوادث و مصیبتگ

  ها ابرو خم نکنید.  خدا کار کنید و از نق وسوسۀ شیطان و شیطان
  ایم). (اگر وضعیت کامالً توضیح داده نشده وقت کم است و آماده
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  هاي کلیدي عبارت
I اهللا خمینی است پس دشمن خمینی کافر است مرگ بـر   ان را نجات بدهد آیتتواند ایر آنکه می

 دشمنانش.
I .اگر من به درجۀ رفیع شهادت نایل شدم مبادا که گریه کنید 
I اهللا باشد. سبیل  از خدا بخواهید که مرگ من فی 
I آموزانی انقالبی و صددرصد پیرو خط والیت فقیه تربیت نمایی. بتوانید دانش 
I  و طول عمر امام عزیز دعا کنید. براي سالمتی 
I .رزمندگان را فراموش نکنید 
  
  

  محمد علی :نام
  عاقلی  خانوادگی: نام
  ابوالقاسم  پدر: نام 

  بی  بی نام مادر:
   1340دوازدهم شهریور  تاریخ تولد:
روستاي مهماندوسـت از توابـع    محل تولد:

  شهرستان دامغان 
  دوم راهنمایی  تحصیالت:
  ارتش  کننده: ارگان اعزام

   1360نهم آذر  تاریخ شهادت:
   ستانب محل شهادت:
   اصابت ترکش خمپاره نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  محمد عاقلی علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص«
دست و پایدارند بسیار دوست  آن مؤمنان را که در صف جهاد با کافران مانند سد آهنین هم«

  ».دارد
وز این آیۀ شریفه مصداق پیدا کرده و خلق مسلمان ایـران در برابـر دشـمنان خـدا     و امر  

  کنند و از هیچ ایثاري فروگزار نیستند. چون صف آهنین ایستادگی می
اهللا خمینی است پس دشمن خمینی کـافر اسـت    تواند ایران را نجات بدهد آیت آنکه می  

  مرگ بر دشمنانش.  
هـاي خـونین انقـالب     بر تمام شهیدان از صدر اسالم تا الله با درود بر تمام انبیا و درود  

اسالمی ایران. خداوندا اکنون کـه در جبهـۀ حـق علیـه باطـل در نبـرد هسـتم از تـو یـاري          
طلبم. پدر ومادر مهربان و برادران عزیزم اگر من به درجـۀ رفیـع    جویم و از تو کمک می می

شود. خود را مثل  را دشمن ببیند، شاد میشهادت نایل شدم مبادا که گریه کنید و اشک شما 
انـد و از   هزاران مادر و پدران دیگر بدانید که فرزندان خود را در راه خداوند از دسـت داده 

اهللا باشد، چرا که شهادت من توأم با عروسی مـن اسـت    سبیل  خدا بخواهید که مرگ من فی
  و مادرم در عروسی فرزندش جهان ندیده که گریه کند.  

هاي شیطانی خداي  ادر عزیزم و پدر گرامیم اگر در طول عمر کوتاهم در اثر لغزشاي م  
از من سر زده و باعث ناخوشایندي شما بوده  2نکرده به شما حرف تندي و یا اینکه خطایی

دهد. در ضـمن بـه    باید مرا حالل کنید و ببخشید زیرا راضی نبودن شما روح مرا عذاب می
اگر خداي نکرده بدي از من دیدنـد مـن را حـالل کننـد. از      3عمو بگویید عمو حسین و زن

خواهم که از آنها بخواهید مرا حالل نماینـد   کلیه اقوام و دوستان که باعث آزار آنها شدم می
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  و ببخشند تا باعث شادي روحم شود.
قدر که از من طلب دارد با بابا حساب کند  که هر چه 1بابا جان به داداش رحمت بگویید  

خواهد هر کاري بکند، بکنـد.   ام بخشیدم به خودش می قدر که براي ماشین گذاشته چهو هر 
ام و خودم ایـن راه را انتخـاب کـردم. ضـمناً مـن       بابا جان من خودم داوطلب به جبهه رفته

دوسـت دامغـان دفـن     لیاقت شهید شدن را ندارم ولی اگر شهید شدم مرا در قبرستان مهمان
دانیـد بدهیـد    قدر که خودتان صالح مـی  ن روزه و نماز مرا هر چهنمایند. در خاتمه پدر جا

  بگیرند و بخوانند.
کـنم و سـعادت شـما را از خداونـد متعـال       نامه از شما خداحافظی می در خاتمۀ وصیت  

  سپارم.   خواستام و شما را به خداي بزرگ می
  »الهدي اتبعوالسالم علی من «

  محمد عاقلی علی
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  هاي کلیدي ارتعب
I .خدایا در این لحظات حساس عمر فقط به لطف تو چشم طمع دارم 
I .جنگ ما جنگ بر علیه کفر و استکبار است 
I جنگیم. فقیه امام خمینی ما با ظلم می طبق وظیفه تحت رهبري ولی 
I .امروز جنگ در رأس همۀ مسائل است 
I .با صالح و سالح به پیش بروید که پیروزید 
I دن را داشتم بلند گریه نکنید.اگر لیاقت شهید ش 
I .اگر سعادت شهید شدن یافتم براي من کمترین مقدار خرج کنید 
I عنوان خانوادة شهید از دولت اسالمی کمترین توقع داشته باشید. مبادا به 
I )کنیم.   خاطر خدا جنگ می ) و آل اوست و به6خط ما خط محمد 
I یید. دعا به جان امام و پیروزي رزمندگان را فراموش ننما  
  
  

   غالمعلی :نام
  عاقلی  خانوادگی: نام
  محمدمهدي  پدر: نام 

  زهرا  نام مادر:
   1340هفتم تیر  تاریخ تولد:
  روستاي مهماندوست از توابع شهرستان دامغان محل تولد:
  دیپلم  تحصیالت:
   سپاه کننده: ارگان اعزام

   1362هفتم اسفند  ریخ شهادت:تا
   جزیره مجنون عراق محل شهادت:
   اصابت گلوله و ترکش نحوة شهادت:

  زادگاهششهرستان  آباد روستاي مؤمن گلزار شهداي مزار:
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  غالمعلی عاقلی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1(قرآن کریم) »و قاتلوهم حتی التکون فتنه و یکون دین کله هللا«
(قـرآن   2 »هبون به عـدواهللا و عـدوکم  ترستطعتم من قوه و من رباط الخیل ا الهم م او اعدو«

  کریم)
  (امام خمینی) 3ایم. سال هم طول بکشد ما با تمام قدرت ایستاده 20اگر این جنگ 

مرد ایثـار و شـجاعت    برحقش این بزرگ 4با سالم و درود به منجی عالم بشریت و نایب  
و تمامی مستضعفین. درود بیکران به ارواح طیبۀ شهداي اسـالم   5و ایمان و تقوا، قلب تپنده

) تا تاریخ خمینی. سالم بر تمـامی غیـور مردانـی کـه در سـر هـواي       7از تاریخ حسینی(
کنند. خدایا ما را از خواب غفلت بیدار  دارند و مردانه از اسالم عزیز دفاع می) 7حسینی(

سویت پر کشـیم. خـدایا در ایـن     نما و چنان بینش و جهش ده که با پاي سر در راهت و به
لحظات حساس عمر فقط به لطف تو چشم طمع دارم. گناهانم را با آب توبه بشوي و پـس  

خالصـا فـی    ةاللهم الرزقنا شهاد«ة نیکان قرار ده انشاءاهللا. از آن با شهادت در راهت در زمر
  .6»نبیک مع اولیائک یۀسبیلک تحت را

هـل مـن ناصـر    «) جان اگر در کربالي خونین تو نبودم تا به نـداي  7حسین( 7و امام  
تو پاسخ مثبت گویم امروز در کربالي ایران بـا الهـام از هـدف شـریفت و خـط       8»ینصرنی

                                           
  .39 /انفال -1
  .»مستطعتم«، »واعدو«انفال. در اصل وصیت سورة  60قسمتی از آیه  -2
 .315، ص 13صحیفه امام، ج  -3
 ».نائب«در اصل وصیت  -4
 ».طپنده«در اصل وصیت  -5
تغییراتی داده اسـت (از دعاهـاي امـام    » نبیک یۀرا و اسالک ان تجعل وفاتی قتالً فی سبیلک تحت«شهید در عبارت  -6

  ).325، ص 10الشیعه، ج  صادق، وسایل
  ».اما«در اصل وصیت  -7
  ر.ك. تعلیقات. -8
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شکن پاسخم گـویم. لبیـک    گونه به نداي فرزند[ت] پاکت خمینی بتسرخت آموختم که چ
  کنیم:  ) لبیک یا خمینی. حسین جان این شعار را با خود زمزمه می7یا حسین(

  
  )2رسد هر لحظه بوي کربال( بر مشامم می

  
  )2در دلــم ترســم بمانــد آرزوي کــربال(  

ــده    ــت ب ــراتم اي عجــل مهل ــنۀ آب ف   تش
  

ــه    ــر ش ــل قب ــرم در بغ ــا بگی ــربالت   ید ک
  )2اي خدا روزي نما(  

  

ایـم و روزي از دنیـا    ایـم کـه روزي بـه دنیـا آمـده      دشمن بدان و بشنو: ما بر این عقیده  
خواهیم رفت و حال که باید برویم چرا این رفتن را خود انتخاب نکنـیم و چـرا بـا شـرف     

ن لــذا همچــون موالیمــا 1نــرویم و بــدان کــه مــا شــیفتگان خــدمتیم نــه تشــنگان قــدرت.
دهیم که عاقبت یا ریشۀ ظلمـت را   ) مرگ رنگین را به زندگی ننگین ترجیح می7حسین(

کنـیم (در هـر دو صـورت پیـروزیم)      ات مـی  کنیم و یا در گرداب خون خودمان خفـه  برمی
  ».قینلمتّل ۀقبوالعا«

نامۀ بسیجی قهرمان (میرکمالی) را خواندم منقلبم کرد. شهید نذر کرده که اگر بـه   وصیت  
) پـول واریـز   7شگاه الهیات قبول شد (جبهه) به صندوق حسینیه حضرت ابوالفضـل( دان

 2تومـان) و امـا منافقـان    100چنین نذري را دارم (مبلغ  نماید. پدر و مادرم (عزیزان) من هم
راند شما [این] را بفهمید جنـگ مـا جنـگ     کوردل دشمن رویاروي ما خط حرکتی ما را می

تک شهدا یـادآور شـدند جنـگ مـا      طور که تک بلکه همانبا شخص صدام جنایتکار نیست 
فقیه امـام خمینـی مـا بـا      جنگ بر علیه کفر و استکبار است و طبق وظیفه تحت رهبري ولی

جنگیم و این ظلم در هر کجا که باشد با او در جنگیم. انشاءاهللا کفر و استکبار را تـا   ظلم می
نمایم. ولی اول نوبت صـدام اسـت و    می) ظلم تعقیب 4، سفید3هاي (سبز، سرخ ویرانی کاخ

دانم شما از مـن (ایـن    اما سخنی با شما برادران سپاهی و بسیجی. برادران با وجود اینکه می

                                           
  دهند. این جمله را به روانشاد ابوترابی نسبت می -1
  ر.ك. تعلیقات. -2
 ».کاخ کرملین«ذیل  ر.ك. تعلیقات. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
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امروز جنـگ در رأس همـۀ مسـائل     1دهم] دانید ولی از باب وظیفه تذکر [می حقیر) بهتر می
و کـالس و مدرسـه    اگر بخواهد مهر و محبت خانه و زندگی، پدر و مـادر و فرزنـد   2است

مانع انجام مسئلۀ اصلی گردد، یقیناً باید به ایمان خود به خدا شک کنیم. برادران با صالح و 
نمـایم. (و التمـاس دعـا     سالح به پیش بروید که پیروزید. از همۀ برادران طلب مغفرت مـی 

  دارم براي امام)
نمایید که سـعادت مـن در    خواهم که مرا عفو و اما پدر و مادر عزیز: عاجزانه از شما می  

گرو رضایت شماست. مرا ببخشید از اینکه نتوانستم وظیفۀ خودم را در مقابـل شـما انجـام    
دهم خصوصاً از زمانی که عضو سپاه شدم حتماً خودتان متوجه شدید که بیشتر اوقات فکر 

دي من در جنگ و جبهه بود اگر لیاقت شهید شدن را داشتم بلند گریه نکنید که موجب شـا 
واهللا مـع  «دشمنان دین شود. خود را در ردیف پدران و مادران شهدا ببرید، صبر پیشه کنیـد  

خدا را شکر کنید که مرا چنان تربیت کردید که در راه قدم بردارم و یقینـاً بـراي    3»الصابرین
شما سودمند هست بکوشید در تربیت دیگر فرزندان که آنها نیز خط حسینی داشته باشند و 

گونه باشند، اگر سعادت شهید شدن یافتم براي من کمترین مقدار خرج کنید و بقیه  بیا زین
عنـوان   کـنم مبـادا بـه    خواهید به حساب جبهه واریز نمایید، سفارش مـی  را هر مقدار که می

خانوادة شهید از دولت اسالمی کمترین توقع داشـته باشـید. کنـار مـزار دیـدار شـهیدان در       
نمایید، بر باالي قبرم پرچم سه رنـگ سـرخ و سـفید و سـبز را      روستاي مهماندوست دفنم

نصب کنید (با آرم اهللا) چرا که منافقـان کـوردل بداننـد کـه سـرخ نشـانی جوشـش خـون         
) است و سفید اینکه ما صلح طلبیم با صالحان و سبز بـا آرم اهللا تـا بداننـد کـه     7حسین(

نیم. دعا بـه جـان امـام و    ک خاطر خدا جنگ می ) و آل اوست و به6خط ما خط محمد(
  پیروزي رزمندگان را فراموش ننمایید.  

خدایا خدایا تو را به جان مهدي(عج) تا انقالب مهـدي خمینـی را نگهـدار، رزمنـدگان       
  اسالم نصرت عطا بفرما.  

  

                                           
  فصل پایانی جمله باشد.» دهم می«سیاق سخن باید خوانا نیست. به  -1
  .496، ص 17صحیفه امام، ج  -2
  .249 /بقره -3
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  بــه یــارب یــارب سنگرنشــینان   
  

  بـــه گـــردان حماســـه آفرینـــان     
ــب     ــاریکی ش ــه در ت ــانی ک ــه آن   ب

  
  در شــبمناجــات و دعــا دارنــد     

ــد     گهــی در رزم و گــاهی در نمازن
  

  بازنــــد نمونــــه عاشــــقان پــــاك  
ــزان    ــن عزی ــاك ای ــاي پ ــه پیکره   ب

  
  که در اطـراف سـنگر جـان سـپردند      

ــده     ــادران داغدیـ ــک مـ ــه اشـ   بـ
  

  هــا تــا ســپیده گرینــد شــب کــه مــی  
ــواهران دل   ــته بــــه آه خــ   شکســ

  
  کـــه در ســـوگ برادرهـــا نشســـته  

ــدار     ــا را نگهـ ــر مـ ــام و رهبـ   امـ
  

  کشور ما را نگهدار (بعد از خدا) امیر  
ــان اسالمشــان را    ــروزي رس ــه پی   ب

  
  بـــه نـــابودي کشـــان صـــدامیان را  

    
  »والسالم علی من اتبع الهدي«

  از روستاي مهماندوست
  غالمعلی عاقلی
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  هاي کلیدي عبارت
I تاب اسالم را خاموش کنند.   حرامیان جمع شدند تا خورشید جهان  امروز همۀ 
I قسم شدند تا انقالب کفرستیز و مستکبرشکن اسـالمی ایـران    هاي استکبار هم وز همۀ قدرتامر

 را شکست بدهند.
I  دست و پا مستضعفین  انقالب اسالمی رسالتش شکستن همۀ زنجیرهایی است که مستکبرین بر

 اند. بسته
I بـزرگ   تفاوتی نسبت به انقالب اسالمی و کوتاهی در حمایـت از انقـالب اسـالمی خیـانتی     بی

 است.
I )حمایت و او را یاري کرد.7با تمام وجود باید از این فرزند حسین ( 
I .انقالب اسالمی با معنویت پیروز شد 
I اي بین ما و نماز، بین ما و دعا فاصله بیفتد آن روز، روز شکست انقـالب اسـالمی و روز    لحظه

 پیروزي دشمنان است.  
I داوم انقالب اسالمی هـم همـین نمازهـا و دعاهـاي     ایم و ضامن ت ما با نماز و دعا تا اینجا آمده

 ماست.  
I  .امام را دعا کنید 
I اي ترك نکنید. مجالس دعا و قرآن را لحظه 

   اهللا رحمت :نام
  عالیشاهی  خانوادگی: نام
  علی  پدر: نام 

  معصومه  نام مادر:
   1341هشتم شهریور  تاریخ تولد:
کوه از توابع شهرستان  ستاي بادلهرو محل تولد:

  دامغان
  پایان دوره ابتدایی  تحصیالت:
   سپاه کننده: ارگان اعزام

   1361چهارم آذر  تاریخ شهادت:
   مریوان محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زادگاهش رضاي فردوس گلزار شهداي مزار:
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  اهللا عالیشاهی رحمت
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .2»مرصوص 1ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان«
هاي محکم و اسـتوار در   کنند و صف می دارد کسانی را که در راهش جهاد خدا دوست می«

  ».کنند مقابل دشمنان درست می
  جان بر کفان را در طلب پرواي جان نیست

  

  هر کس ز جان پروا کند از عاشقان نیست  
  

  

سپاس خداوند بزرگ را که نعمت انقالب اسالمی را بر ما ارزانی داشت و با این نعمت   
هدایت نمـود. درود بـه شـهداي گلگـون کفـن       ما را از زندگی پست مادي به سرزمین نور

انقالب اسالمی که براي دفاع از اسالم و قرآن قامت سرخ بستند و سالم به رزمندگان جـان  
اند و بر سر آن هسـتند   هاي شیطانی ایستاده بر کف که با تمام وجود در مقابل هجوم قدرت

ال الـه اال اهللا و محمـد   «هاي شرك و ظلم و کفر در سراسر جهان پـرچم   که بر روي ویرانه
ایـم. جریـان    را به اهتزاز درآورند. امروز ما در مقابـل [دو] جریـان قـرار گرفتـه     »رسول اهللا

حسین، جریان یزیدي و امروز تمامی حق در مقابل تمامی باطـل، تمـامی اسـالم در مقابـل     
ینی و یـا  تمامی کفر قرار گرفته باید به خود نگاه کنیم در کدام جریان هستیم؟ جریـان حسـ  

انـد و مسـئولیت خودشـان را درسـت انجـام       جریان یزیدي. راه سومی نیست. شـهدا رفتـه  
حرامیـان جمـع شـدند تـا       کنیم؟ برادران و خواهران امـروز همـۀ   می 3کار اند. اما ما چه  داده

قسم شدند تـا   هاي استکبار هم تاب اسالم را خاموش کنند. امروز همۀ قدرت خورشید جهان
تیز و مستکبرشکن اسالمی ایران را شکست بدهند تا بتوانند دوباره بـه غـارت   انقالب کفرس

است کـه   4و چپاول مستضعفین بپردازند. انقالب اسالمی رسالتش شکستن همۀ زنجیرهایی
تفـاوتی نسـبت بـه انقـالب اسـالمی و       انـد و بـی   دست و پا مستضعفین بسته مستکبرین بر 

                                           
 ».بنیاناً«در اصل وصیت  -1
 .4 /صف -2
 ».چیکار«در اصل وصیت  -3
 ».زنجیرهائی«در اصل وصیت  -4
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انتی بزرگ است و امروز امام خمینی که درد همـۀ  کوتاهی در حمایت از انقالب اسالمی خی
محرومین را در زمینه و زخم همۀ مستضعفین را بر پشت دارد رهبري و امامت این حرکت 

) حمایت و او را یاري کـرد  7اسالمی را دارد که با تمام وجود باید از این فرزند حسین(
رآن است. عدم حمایت از او عدم گوید. فریاد او براي ق گوید از اسالم می زیرا او هر چه می

  حمایت از اسالم و قرآن است.  
براي تداوم انقالب اسالمی باید توجه داشته باشیم که عامل پیـروزي انقـالب چیسـت؟      

انقالب اسالمی با معنویت پیروز شد و تاکنون هم با معنویت تداوم یافت و از این بـه بعـد   
اي بین ما و نماز، بین مـا و دعـا    هران اگر لحظهیابد. برادران و خوا هم با معنویت تداوم می

فاصله بیفتد آن روز، روز شکست انقالب اسالمی و روز پیروزي دشمنان است. ما با نماز و 
ایم و ضامن تداوم انقالب اسالمی هـم همـین نمازهـا و دعاهـاي ماسـت.       دعا تا اینجا آمده

ي. امـام را دعـا کنیـد. مجـالس     خدایا سپاس بیکران به درگاهت که شهادت را نصیبم فرمود
  اي ترك نکنید.  دعا و قرآن را لحظه

توان باد انقالب اسالمی ایران به رهبري روح خدا خمینی، نابود باد استعمار سـرخ و   پر  
  سیاه

  اهللا عالیشاهی رحمت
30/8/61  
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  هاي کلیدي عبارت
I ملت الهی شده است«ت ملت امروز راه اسالم را باز یافته و به فرمودة امام ام.« 
I  .مبادا امام را تنها بگذارید 
I .در تمام مسائل از امام تقلید کنید 
I .سخنان امام را به دقت گوش و سپس به آن عمل کنید 
I .اگر امام را یاري کردید اسالم را یاري کردید 
I  .اگر امام را تنها بگذارید به شکست اسالم کمک کردید 
I پرست تا آخرین قطرة خون بجنگید. نبیبا کفار و منافقین آمریکایی اج 
I   .براي طول عمر امام عزیزمان دعا کنید 
I .اي عزیزان ملت عزیز، خدا را فراموش نکنید 
I .شما مرا در راه خدا دادید و با خدا معامله کردید 
I  .معامله با خدا پشیمانی و شکست ندارد 
I در راه خدا باشد.رویم و چقدر بهتر است که مرگ ما شهادت  یک روز هم از دنیا می 
I .اسالم دینی است که حامی مستضعفان جهان است 
I کنم که پیرو خط امام و روحانیت در خط باشید. سفارش می 

   احمد :نام
  عامري  خانوادگی: نام
  محمد  پدر: نام 

  فاطمه  ادر:نام م
   1342یکم تیر  تاریخ تولد:
  روستاي رویان از توابع شهرستان شاهرود محل تولد:
  چهارم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1361یازدهم آبان  تاریخ شهادت:
   خوش عین محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  احمد عامري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
من ینتظر و مـا   و منهم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه«

  .1»بدلوا تبدیال
) و معلم شـهادت و اجـداد ابنـائش. سـالم بـر      7م خدا بر حسین ثاراهللا(درود و سال  

سـالم بـر اصـحاب و انصـار      2محرم ماه خون، ماه شهادت، ماه پیروزي خـون بـر شمشـیر.   
)، سالم به حضور مبارك امام زمان(عج) و نایب برحقش امام خمینی و با درود 7حسین(

نقالب اسالمی ایـران. چـه بگـویم و چـه     تا به شهداي ا 3بر شهیدان حق و حقیقت از هابیل
بنویسم که زبان یاراي گفتن و قلم را توان نوشتن نیست و چه وصیت و سفارشی کـنم بـه   

سفارشی براي ایـن امـت داشـته     4این ملت و امت همیشه در صحنه. من کوچکتر از آنم که
 5»الهی شده اسـت ملت «باشم، چون ملت امروز راه اسالم را باز یافته و به فرمودة امام امت 

اما بنا به وظیفۀ شرعی و به امر رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران امام خمینـی بـه جبهـۀ حـق     
) کـه از  7حسـین(  6»ینصـرنی  هل من ناصـر «علیه باطل آمدم براي پاسخ دادن به صداي 

ها طنین افکن بوده است تا بگویم اگرچه مـاه محـرم سـال     حال در کوه هجري تا به 61سال 
تو جواب مثبت بدهیم ولی امـروز بـه نـداي     »هل من ناصر«ي نبودیم تا به صداي هجر 61

شمسی به جبهـه شـتافتم تـا     1361فرزند تو امام خمینی جواب مثبت داده و در محرم سال 
شاید با ریختن خون ناقابلم درخت اسالم را آبیاري و رسیدن به کـربال را انـدکی نزدیکتـر    

شوم شاید مورد قبول خداوند و براي امت مـؤثر واقـع    آور میکنم. اما این چند مطلب را یاد

                                           
  .23 /احزاب -1
محرم مـاهی کـه خـون بـر     «ینی است و تحت تأثیر سخنان امام خم» ماه محرم ماه پیروزي خون بر شمشیر«عبارت  -2

 ).75، ص 5، (صحیفه امام، ج »شمشیر پیروز شد
  ر.ك. تعلیقات. -3
  ».آنکه«در اصل وصیت  -4
 .403، ص 15صحیفه امام، ج  -5
  ».ناصراً«ر.ك. تعلیقات. در اصل وصیت  -6
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اهللا و ملت در صحنه این اسـت کـه مبـادا     شود. اولین وصیت و سفارشم به شما امت حزب
امام را تنها بگذارید. در تمام مسائل از امام تقلید کنید و سخنان امـام را بـه دقـت گـوش و     

ید اسالم را یاري کردید و اگـر امـام را تنهـا    سپس به آن عمل کنید که اگر امام را یاري کرد
پرسـت تـا    اجنبـی  1بگذارید به شکست اسالم کمک کردید. و با کفار و منـافقین آمریکـایی  

آخرین قطرة خون بجنگید و براي طول عمر امام عزیزمان دعا کنید. اي عزیزان ملت عزیـز،  
و نماز جمعـه و دعـاي   خدا را فراموش نکنید و اجتماعات خود را مخصوصاً نماز جماعت 

گونـه   پا دارید که باعث پیروزي اسالم و مسلمین و شکسـت دشـمنان در همـین    کمیل را به
اجتماعات است. اما پدر و مادر عزیزم، اگر من شهید شدم و خداوند ایـن توفیـق بـزرگ را    
نصیبم گردانید مبادا ناراحت باشید و براي من گریه کنید که اگـر گریـه کنیـد دشـمن شـاد      

شود. از شما خیلی متشکرم که مرا چنین تربیت نمودید و خوب رسالت پیامبري خود را  می
انجام دادید. شما مرا در راه خدا دادید و با خدا معامله کردید و معامله بـا خـدا پشـیمانی و    
شکست ندارد. مسلماً هر فرد از ما یک روز بـه دنیـا آمـده اسـت و یـک روز هـم از دنیـا        

تر است که مرگ ما شهادت در راه خدا باشد. شما باید افتخار کنیـد کـه   رویم و چقدر به می
خدا چنین افتخاري را نصیب شما نموده است. برادران و خواهران عزیـزم بهتـرین دیـن و    
مسلک انسان اسالم بوده و هست. اسالم دینی است که حامی مستضعفان جهـان اسـت. بـر    

دستوراتش عمل کنید که رستگاري ما در ایـن  و به احکام و  2شما است که اسالم را بجویید
خواهم و اگر شما را اذیت کردم باید ببخشید و سالمم را  است. در پایان از شما حاللیت می

  به دوستانم برسانید و از آنها حاللیت بطلبید.  
  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

  احمد عامري  سرباز کوچک امام 
  شهر مامعضو بسیج سپاه پاسداران ا

  
  

                                           
 ».آمریکائی«در اصل وصیت  -1
 ».بجوئید«در اصل وصیت  -2
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .1»انا هللا و انا الیه راجعون«
  ».گردیم سوي او باز می همه از خداییم و به«

نام خداوند یاري دهندة مستضعفین. من کـوچکتر از   نام خداوند شهدا و صدیقین و به به  
کنم که پیـرو خـط    سفارش می اي داشته باشم ولی به شما وصیت و نامه آن هستم که وصیت

و  3احسن [به] گوش بگیریـد  2هاي امام را به نحو امام و روحانیت در خط باشید و نصیحت
  .  6و آمریکا تا آخرین نفس مبارزه کنید 5و همچنین با منافقین 4به آنها عمل کنید

  خداوند به امام طول عمر عنایت فرماید.    
  پیروز باد اسالم

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  
  

                                           
 .156 /بقره -1
 ».نهو«وصیت در اصل  -2
  ».بگیرند«در اصل وصیت  -3
  ».کنند«در اصل وصیت  -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
 ».کنند«در اصل وصیت  -6
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  هاي کلیدي عبارت
I .اي برادران و خواهران مؤمن ادامه دهندة راه انبیاء الهی باشید 
I .گوش به فرمان نایب امام زمان، امام خمینی باشید 
I   .اي برادران، ادامه دهندة راه شهیدان باشید که هستید 
I کند. زمتان قسم یاد میاي رزمندگان عظمت خودتان را دریابید که خداوند به ع 
I .اي برادرانم صابر باشید که خداوند صابران را دوست دارد 
I اللهی و مؤمن بار آور. فرزندانم را تربیت اسالمی کن و آنان را فرزندان حزب 
  
 

   اسداهللا :نام
  عامري  ادگی:خانو نام
  موسی  پدر: نام 

  فاطمه  نام مادر:
   1329نهم فروردین  تاریخ تولد:
  روستاي رویان از توابع شهرستان شاهرود محل تولد:
  پایان دوره ابتدایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1363سیزدهم فرودین  تاریخ شهادت:
   جزیره مجنون عراق محل شهادت:
ت ناشی از بمباران شـیمیایی و  مصدومی نحوة شهادت:
   اصابت ترکش

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  اسداهللا عامري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
فی سبیل اهللا فیقتـل او  و من یقاتل  ةالدنیا باالخر ةفی سبیل اهللا الذین یشرون الحیو تلافلیق«

  .1»یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما
باید پیکار کنید در راه خدا، آن کسانی که زنـدگی (کوتـاه) دنیـا را بـه آخـرت (جاودانـه)       «

فروختند. هر کس در راه خدا پیکار کند و به شهادت رسد یا پیـروز گـردد (در هـر حـال)     
  ».زودي پاداش بزرگی به او عنایت خواهیم کرد به

با سالم به امام زمان(عج) و با سالم به رهبر کبیر انقـالب اسـالمی و بـا درود بـه ارواح       
طیبۀ شهدا و با درود به خانوادة شهدا و اسالم از هابیل تا آخرین شهید اسالم. اي برادران و 
خواهران مؤمن ادامه دهندة راه انبیاء الهی باشید و گوش به فرمـان نایـب امـام زمـان، امـام      

باشید که او فرزند زهرا و نایب به حق امام زمان است. اي برادران، ادامه دهنـدة راه   خمینی
طور بودید پیروزي حتماً بـا ماسـت و خداونـد قسـم یـاد       شهیدان باشید که هستید. اگر این

والعادیات ضـبحا، فالموریـات قـدحا،    «فرماید:  کرده در قرآن کریم به این رزمندگان که می
سـوي   سوگند به اسبان جنگـی کـه بـه   « 2»، فوسطن به جمعاعاًقن به نثرفأفالمغیرات صبحا، 

ور شوند و در تاختن نفس نفس زنند. سوگند به اسبان جنگی که از حرکتشـان   دشمن حمله
ها جرقه برخیزد. سوگند به سپاهیان حق که بامدادان بر دشمن یـورش بردنـد و بـه     بر سنگ

با حملۀ ناگهانی خود را به میان دشمن رسـانند.   برانگیزند و 3سبب آن تاخت و تاز غوغایی
  کند.   اي رزمندگان عظمت خودتان را دریابید که خداوند به عزمتان قسم یاد می

و اما اي مادر در مرگ من گریه نکن چون گریۀ ما روزي است که دشمن بـر مـا چیـره      
ابران را دوسـت  شود و ما را به ذلت بکشد. و اما اي برادرانم صابر باشـید کـه خداونـد صـ    

دارد. و اما اي همسر محترم بعد از من گریه نکن و همچنان شاد باش که دیـن خـود را بـه    

                                           
 .74 /نساء -1
 .5تا  1 /عادیات -2
 ».غوغائی«در اصل وصیت  -3
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اللهی و مـؤمن   این انقالب ادا کردي. فرزندانم را تربیت اسالمی کن و آنان را فرزندان حزب
  بار آور. 

ض مـن  نویسی کرده بودم شما خود عـو  و اما اي همسر، من براي زیارت خانۀ خدا اسم  
روي. حیات نو را که ساختم براي مادرم تا وقتـی مـادرم در حیـات     به زیارت خانۀ خدا می

است حق فروش نداري تا ایشان بنشیند و بعد از مادرم آن را تمام کامل بفروشید و پول آن 
هـزار تومـان    5را خرج مسجد نوي حاج حسین بکنید و بعد من از پول موجـودي مقـدار   

  خرج عزایم کنید.  
اکبر رضوي دفن کنیـد، چـون در    شهید علی و اگر شهادت نصیبم شد من را در کنار قبر  

جبهه برویم با هم عهد کردیم که اگـر شـهید    خواستیم موقعی من و شهید رضوي با هم می
 ندارم. به امید پیـروزي قـرآن و اسـالم بـر کفـر      شویم در کنار هم دفن شویم. دیگر عرضی

  جهانی.
گویم که بعد از من راهم را ادامه دهد و تقاص خـونم را از صـدام    و به پسرم حسین می  

  بگیرد. همسرم بعد از من با مادرم همچنان مهربان و صمیمی باش. 
  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

  اسداهللا عامري
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
، به بازماندگان خـود ایـن   12ارة شناسنامه سالم. اینجانب نوروز عامري فرزند موسی به شم

گـردد. اوالً همسـرم کفیـل     نویسم که عنـوان آن بـه شـرح زیـر بیـان مـی       نامه را می وصیت
باشـند تحـت    باشد به این معنی که تا زمانی که فرزندانم صـغیر مـی   االختیار اینجانب می تام

باشد و اینان از هر جهت اختیـار   تکفل او باشند و تا آن زمان اموالم کالً در اختیار ایشان می
ام را دارند و بعد از آنکـه   رسیدگی به اموالم و یا احیاناً خرید و فروش براي ارتزاق خانواده

عنوان یک وارث حق یک پسـر حثـه را از امـوالم     فرزندانم به مرحلۀ بلوغ رسیدند ایشان به
تومان بوده  35.000ام مبلغ  دارند و ضمناً از کل اموالم که بابت وجوهات آن را خالص کرده

  باشم. تومان آن را بدهکار می 4.500ام و مبلغ  تومان آن را داده 30.500که از این مبلغ 
  »والسالم علیکم«

  اسداهللا عامري
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  هاي کلیدي عبارت
I .کسانی که به اسالم آري گفتند و طالب سعادت و عدالت شدند 
I       خواهر جان، چنانچه شهادت نصیب من شد سعی کن از امتیـازات مـادي کـه در حـال حاضـر

 یک را نپذیر. رایج شده است هیچ
I .به امید زیارت کربال و پیروزي اسالم بر کفر جهانی 
I )و تن از یـارانش کـه بنیانگـذاران دانشـگاه شـهادت، ایثـار و      ) و هفتاد و د7سالم بر حسین 

 مقاومت بودند.
I الاله «ی و باهنر پیمودند، همه یک هدف داشتند و آن سرافرازي پرچم یراهی که بهشتی و رجا

 که همانا سعادت و رسیدن به لقاءاهللا بود. »اال اهللا
I الجهاد به رویش گشوده شود.   هر فردي لیاقت ندارد که باب 
I دهد. آمیزي است که آغازیدن زندگی پربار جدیدي را نوید می ادت مرگ سعادتشه 
I تواند گلوي تشنۀ مرا سیراب کند. هیچ چیز جز شهادت نمی 
I خواهد. امروز کربالي انقالبمان خون می 
I روم تا به یزیدیان زمان بفهمانم که شهادت باالترین آرزوي ماست. من می 
  

   حسن :نام
  عامري  خانوادگی: نام
  اسماعیل  پدر: نام 
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  عامري حسن
  

  رحیمبسم اهللا الرحمن ال
ربنا التؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا و التحمل علینا اصرا کما حملتـه علـی الـذین مـن     «

  .1»قبلنا
حد بر خداوند قادر که کشور اسـالمی و رزمنـدگان متعهـد و فـداکار آن را      با سپاس بی  

بزرگ خود را نصیب ما فرمود و بـا درود و  مورد عنایت و حمایت خویش قرار داد و نصر 
امیـد   ،به محضر حضرت مهدي امام زمان(عج) و نایب برحقش حضرت امام خمینـی سالم 

خصـوص   مستضعفان جهان و با درود و سالم بر ارواح طیبـۀ شـهداي انقـالب اسـالمی بـه     
کافر، علیه ایران اسـالمی و بـا درود و سـالم بـه تـو خـواهر        2شهداي جنگ تحمیلی صدام

  فداکار و ایثار:  
شرعی بر آن شدم مطالبی براي تو بازگو نمایم زیرا که مـا  خواهر جان برحسب تکلیف   
سوي آخـرت و هسـتی، در راهـی کـه      باشیم. در سراي موقت و در راه به کوچ می جايدر 

ایم، براي آخرت نه دنیا، براي رفتن، براي مردن، نـه بـراي زنـدگانی و     آفریده شده براي آن
ت لـ و غف حـال گنـاه  ا را دریابـد و در  مرگ ما را درخواهد یافت، پس قبل از آنکه مـ  ناچار

خود آمده و خود را مهیا سـازیم. خـواهرم دوسـت داشـتم بـرادري دلسـوز و        گیرد باید بهب
مهربان و خدمتگزاري صدیق و متعهد براي تو باشم و در ایـن زمینـه در حـد تـوان تـالش      

  طور که شایسته تو بوده باشم.  کردم ولی متأسفانه نتوانستم آن
) 3ات را به پاي من ریختی و حقا که به فاطمۀ زهـرا(  جوانیت را، زندگیخواهر جان   

  چنان ایثار تو و لیاقت چیز بیشتري را ندارم.   تأسی نمودي هرچند که من شایستگی آن
 خواهر جان تو آگاهانه خود را به کام مشکالت و نامالیمات و مصائب دنیوي رهانیدي.  

تو حل شده است و تو ره صد ساله را یـک روزه  اش براي  خواهر جان، مسائل مذکور همه
اي و با همین بینش و ایمان اسـت کـه    اي و قبل از آنکه من بدانم تو بدان عمل کرده پیموده

                                           
ایم مؤاخذه مکن، بار پروردگارا مـا   پروردگارا ما را به آنچه به فراموشی یا خطا کرده«بقره. سورة  285قسمتی از آیۀ  -1

  ».که بر پیشینیان نهادي بر ما مگذار فرسا چنان را به تکلیف گران و طاقت
 ر.ك. تعلیقات. -2
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داشته و به من جهت و حرکت نمودي و همین بود که آرزوي پوچ و زندگی ما  خود را نگه
باشد  قابل مقایسه با دنیا نمی باید از دنیا را به یک آرزوي ملکوتی و یک آرزوي روحانی که

  معامله نمودي. 
) و فرزنـد  3و عشـق بـه فاطمـه(    1خواهر جان، خواهر جان تو همـین عشـق بـه اهللا     

داشتی که حاضر شدي آسایش و زنـدگی ظـاهرآً شـیرین و آرام     ) را7مظلومش حسین(
زرگی اسـت  دنیا را فدا نموده و راضی به قضاي او باشی و این شعور و ایمان نعمت بسیار ب

  جاي آوري.  که باید شکر آن را به
را همچنان حفظ نمـوده و تقویـت    که بشارتخواهر جان، امیدوارم این عقیده و ایمان   

اي که باید از این دنیا رفت  هاي پروردگار باشی چون تو خوب فهمیده نمایی و شاکر نعمت
و تنهـا بـه آن   فهمند که حیـات آخـرت حیـات اصـلی اسـت       و باالخره یک روزي همه می

چون تا وقتـی کـه    .تواند کاري بکند فهمد که دیگر نمی خواهند اندیشید ولی یکی وقتی می
  گویند فهمید و از این بابت است که می نمی ،توانست کاري انجام دهد می

ــود     ــه سـ ــتم چـ ــتم ندانسـ ــا توانسـ   تـ
  

  2نبــود نچــون کــه دانســتم توانســت     
  

  

د و طالب سعادت و عدالت شدند، کسانی که خواهر جان، کسانی که به اسالم آري گفتن  
برونـد و ایـن راه را    مردانهفهمیدند حیات دنیا فانی است، کسانی که فهمیدند باید بروند و 

و نشیب  طبیعتاً راهی دراز و پر از فرازباشند.  سپس باید منتظر مصائب و مشکالت ،گزیدند
هـا و   هـا و مصـیبت   حمـل رنـج  خواهر، خـود را بـراي ت   در پی خواهند داشت. و اما تو اي

دار کـه قـادر یکتـا پشـتیبان و نگهبـان و صـاحب        دنیوي آماده ساز و دل قوي هاي ییناروا
 دشمنان نجات بخشـد و عاقبـت شـما را بـه خیـر      شماست و تنها اوست که شما را از شر

  گرداند.  
ـ و به زندگی همراه با لطف و صفا و همراه با معنویت با سرپرستی  3باقی مانده     دـخداون

  
                                           

  ».اله«در اصل وصیت  -1
  ».توانستم«در اصل وصیت  -2
اي اسـت کـه    ي افتاده باشد زیرا آغاز جمله و صفحۀ سوم وصیت دنبالۀ عبارت و جملـه ا نامه صفحه گویا از وصیت -3

 باید پیش از این بیان کرده باشد.
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ها و باز شدن دستت  حقوقی دریافت نمودي پس از پرداختن قرض چنانچه قادر ادامه بده و
  سعی کن طلبکاري پدرم و برادرمان را هم بپردازي.  

خواهر جان، چنانچه شهادت نصیب من شد سعی کن از امتیـازات مـادي کـه در حـال       
ه چنین چیزهایی بـا آن روح  و مطمئن هستم ک [ي]یک را نپذیر حاضر رایج شده است هیچ

ات را بـا خـانوادة پـدرم و خویشـانم      واالي تو سازگار نیست. خواهر جان، سعی کن رابطه
قطع ننمایی و بیش از پیش نزدیکتر شوي که خداي ناکرده مسـائلی را کـه در بـین بعضـی     

  نشود. 1هاست [...] خانواده
م و هنوز توفیق قضـاي آن را  باش سال روزه و نماز بدهکار می 5هر جان، من حدود اخو  

پیدا نکرده و چنانچه شهادت نصیب من شد و در صورت باز شدن دستت بـده بـرایم روزه   
  بگیرند و نماز را بخوانند.  

و کنم در رابطه با ساختمان و زندگی آینـدة خـود مختـار     خواهر جان، باز هم تکرار می  
یر و من کوچکتر از آنـم کـه   خواهی خودت تصمیم بگ نحوي که می اختیار و به هر صاحب

  نمایم.براي تو تعیین تکلیف 
من طلب مغفرت بار سر مزار من آیی و براي  اي یک خواهر جان، سعی کن حداقل هفته  

  و با تماس با لوح قبرم همچنان نزدیکتر و عطوفت خود را ثابت نمایی.  نمایی 
د و شهادت مرا بـه  جان بدان اگر خداوند مرا مورد لطف و بخشش خود قرار ده خواهر  
 انتظـار تـو   قبول فرماید یک لحظه تو را فراموش نخواهم کرد و منتظر و چشم خودش 2[...]
  باشم.   می
  به امید زیارت کربال و پیروزي اسالم بر کفر جهانی  

  

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
18/12/63  

  برادر حقیر حسن عامري
  

                                           
 خوانا نیست. -1
 خوانا نیست. -2



 379     عامري، حسن ¹استان سمنان 

  اي دیگر] نامه [وصیت
  رحمن الرحیمبسم اهللا ال

  .2»فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون 1و التحسبن الذین قتلوا«
انـد و از نـزد    رسـند مردگاننـد بلکـه آنهـا زنـده      مپندارید آنان که در راه خدا به شهادت می«

  ».خورند پروردگارشان روزي می
شکن، سالم بـر   الزمان(عج) و نایب برحقش امام امت خمینی بت سالم بر مهدي صاحب  

دیده و شهیدپرور ایران، سالم بر امت همیشه بیدار و در صحنه و سـالم   پدران و مادران داغ
و هفتاد و دو تن از یارانش که بنیانگذاران دانشگاه شهادت، ایثار ومقاومت  )7(بر حسین

مظلـوم و هفتـاد دو دو تـن از یـاران صـدیق       3بودند. سالم بر ساالر شهیدان دوران، بهشتی
  اسالم.  

  و سالم بر پدر و مادر و برادران خودم
برادران و خواهران، پیام و نداي تمامی شهیدان به شما و تمام کسانی کـه در جمهـوري     

خـون   ثمـره کـه از   4ییباشند این اسـت: اي شـما   مشغول کار و کوشش می مقدس اسالمی
 ،بریـد  سـر مـی   خداوندي بـه  5نعماتشهیدان صاحب حیثیت و افتخار و آزادگی شده و در 

) به شهیدان آموخت، راهی کـه  7ي راه شهیدان باشید. راهی که حسین(ور شما باید دنباله
و  6امامان در پیش داشتند، راهی که شهیدان پیمودند و رفتند، راهـی کـه بهشـتی و رجـائی    

کـه همانـا    »الالـه اال اهللا «پیمودند، همه یک هـدف داشـتند و آن سـرافرازي پـرچم      7باهنر
  و رسیدن به لقاءاهللا بود.سعادت 

  

                                           
  ».قتلو«در اصل وصیت  -1
  .169عمران/  آل -2
  ر.ك. تعلیقات. -3
 ».شمائی«در اصل وصیت  -4
 ».نعات«در اصل وصیت  -5
 ت.ر.ك. تعلیقا -6
  ر.ك. تعلیقات. -7



 (دفتر هشتم) نامه کامل شهدا وصیت ¹ )12(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      380

آن راه خدا و در نهایت رسیدن به خدا بود، آري برادر و خواهر عزیـز در اسـالم آنچـه      
صـورت یـک اصـل     گـردد بـه   منجر به شهادت یعنی مرگ آگاهانه در راه هدف مقدس مـی 

الجهاد به رویش گشـوده   درآمده است و نام آن جهاد است و هر فردي لیاقت ندارد که باب
آمیـزي اسـت کـه آغازیـدن      را ندارد. شهادت مرگ سعادت جهاد. هر فردي شایستگی شود

  دهد.   زندگی پربار جدیدي را نوید می
کنم که مرا هم الیـق دانسـت کـه در راه او جهـاد کـنم زیـرا پـس از         و خدا را شکر می  

تواند گلوي تشـنۀ مـرا سـیراب کنـد و      سال از عمرم هیچ چیز جز شهادت نمی 22گذشت 
تا روي خدا را طی کنم از دشمن  مسیرِخواهم  ون در مسیر از قیام تا شهادت هستم و میاکن

زیرا امروز اسالم عزیز تنهاست. حسین زمان در میان کفر و الحـاد   .و آنگاه به شهادت رسم
روم تـا بـه یزیـدیان     خواهد و من مـی  جهانی غریب است، امروز کربالي انقالبمان خون می

روم تـا در عاشـوراي دوران هدیـه     هادت باالترین آرزوي ماسـت و مـی  زمان بفهمانم که ش
ناقابلم را در راه پیروزي حق بر باطل و اسالم بر کفـر جهـانی در پیشـگاه مـوالیم و نایـب      

ها رنـج و مشـقت مـرا     اهللا تقدیم نمایم و در پایان به شما پدر و مادرم که سال برحقش روح
و شهادت من نگران نباشید راهی اسـت کـه بایـد     نم که از دوريک متحمل شدید توصیه می

پیمود. شما حق بزرگی بر من دارید که هرگز نتوانستم آن را جبران کنم و امیـدوارم کـه بـا    
  شهادتم شما هم نزد خدا و رسول روسفید شوید.  

و اکنون در آرزوي پیروزي و شهادت و به امید جهاد در راه اهللا و امام زمـان(عج) و بـه     
  روم آنجایی که لقاء پروردگار باشد.   اهللا می حفرمان رو
  و اینک: 

  ها کرد؟ آیا شنیدستی که اندر کربال ظالم چه
  نه رحمی، نه خداوندي، نه وجدانی، نه انسانیتی

  نه از مردي و از مردانگی چیزي
  مگر فرزند تو مادر، از آن مردان پاك حق بود بهتر؟

م این نخواهد بود   عزیزش بیشتر داري؟ مسلّ
  مبادا مادرم کفران کنی لطف خدایی را  

  مبادا کم کنی از شکرهاي خود، مبادا اجر خود را کم کنی مادر
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  مبادا صبر تو شیطان برد مادر، و از غیر از خدا یاري بخواهی و مددکاري
  باید فخر بر عالم کنی شادان شوي، از اینکه فرزندت، فداي راه حق گردد تو

  ها شود عریان و در راه حقیقت
  دانی، که مرگ و زندگی دست چه کس باشد مگر مادر نمی

  دانی که عمر هر کس ثابت و مرگش نیز معلوم نیست نمی
  خواهی تو اي مادر به جاي مرگ در بستر، که فرزندت شهید راه حق گردد نمی

  ها شود ها، شهید پاکبازي ها، شهید راه پاکی شهید راه توحید، شهید راه انسان
  ه گردد تا ابد بماند جاودان، روزي خورد اندر بهشت و نزد مردان خداجاوید ماند، زند

  ماند نزد پیغمبرها، امامان و فداکاران راه دین، تا راه یزدان جاودان
  شیون مکن، شادان و سرخوش باش ،نخور غم مادرم، ناالن مشو

  حسن عامري
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  هاي کلیدي عبارت
I نشسته است. زمان(عج) جاي امام فقیه به عنوان ولی امروز آن امام عزیز به 
I .مرجع اعلم و اعظم اوست و تقلید از او بر همگان واجب است 
I .سرپیچی از فرمان او باعث گمراهی و سقوط در دوزخ است 
I .سالم به روان تابناك تمامی شهداي گرانقدر اسالم 
I ها صبر کنی. ل مصیبت) در مقاب3خواهم که همچون حضرت زینب( خواهر عزیزم از تو می 
I گونه تربیت کنید که باعث افتخار اسالم باشند.  فرزندانم را آن 
I کنم. همۀ شما را به تقوي و پرهیزکاري سفارش می 
I خواهم که به نماز اهمیت بدهید. از شما می 
I .خداوند اسالم و مسلمین را پیروز گرداند و عمر رهبر را به بلندي آفتاب طوالنی کند 
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   آباد غرب اسالم محل شهادت:
    اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  1حسن عامري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  »بسم رب الشهداء و الصدیقین«

اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظرو مـا   2من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا«
  .3»بدلوا تبدیال

شکر و سپاس خداوند یکتا را که به ما جان داد تا در راهش نثار کنـیم و مـا را هـدایت      
سالم صلوات خـدا بـر تمـام پیـامبران الهـی خصوصـاً حضـرت         کرد تا در گمراهی نمانیم.

) و بر تمام اولیاء خدا که اولین آنان موالي متقیـان علـی   6االنبیاء محمد مصطفی( خاتم
) است و آخرینشان حضرت مهدي(عج) که جهان به نور وجـودش پـر از   7ابن ابیطالب(

ایـم و   انتظار ظهورش نشسته کند و ما به عدل و داد خواهد شد و دست ظالمان را کوتاه می
درود بر یگانه رهبر عالم انسانیت نایب برحق امام زمان(عج) امام امت خمینی کبیـر کـه بـا    

هاي پیروان دوانید و زمینۀ ظهور حضرت مهـدي(عج)   ) را در رگ7قیامش خون حسین(
اطاعـت از  جاي امام نشسته اسـت و   فقیه به عنوان ولی را فراهم کرد و امروز آن امام عزیز به

) و اطاعت از خداست و امروز مرجع اعلم و 6او اطاعت امام زمان(عج) و پیامبر اکرم(
اعظم اوست و تقلید از او بر همگان واجب است و سرپیچی از فرمان او باعـث گمراهـی و   
سقوط در دوزخ است. و سالم به روان تابناك تمـامی شـهداي گرانقـدر اسـالم کـه خـون       

گر راهیان حـق و فضـیلت و درخواسـت آمـرزش      ن و هدایتسرخشان چراغی است روش
  براي پدر و مادر عزیزم.

عنـوان   اي بـه  چنـد جملـه   4»اما از آنجا که وصیت کردن وظیفـۀ هـر مسـلمان اسـت    «و   
نویسم تا بعد از من در انجام امور مشکلی پیش نیاید و بر شما الزم است کـه   نامه می وصیت

                                           
  هاي قبل از این تاریخ باطل است نامه وصیت  1/10/65نامه نوشته است: تاریخ  شهید در باالي وصیت -1
  ».عاهدو«در اصل وصیت  -2
  .23احزاب/  -3
سلم صیۀالو): «6اي است از این سخن رسول اکرم( عبارت شهید ترجمه -4 لی کال م 666، المقنعه، ص »حق ع.  
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ا هنگامی که خواست در آن خانه باشد، سرپرست خانـه  به آن عمل کنید. در مورد همسرم ت
است و کسی متعرض او نشود و بعد از من در انتخاب همسر آزاد است وصی من، همسرم 

هـایم را در فتـر کوچـک سـبز رنـگ       است با نظارت برادرانم، صورت بگیري و بـدهکاري 
هیـد. بـا توجـه بـه     ام و در خانه است. مبلغ نوزده هزار تومان وجوهات بـدهکارم بد  نوشته

عنوان نایب از جانب من به مکه برود. سه ماه روزه  دارایی موجود اگر مستطیع بودم یکی به
و شش ماه نماز بدهکارم ادا کنید. فرزندم اگر پسر بود علی و اگر دختر بود زهرا نام کنیـد.  

طلبم.  اش میب کنم و از شما حالل اید تشکر می خاطر زحماتی که برایم کشیده از همۀ شما به
ها و ایثارگریش متشکرم و امیدوارم خداونـد تـو را و همسـران     خاطر فداکاري از همسرم به

) محشور فرماید. از خواهر مهربانم که همچون مـادري  3تمامی شهدا را با حضرت زهرا(
) 3خواهم که همچـون حضـرت زینـب(    فداکار برایم بود ممنونم. خواهر عزیزم از تو می

ها صبر کنی و پیام خون شهدا را به دنیا برسانی. براي برادر عزیزم محمـد   در مقابل مصیبت
از خداوند تقاضاي شفاي عاجل دارم که وجود عزیزش براي اسالم مؤثر است. فرزنـدانم را  

گونه تربیت کنید که باعث افتخار اسـالم باشـند. همـۀ شـما را بـه تقـوي و پرهیزکـاري         آن
که به نماز اهمیت بدهید و مطیع فرمان امام بزرگوارمان  خواهم کنم و از شما می سفارش می

باشید و از او تقلید کنید که او از همۀ اعلم است و تقلید از او بر همه واجب. در خاتمـه از  
طلـبم.   بـاش مـی   انـد حـالل   تمامی کسانی که به نحوي در زندگی من حقی و سهمی داشـته 

رهبر را به بلنـدي آفتـاب طـوالنی کنـد و      خداوند اسالم و مسلمین را پیروز گرداند و عمر
  معلولین و مجروحین را شفاي عاجل عنایت فرماید.

عنوان رد مظلمه بپردازید. در عزایم به حد معمول از مـال خـودم    مبلغ دو هزار تومان به  
  خرج کنید.  

  »الهدي اتبعوالسالم علی من «
  سرباز اسالم حسن عامري
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  اي دیگر] نامه [وصیت
   الرحمن الرحیمبسم اهللا

و درود و سالم بر منجی عالم بشـریت   1با حمد سپاس و تایش بر یگانه خداوند بزرگ [...]
مهدي موعود(عج) و درخواست صحت و سالمت براي نایـب بـرحقش امـام امـت مرجـع      

هـاي شـهدا و اسـرا و     و با صبر و استقامت براي خانواده 2ویژه [...] بزرگ مسلمین جهان به
خصوص برادر[م] عزیزم محمد عامري که از کوه محکمتر واز فـوالد   انبازان بهمفقودین و ج

تر است در این آخر وقت که در حال صحت و سالمت بوده به خود آمـدم کـه چنـد     سفت
  عنوان یادداشت بر روي این ورق مرقوم نمایم.  اي به کلمه

  رم بپردازید.  بدهکا 3اهللا صانعی مبلغ پنج هزار تومان براي خمس به آقاي آیت -1
تا زمان که این جنگ اسالم و کفر و حق بر باطل و جنداهللا بر جنود شیطان وجـود دارم   -2

  در شب عاشوراي حسینی مبلغ دو هزار تومان براي کمک به رزمندگان بپردازید.  
  باشد.   بعدازظهر کافی می 6الی  2براي عزاي اینجانب یک ختم قرآن از ساعت  -3
باشـد پرداخـت و    دست برادرم محمد مـی  ري که در دفتر نوشته شده و بهو طلبکا 4[...] -4

  دریافت نمایند.  
بقیـه بـه   » 106«از مخـارج عـزاداري    5غیر که در خانه موجود است به 65نامه  آن وصیت  

    6قوت خود باقی است.
22/2/67   

  

                                           
 نیست.خوانا  -1
 خوانا نیست. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 خوانا نیست. -4
  ».به غیره«در اصل وصیت  -5
ذیل وصیت شهید را افرادي چون: علی عامري، غضنفري، علی اصغري، علـی طـراودي، علیرضـا طـاهري، محمـد       -6

  اند. طاهري و... امضاء کرده
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  هاي کلیدي عبارت
I  گیرم. را در آغوش میمرگ با عظمت و با سعادت یعنی مرگ سرخ شهادت 
I .چه بهتر که انسان برود و جوانمردانه در راه اسالم به شهادت برسد 
I .براي من کشته شدن در راه خدا افتخار و در بستر مردن ننگ است 
I دهم. سوزم و به دیگران روشنایی می من می 
I .تا آنجایی که امکان دارد در مراسم دعاي کمیل و توسل شرکت کنید 
I میل و دعاي توسل را بخوانید.هر هفته دعاي ک 
I .باید شما فنون نظامی را خوب یاد بگیرید 
I .خدایا مرا از بالي غرور و خودخواهی نجات ده تا حقایق را ببینم 
I گر ساز تا فریب زرق و برق عالم  خدایا پستی دنیا و ناپایداري روزگار را همیشه در نظرم جلوه

 فانی [را ا]ز یاد تو دور نکند.
  
  

   حسن :نام
  عامري  خانوادگی: نام
  محمدتقی  پدر: نام 

  زهرا  بی بی نام مادر:
   1347وهفتم شهریور  بیست تاریخ تولد:
  روستاي خانخودي از توابع شهرستان شاهرود محل تولد:
  سوم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1365وم دي وس بیست تاریخ شهادت:
   شلمچه محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  1يحسن عامر
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
شکن  و امید مستضعفان و محرومان جهان خمینی بت 2سالم و درود بیکران به امام بزرگوار

هـاي   و با درود به روان پاك شهداي گرانقدر اسالم و با آرزوي صبر و اجر جهـت خـانواده  
ن عاشـورا.  سـازا  معظم شهداي اسالم و با سالم بر رزمندگان کفرستیز و با سالم بـر حماسـه  

  نگارم.   نامه بر روي کاغذ می عنوان وصیت را به 3گیرم و مطالبی چند دست می قلم به
درود و ستایش خداي را که انسان را آفرید و انبیاء و اولیاء را واسـطه هـدایت بنـدگان      

) و خاندان او که پیشوایان 7خود گردانید و سالم بر خاتم انبیاء و وصی او علی مرتضی(
  ساالر سرور شهیدان.هدایت و 

 4گـویی  خاطر لبیـک  خاطر رضاي تو و فقط به بارخدایا، معبودا، تو شاهد باش که فقط به  
پیر جماران پاسخ گـویم   5»هل من ناصر ینصرنی«خاطر اینکه به نداي  به امام امت و فقط به

ز و علیـه  شوم و علیه کفار و علیه متجـاو  می 6و براي اینکه انتقام خون شهداي عزیزمان [...]
و مرگ با عظمت و بـا   8جنگم و آنقدر ظالمان را [...] بر حق و علیه خودکامگی می 7عصیان

اکنون پیـامی بـا پـدر و مـادرم      گیرم و هم سعادت یعنی مرگ سرخ شهادت را در آغوش می
مادر مهربان خوبم، شما باید مرا ببخشـید و حـالل    کنم. اما اي پدر و اي دارم که عرض می

که نتوانستم براي شما فرزند خوبی باشم. از اینکه نتوانسـتم آنچنـان کـه بایـد و      ینکنید از ا
شاید حقی را که بر گردن من دارید ادا کنم. پدر و مادرم اگر یک روزي خبر شهادت من را 

                                           
خـط دیگـر در صـدر وصـیت      و با دست» محمدتقی)نامۀ برادر حسن عامري ( وصیت«نامه نوشته شده  باالي وصیت -1

 ».و درود بر منجی عالم بشریت ... حضرت مهدي موعود«اضافه شده 
 ».بزگوار«در اصل وصیت  -2
 ».و چند مطالبی«در اصل وصیت  -3
 ».گوئی«در اصل وصیت -4
  ر.ك. تعلیقات. -5
 یک سطر از وصیت افتاده است. -6
 ».عصان«در اصل وصیت  -7
 یی افتاده است.ها واژه -8
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به شما رساندند هیچ ناراحت نشوید و براي من گریه و زاري نکنیـد چـون کـه مـن جـان      
روزي مرگ  1نمودم. چون انسان چه بخواهد و چه نخواهد [...]خویش را در راه اسالم فدا 

به سراغ او خواهد آمد و گریبان او را خواهـد گرفـت پـس چـه بهتـر کـه انسـان بـرود و         
جوانمردانه در راه اسالم به شهادت برسد و براي من کشته شـدن در راه خـدا افتخـار و در    

سـوزم و بـه دیگـران     کنم. من مـی  سوزم تا راه حق را روشن بستر مردن ننگ است، من می
دهم و شما اي پدر صبر و استقامت را پیشۀ خود سـازید تـا بتوانیـد در پشـت      روشنایی می

خبر را کور بکنید و در عزاي من نقـل و   دل و از خدا بی 2جبهه با این عمل خود چشم [...]
روح مـرا شـاد    اي هاي جمعه سر مزار من بیایید و با فاتحـه  شیرینی تقسیم بکنید و در شب

امـا پیـامی بـا بـرادرانم، شـما اي بـرادران        3کنید و دوست ندارم که بیش از این مزاحم [...]
که من به شهادت رسیدم و شربت شهادت را نوشیدم هـیچ ناراحـت نشـوید و     خوبم از این

که اسـلحۀ مـن بـه زمـین بیفتـد و       4بین خود صمیمیت و مهربانی را برقرار کنید و نگذارید
از شما دارم این است که شما بروید و راه من را ادامه بدهیـد و انتقـام خـون     5ري که][انتظا

شهداي عزیز را از صدامیان کافر بگیرید و ببخشید گاهی اگر با هم اختالفی داشتیم و شـما  
با هم خوب باشید تا دیگران از شما سرمشق بگیرند. اما پیامی با دوسـتان مـن، عاجزانـه از    

بـه بزرگـواري خودتـان     6شناسند و به [...] آشنایان که از هر طریق من را میتمام دوستان و 
ها هستند خسته شوند و در پایان  آشنایان گرم نگهدارید و نگذارید کسانی که در جبهه 7[...]

ایـد و   طلبم و امیدوارم اگر حقی به گردن من داشته باز هم از دوستان و آشنایان حاللیت می
کنم اگر حقی از من بـه گـردن کسـی مانـده      د و در همین لحظه بیان میادا نشده مرا ببخشی

همه را بخشیدم و از همه راضی هستم، باشد که خداوند نیز از سر تقصیرات این بنـده نیـز   

                                           
 اي افتاده است. واژه -1
 اي افتاده است. واژه -2
 اي افتاده است. واژه -3
 ».نگزارید«در اصل وصیت  -4
  باشد.» انتظاري که«، به سیاق کالم واژة افتاده باید »انتـ«در اصل وصیت  -5
 هایی از وصیت افتاده است. قسمت -6
 اي افتاده است. واژه -7
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طـوري   اهللا روستا، شما امت همیشه در صحنۀ روستا همـان  درگذرد. اما پیامی به امت حزب
توانـد بایـد در    باید به جبهه بـرود و هـر کـس نمـی    تواند  که امام عزیز فرمودند هر کس می

هاي شهدا سر بزنید و به آنها نوید پیـروزي   و شما بروید به خانواده 1پشت جبهه کمک کند
هـاي شـهدا    هاي شهدا را از خود ناراحت کنید زیرا اگـر بـه خـانواده    را بدهید. مبادا خانواده

و در قیامـت بایـد جـواب بدهیـد.      2یـد ا همتی کنید مثل این است که روح شهدا را آزرده بی
که امکان دارد در مراسم دعاي کمیل و توسل شرکت کنیـد و   3جوانان روستا باید تا آنجایی

هر هفته دعاي کمیل و دعاي توسل را بخوانید و باید شما فنون نظامی را خوب یاد بگیرید. 
تر  را هرچه بیشتر مجسمهاي مقاومت  نام نمایید و گروه هاي مقاومت ثبت شما باید در گروه

[کنید] دیگر دوست ندارم بـیش از ایـن مـزاحم شـما بشـوم و شـما را بـه خـداي بـزرگ          
ام و دلیلی ندارم که تسـلیم   ام از همه دست شسته سپارم. خدایا من از دنیا و هر چه داشته می

و  سوزم تا راه حق را روشن کـنم  من می 4کفر و ظلم شوم و خود و خدا را به طاغوت [...]
ام که آزادانه در معرکۀ حیات جـوالن بـدهم. خـدایا مـرا از بـالي       همۀ قید و بندها را بریده

غرور و خودخواهی نجات ده تا حقایق را ببینم و جمال زیباي تو را مشـاهده کـنم. خـدایا    
گر ساز تا فریـب زرق و بـرق عـالم     پستی دنیا و ناپایداري روزگار را همیشه در نظرم جلوه

]ز یاد تو دور نکند. خدایا به من توانایی ده تا بتوانم در این راه آنچنان کـه بایـد و   فانی [را ا
در ضمن دوست نـدارم کسـانی کـه مخـالف ایـن انقالبنـد در        5شاید قدم ز پاي در بیا [...]

مخالفین و دشمنان ما هستند. در پایان چند  6ام شرکت کنند و نه در مراسم [...] تشییع جنازه
  نمایم.   یم شما عرض میشعري را تقد

  

                                           
هـا   امید و توقع است که براي حفظ اسالم و کشور اسالمی خود بر حجـم کمـک  «به جبهه گوید:  امام دربارة کمک -1

 ).322، ص 17، (صحیفۀ امام، ج »افزوده شود
 ».اید آذرده«در اصل وصیت  -2
 ».آنجائی«در اصل وصیت  -3
 اي افتاده است. واژه -4
 اي افتاده است. واژه -5
 یک سطر از وصیت افتاده است. -6
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  دلـــم خواهـــد کـــه بـــا ایمـــان بمیـــرم
  

  بــــه زیــــر پــــرچم قــــرآن بمیــــرم  
  بــــه دیــــن احمــــد و آیــــین قــــرآن  

  
  ســـان یـــک نفـــر انســـان بمیـــرم بـــه  

ــق       ــت ح ــیش حج ــه پ ــد ک ــم خواه   دل
  

  ســرافراز و خــوش و خنــدان بمیــرم     
ــرم     ــان عمـ ــه در پایـ ــد کـ ــم خواهـ   دلـ

  
  رحمــــت یــــزدان بمیــــرم 1غریــــق  

ــ     ــه ب ــد ک ــم خواه ــی  یدل ــرم و معاص   ج
  

  بســــان اختــــري تابــــان بمیــــرم     
  دلـــــــم خواهـــــــد خـــــــدایا ...     

  
  شــــهید و شــــاهدي آگــــاه بمیــــرم  

  دلـــم خواهـــد خـــدایا بـــا رخ گلگـــون  
  

ــرم    ــورا بمیــ ــازان عاشــ ــو جانبــ   چــ
  بــــه حــــق حرمــــت قــــرآن خــــدایا  

  
ــرم     ــان بمیـ ــا ایمـ ــاك و بـ ــدایا پـ   خـ

    

  شما را به خداي بزرگ سپردم
  برادر کوچک شما حسن عامري

  

                                           
  ».قریق«اصل وصیت  در -1
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  هاي کلیدي عبارت
I کنم. خون ناقابل خود را به اسالم و امام هدیه می 
I خواهم تا زنده هستم و تا آخرین قطرة خونی که در بدن دارم در راه اسالم و قرآن بجنگم و  می

 جانم را فدا سازم.
I .دعاي خیر برایم یادتان نرود 
I .هدف عالی خود را که پیروزي اسالم است دنبال کنید 
I هـا را خـالی    ه نداي نایب امام زمان(عج) لبیـک گوییـد و او را تنهـا نگذاریـد و هرگـز جبهـه      ب

 نگذارید.
I خواهران و مادر عزیز همچون کوه استوار باشید. 
I هـا بفهمانیـد کـه تـا آخـرین قطـرة        ) به ابرقدرت3مانند زینب کبري( خواهران و مادر عزیز

 نشینیم. خونمان استواریم و از پاي نمی
I سالمی را رعایت فرمایید.حجاب ا 
I .زینت زن حجاب اسالمی است 
  

   حسین :نام
  عامري  خانوادگی: نام
  محمد  علی پدر: نام 

  ال لی نام مادر:
   1346بیستم بهمن  تاریخ تولد:
  روستاي استربند از توابع شهرستان شاهرود محل تولد:
  سوم راهنمایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  حسین عامري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نمایم نامۀ خود را آغاز می وصیت

اسالم بر کفـار و اسـتکبار جهـانی و بـا آرزوي زیـارت       1با آرزوي توفیق پیروزي نهایی  
  ).7حضرت اباعبداهللا الحسین(

چنـین نیسـت،    تر است، نه، ایـن  ید شدند رنگینآیا مگر خون من از خون آنهایی که شه  
کردم تـا اینکـه توانسـتم     تري داشتند و من در خود احساس ضعف می بلکه آنان ایمان کامل

حول قوة الهی این ضعف را از بین ببرم و خون ناقابـل خـود را بـه اسـالم و امـام هدیـه        به
  کنم، شاید خون من مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گیرد.  می
خـواهم   که با خون خود انسانیت و حقیقت را گواهی دادند، من نیـز مـی   2مانند شهدایی  

تا زنده هستم و تا آخرین قطرة خونی که در بدن دارم در راه اسالم و قرآن بجنگم و جـانم  
  را فدا سازم.

خواهم که هیچ موقع دعاي خیر بـرایم   برادران عزیز سخنی هم با شما دارم و از شما می  
ان نرود و هدف عالی خود را که پیروزي اسالم است دنبال کنید و به نـداي نایـب امـام    یادت

  ها را خالی نگذارید.   و او را تنها نگذارید و هرگز جبهه 3زمان(عج) لبیک گویید
خواهران و مادر عزیز موقعی که خبر شهادت من به شما رسید هیچ ناراحـت نشـوید و     

ایـد، همچـون    این جسم ناقابل مرا در راه خدا هدیه کـرده خدا را شکر کنید که این حقیر و 
ها بفهمانیـد کـه تـا آخـرین قطـرة       ) به ابرقدرت3کوه استوار باشید و مانند زینب کبري(

 4نشینیم و در مرحلۀ اول حجاب اسالمی را رعایت فرماییـد  خونمان استواریم و از پاي نمی
اهید که مـرا بـا شـهداي کـربالي     که زینت زن حجاب اسالمی است و از خداوند بخو چون

  جان امام یادتان نرود.  ) محشور بگرداند در ضمن دعا به7حسین(
                                           

 ».نهائی«در اصل وصیت  -1
 ».شهدائی«در اصل وصیت  -2
 ».گوئید«در اصل وصیت  -3
 ».فرمائید«در اصل وصیت  -4
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  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار.    
  

ــنگر   ــزد روي ســ ــونم بریــ ــر خــ   اگــ
  

ــر       ــاره پیک ــد پ ــمنم ص ــر دش ــد گ   کن
  نویســم ایــن ســخن بــا خــون پــاکم       

  
  انــــد اهللا اکبـــــر  شــــهیدان زنـــــده   
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  هاي کلیدي عبارت
I هاي نبرد حق علیه باطل شدم. کنم که عازم جبهه خدا را شکر می  
I .سالم بر آنها که پرچم آزادي در دست دارند و آن را به اهتزاز درآوردند 
I .سالم بر کاروانیان قدس و نجف و کربال 
  
  

  حسینعلی  :نام
  عامري  خانوادگی: نام
  تقی  پدر: نام 

  لیلی  نام مادر:
   1338 پانزده مرداد تاریخ تولد:
روستاي رویـان از توابـع شهرسـتان     محل تولد:
  شاهرود

  بیسواد  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1364ویکم بهمن  بیست تاریخ شهادت:
   فاو عراق محل شهادت:
   - نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  حسینعلی عامري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نام خداوند بخشنده مهربان به

ا سالم به امام زمان(عج) و نایب بـرحقش امـام خمینـی و شـهداي جنـگ تحمیلـی و       ب  
و نجـف و   1) کاروانیان قـدس 7مجروحین و معلولین و سالم بر راهیان کربالي حسین(

کربال آنها که پرچم آزادي در دست دارند و همه[اي] کـه آن را در ایـن جهـان هسـتی بـه      
  اهتزاز درآورند.

هاي نبرد حـق علیـه باطـل شـدم و خـدا را شـکر        ند عازم جبههاکنون که به لطف خداو  
نامـه بـه    عنوان وصـیت  کنم که این نعمت الهی نصیب ما شد. از این جهت چند خطی به می

نامـه سـرپیچی    گذارم، امیدوارم که به مورد عمل گذاشته شـود و از ایـن وصـیت    یادگار می
  نشود. 

سـال نمـاز    3ت ما گردید به مدت اگر لطف خداوند شامل حال من شد و شهادت قسم  
 4 2و سه ماه روزه براي من بخوانند و بگیرند و از مال من که یک عدد حیـاط بـه مسـاحت   

هاي شما بین وارث خودم طبق دسـتور خـدا و پیغمبـر     باشد و یک عدد باغ در زمین من می
ر هـاي مـن مـاد    بچـه  3عمل شودو هر کس سهم خود را ببرد و الزم به تذکر است کـه قـیم  

 4اکبـر بـر آنهـا نظـارت داشـته باشـد و توضـیح        باشد و برادرم علی ها یعنی همسرم می بچه
باشد که براي خـود همسـر دیگـري را انتخـاب      دهم در مورد همسرم بعد از من آزاد می می

کند و هر جور که خودش خواست چون مـن از ایـن نظـر مزاحمتـی بـراي ایشـان ایجـاد        
اي پـیش آمـد    نتها توجه داشته باشد چنانچه چنین برنامهکنم و خیلی هم راضی هستم م نمی

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
  گردد. متر محسوب می 125معادل  -2
 ».قیوم«در اصل وصیت  -3
  ».توضیع«در اصل وصیت  -4
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بـرادرم   2هـا [...]  باشد و بچـه  ها دیگر به عهدة او نیست و به عهدة برادرم می بودن بچه 1قیم
دست ساختمان در حـدود دو   من هستند و آن زمین و حیاطی که آنجا رد خورده است بغل

و باید ببخشید، که از مال دنیا چیـز دیگـري   باشد  رد بدهد بقیۀ آن متعلق به همسرم می 3متر
هاي من را در راه اسـالم عزیـز    و امیدوارم که بچه .را نداشتم که بیشتر از اینها به شما بدهم

بار بیاورید که در آینده به درد جامعۀ اسالمی ما بخورند.  تربیت کنید و آنها را فرد مفیدي به
  .4(انشاءاهللا)

ض به مـردم بـدهکار هسـتم کـه آنهـا را بدهیـد چـون کـه         و اگر من نیامدم مقداري قر  
هاي من عبارت از حاج حسن عباس رحیم مبلغ پنج  بخشد. قرض الناس را خداوند نمی حق

خواهد پـول آن   اهللا خان از من می هزار تومان و در حدود نیم من زمین و دو متر باال. حبیب
ست و هفت هزار تومان حاج عمـو،  را بدهید. مبلغ بیست هزار تومان داداش محمد، مبلغ بی

میرزا حسین حسینی، مبلغ سیزده هزار تومان پدرم، مبلغ پنج هزار تومان داداش علی، مبلـغ  
  پانصد تومان داداش حسن که همۀ آنها را پرداخت نمایید.  

در ضمن بابت طرح شهید بهشتی تا وقتی که من بودم مبلغ دو هزار تومان بدهکار بودم   
داریـد و اگـر نتوانسـتید بـه کسـی دیگـر        ضمن اگر طرح را توانستید نگه پرداخت شود، در

اي بـه آقـاي طـاهري بـدهکار بـودم،       مبلغ سه هزار تومان و خرده 63واگذار کنید، در سال 
ساعت آب موتور حاج علیرضـا   3توانید  ها اگر ماندید می پرداخت شود. در مورد بدهکاري

  . و زمین شما را بفروشید و مصرف نمایید
هـا و همشـیره و حـاج عمـو بـا خـانواده        ها، پدر و مادر و اخوي در پایان از تمام فامیل  

طلبم و امیدوارم که این بندة گناهکار را ببخشید و زبـان مـن گویـاي تشـکر از      حاللیت می
شماها را ندارد خداوند به همۀ ماها، ایمان و آخرت عطا بفرماید و انشـاءاهللا کـه راه مـن را    

 گذارند که اسلحۀ من به زمـین افتـاده   هایم ادامه خواهند داد و نمی و انشاءاهللا بچه برادرهایم

                                           
 ».قیوم«در اصل وصیت  -1
  خوانا نیست. -2
  ید غرض شهید از دو متر، دو هزار متر باشد.با -3
 نوشته است.» اینشااهللا«صورت  در اصل وصیت هر جا واژة انشااهللا بوده به -4
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  باشد.  
  یان اسالم بر کفر جهانی انشاءاهللا. خداحافظ، خدانگهدار.لشکربه امید پیروزي   

  خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگهدار، از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر افزاي
  

  رامبا تقدیم احت
  حسینعلی عامري

11/11/1364  
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  هاي کلیدي عبارت
I    سالم بر خانوادة عزیزم که با ایثار و فداکاري خود راضی شدند که من هم به صـف رزمنـدگان

  اسالم بپیوندم. 
I  رسد. حسین زمان از حسینیۀ جماران به گوش می »هل من ناصر«اکنون صداي  
I تفاوتی بیرون بیاییم.   ان گوش فرا دهیم و از حالت بیبه رهنمودهاي پیامبرگونۀ رهبر عزیزم  
I ایم. خون خفته  ما وارثان خون هزاران شهید به 
I هاي پاك را پامال کنیم.   مبادا خداي ناکرده با اعمالمان این خون  
I خواهم که امام را دعا کنید.   عاجزانه از شما می 
  
  

   عبدالرحیم :نام
  عامري  خانوادگی: نام
  عباس  پدر: نام 

  نرگس  نام مادر:
   1320چهاردهم فروردین  تاریخ تولد:
  ان شاهرودروستاي رویان از توابع شهرست محل تولد:
  بیسواد  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1361یازدهم آبان  تاریخ شهادت:
   خوش عین محل شهادت:
   جار مین و اصابت ترکشفان نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  عبدالرحیم عامري
  

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

  .1»المفلحون واجعلنی من اولیائک فان اولیائک الخوف علیهم و الهم یحزنون
درستی که سربازان تو پیروزند و مـرا از خـوب    خداوندا مرا از سربازان خودت قرار بده به«

درسـتی کـه    ا از دوستانت قـرار بـده بـه   درستی که حزب رستگارند و مر خودت قرار بده، به
  ».دوستان تو هیچ حزن واندوهی ندارند

با حمد و سپاس فراوان به درگاه خداوند بزرگ و با سالم به پیشگاه امـام زمـان(عج) و     
نایب برحقش امام خمینی و درود به روان پاك شهیدان اسالم و سالم بـر ملـت شـهیدپرور    

ه با ایثار و فداکاري خود راضی شدند که من هم به صـف  ایران و سالم بر خانوادة عزیزم ک
  رزمندگان اسالم بپیوندم.  

حسین زمان از حسینیۀ جمـاران   2»هل من ناصر«برادران و خواهران عزیز اکنون صداي   
سـازد و بـر هـر فـرد مسـلمان       رسد و هر خردمندي را به گفتن لبیک وادار می به گوش می

ایـم   گونۀ اماممان لبیک گوید. مگر نه اینکه ما بارها گفته واجب است که به این نداي حسین
اکنـون کـربالي    3»کـردیم  بودیم و تو را یاري مـی  ) کاش ما در کربال می7یا حسین(«که 

) از زبـان  7) در کربالي ایران متجلـی شـده اسـت و همـان فریـاد حسـین(      7حسین(
و این کـربال و ایـن مـا    رسد. حال این گوي و این میدان  فرزندش امام خمینی به گوش می

بیایید تا فرصت از دست نرفته از این خرمن پرفیض الهی بهـره برگیـرم و بـه رهنمودهـاي     
  تفاوتی بیرون بیاییم.  پیامبرگونۀ رهبر عزیزمان گوش فرا دهیم و از حالت بی

                                           
  شنبه. دعاي روز سه -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
اند آرزو دارند اي کاش همراه آن حضرت بودند. همـین آرزو   ) در کربال نبوده7کسانی که در رکاب امام حسین( -3

فـزتم واهللا فلیـت انـی معکـم فـافوز      «هاي مختلفی بیان شده است از قبیل  هاي آن حضرت با عبارت نامه ارتدر زی
(فرهنـگ عاشـورا، جـواد    ». یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظمیا، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم«، » فوزا عظیما

 ).511محدثی، ص 
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ایم، چشم این عزیزان بـه اعمـال و رفتـار مـا      خون خفته  ما وارثان خون هزاران شهید به  
هاي پاك را پامال کنـیم. در خاتمـه از    است، مبادا خداي ناکرده با اعمالمان این خون دوخته

  خواهم که امام را دعا کنید.   همگی شما التماس دعا دارم و عاجزانه از شما می
  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار، از عمر ما بکاه و به عمر او بیفزا  

  

  » و برکاتهاهللا حمۀوالسالم علیکم و ر«
  عبدالرحیم عامري

  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .1»اوصیکما بتقوي اهللا و نظم امرکم«
» کنم که تقواي خـدا را پیشـه کنیـد و در کارهایتـان نظـم داشـته باشـید        شما را دعوت می«

  )) 7(حضرت علی(
ن اسـالم هسـتیم در   اینجانب رحیم عامري فرزند عباس چون عازم پیوسـتن بـه سـربازا     

سرپرسـتی   -1ها عمل شـود.   کنم که بعد از من به این گفته صورت شهید شدنم وصیت می
در مـورد تقسـیم امـوال بـین      -2باشـد.   فرزندان و استفاده از اموالم به عهـدة همسـرم مـی   

شود اگر پسر بـود،   دخترهایم به نسبت سهم هر یک تقسیم شود. فرزندي که بعداً متولد می
و بقیۀ اموال هم  -3گیرد.  ساعت آب موتور سر کوه به او تعلق می 12رگ و حیاط و باغ بز

بین دخترها به نسبت تقسیم شود. اگر هـم   2اکبر و [...] ساعت آب موتور آق علی 6از قبیل 
بـه جبهـه    3در مورد پول نقد، هزار تومان بابـت [...]  -4آن بچه دختر بود مثل بقیۀ دخترها. 

تومان به داماد حاج محمدحسین (حسینعلی) بدهکارم به او بدهید و بقیه را  50بدهید. مبلغ 
  هم بین فرزندانم به نسبت تقسیم کنید.

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  التماس دعا دارم. امام را دعا کنید

                                           
 .461البالغه، ص  نهج -1
 خوانا نیست. -2
 نا نیست.خوا -3
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .1ترسید الاقل در زندگی دنیا آزاده باشید نمی ): اگر دین ندارید و از آخرت7امام حسین(
  .2))6جهاد کنید تا فرزندانتان مجد و عظمت یابند (پیامبر اکرم(

طـور مسـاوي    کنم در مورد امـوالم فرزنـدانم تمامـاً بـه     اینجانب رحیم عامري توصیه می  
اید از ارثـی  برد ب رود هر مقدار که با خود می بردارند مثالً کسی که زودتر به خانۀ شوهر می

  رسد کم شود و برادرم حاج حسن ناظر کارهاي فرزندانم باشد.   که به او می
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

اینجانب رحیم عامري راجع به مسافرت حج، اگر لیاقت شـهادت را داشـتم و نصـیبم شـد     
  نام فاطمه همراه مادرش از بدل من راهی حج شود.  دخترم به

ضمن سهم باغ میرچغرل، زمین محمدباقر، زمین معصومه خانم، اینها را بعـد از مـن    در  
باشـد و   هـا مـی   تواند بین دخترها تقسیم کند و بـاغ بـزرگ مـال مـادر بچـه      ها می مادر بچه

  کس حق تعرض ندارد.   هیچ
ها از همراهی آنهـا در   ها تقسیم شود. مادر بچه ساعت آب از موتور سرکرو بین بچه 12  
عـدد گوسـفند پایـه     5د امکان حداکثر همراهی را با آنها نموده و با آنها همکـاري کنـد.   ح

اکبر و بقیۀ آب سرکرو و بقیۀ مایملک تا مـوقعی کـه    همدیگر مال فاطمه است. آب آقا علی
باشـد. و ایشـان کـه همسـر اینجانـب       عهده دارد در اختیار ایشان مـی  ها را به سرپرستی بچه

واگر خواست بعد از من همسر دیگـري انتخـاب کنـد از مـال اینجانـب      باشد آزاد است  می
دهد و مبلغ پنجاه هزار تومان اضافه بر مقدار شـرعی از مـال    آنچه که شرع مقدس اجازه می

                                           
ان لم یکن دین و کنتم التخافون المعاد، فکونـوا  « سفیان است:  ) خطاب به آل ابی7ترجمه این کالم امام حسین( -1

 ».احرارا فی دنیاکم
ورثوا اَبناءکم مجداً): «6اهللا( قال رسول -2   الجهاد). ، باب فضل8، ص 5(کافی، ج » اغزوا تُ
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 5000ریال و هر سـالی   2000اینجانب برداشت نماید. تا زمانی که جنگ ادامه دارد هر برج 
   1هم روزه و نماز بدهند.سال  2ریال به حسینیه و هیئت بدهند و 

5/6/61  
  عبدالرحیم عامري

  
  

                                           
  اند. حجت، عباس، محمدرضا و رضا امضا کرده ذیل وصیت شهید عامري را، رحیم عامري، -1

از آنجا که شهید عامري از نعمت سواد محروم بوده است به فردي معتمد وصایایش را گفته و آن شـخص تحریـر     
  کرده است.
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  هاي کلیدي عبارت
I هـاي   اهللا العظمی روح اهللا الموسوي الخمینی این آیت حق، منجـی انسـان   سالم بر حضرت آیت

 دربند.
I فرستید تا در رکاب این حسین زمان با کفار بجنگند ، روشنی قلبتان ما را به جبهه می. 
I خواهـد   وار مـی  فرستد تا در راه خدا فدا شود که [او] ابـراهیم  کسی که فرزندش را به جبهه می

 چنین مقامی به او خواهد داد. اسماعیلش را در راه خدا قربانی کند، خداوند هم
I .پشتیبان والیت فقیه باشید 
I .تا آخرین قطرة خونتان از والیت فقیه حمایت کنید 
I  از تو خشنود گردد.8را حفظ کن تا فاطمه زهرا(اي خواهر مهربانم حجابت ( 
I .در دعاهایتان همیشه امام را دعا کنید 
I اي از ما باید خون بدهیم تا بقیه در آسایش زندگی کنند. عده 
I .در هر مشکلی که پیش آمد امام را تنها نگذارید 
I .دعاي فرج امام زمان(عج) را بعد از نماز بخوانید 
I د. همچنین دعا توسل را بخوانی 
I .هر چند دقیقه فریاد یا محمدي سر دهید  

   اهللا قدرت :نام
  عامري  خانوادگی: نام
  غالمحسن  پدر: نام 

  زهرا  نام مادر:
   1344دهم آذر  تاریخ تولد:
  روستاي رویان از توابع شهرستان شاهرود محل تولد:
  پایان دوره راهنمایی  تحصیالت:

  بسیج کننده: اعزامارگان 
   1362شانزدهم آبان  تاریخ شهادت:
   پنجوین عراق محل شهادت:
   - نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  اهللا عامري قدرت
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .»فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون 1و التحسبن الذین قتلوا«
و مپندارید که شهیدان راه خدا مردند بلکه زنده به حیات ابدي شوند و در نزد خـدا روزي  «

  .2)169ریم، سورة آل عمران، آیه (قرآن ک». خواهند خورد
  3دهد. (امام خمینی) ترین قلۀ انسانیت صعود می شهادت فرد مؤمن را به رفیع

  4شهادت کمال انسان است. (امام خمینی)
  

نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان راه حق حقیقت و با سالم بر حضرت مهدي(عج)  به  
اهللا العظمی روح اهللا الموسوي الخمینی این  تاهللا. سالم بر حضرت آی و فرماندة کل قوا روح
کسـان، نایـب برحـق     بـی  5][پنـاه هاي دربنـد، حسـین فـاتح زمـان،      آیت حق، منجی انسان

ي هـا   مهدي(عج)، مظهر عدل و رشادت، الگوي امامـت، قلـب تپنـدة امـت، الگـوي انسـان      
، اسـطورة  و تقوي، قاعـد اعظـم، در هـم کوبنـدة سـتمکاران      7مطهر نمونۀ تهذیب و 6]پاك[

مستضعفین جهان، مظهـر آزادي و آزادگـی، شـیر روز، زاهـد شـب، پیـر        8]رهبرمقاومت، [
جماران، فقیه عادل امام برحق، اي امام، اي مشت تو همچو پتک ابراهیم، کوبنـده بـر فـرق    

ها، اي زبان عشق و فالح، اي تجسم ایثـار،   ها، اي فریاد تو همچون موج بر پیکر صخره بت

                                           
 ».قتلو«در اصل وصیت  -1
 عمران نوشته شده است. آل» 118آیه «. در اصل وصیت 169عمران/  آل -2
(صـحیفه امـام، ج   ». پیماینـد  یا پیروزي یا شهادت و وصول به لقاءاهللا قله سعادت را مـی «...  جمله امام چنین است: -3

 ).399، ص 13
  .156، ص 14و ج  388، ص 5صحیفه امام، ج  -4
 .باشد» پناه«اما باید کلمه  اي افتاده است واژه -5
 .باشد» پاك«اما باید کلمه  اي افتاده است واژه -6
  ».تذهیب«در اصل وصیت  -7
 .باشد» رهبر«اما باید کلمه  اي افتاده است واژه -8
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دراز باد، به بلنـدي آفتـاب، انشـاءاهللا و بـا      1هاي آزادي [عمرت] بوته ویش گلروز ر در سال
خون خفتۀ راه حق و حقیقت، این یاران امام عزیز و ایـن شـاگردان امـام     درود بر شهیدان به

هـاي   آموختند. این گل  )7) که درس شهادت را از موال و سرورشان حسین(7حسین(
باشند، اینان که با نثار خون خود در پـاي   ستکبرین میپرپر که سند پیروزي مستضعفین بر م
سازند و خواهند ساخت و اینان همچون شمع هستند  درخت نونهال انقالب آن را بارور می

  .بخشند سوزند و با سوختن خود محوطۀ اطراف را روشنی می که می
مت و وارثـان  امام ا 2هاي حق علیه باطل این یاوران و با سالم و درود بر رزمندگان جبهه  
دشـمن   3حق خون شهیدان این سربازان امام زمان(عج) که با یورش شبانه خود قلب سیاه به

روند تا با حملۀ نهایی خود راه کـربال   کشانند و می را این بعثیان مزدور را به خاك مذلّت می
 ) را براي مردم انتظار کشـیدة ایـران بـه ارمغـان    7را باز کرده و خبر فتح کربالي حسین(

  بیاورند.
قدر زحمت کشیدید و مرا بزرگ کردیـد و بـا    سالم بر تو اي پدر و مادر مهربانم که چه  

همۀ مشکالت در تابستان و زمستانِ سرد، مرا پرورش دادید و مرا به مدرسه فرستادید تا در 
هاي یاران رسول  دل باشم و علوم دینی را به من آموختید. براي من از شجاعت آینده روشن

) و از امامان گفتید و به من شهامت و شجاعت و شـهادت آموختیـد و بـه مـن     6خدا(
گفتید که ما اگر مسلمان هستیم باید با کافر بجنگیم و خون بدهیم و به من مبارزه با کفـر را  

  .آموختید
گذشـتگی فرزنـدانتان، امیـد      و درود بر شما اي پدران و مادران کـه بـا ایثـار و از جـان      
فرستید تـا در رکـاب ایـن حسـین زمـان بـا کفـار         ی قلبتان ما را به جبهه میتان، روشن آینده

بجنگند و درود بر شما اي پدران و مادران شهید که خداوند آنقـدر خـانوادة شـهید را بـاال     
اگر کسی آنها را شاد کند مرا خشنود کرده و اگـر کسـی آنهـا را آزار    «فرماید:  داند که می می

فرستد تا در راه خدا فدا شود که  کسی که فرزندش را به جبهه می، بله »دهد مرا آزرده است

                                           
 باشد.» عمرت«اي که خوانا نیست باید  واژه -1
 باشد.» یاوران«جا مانده باید  با توجه به سیاق کالم و حروف به -2
 باشد.» سیاه«جا مانده و سیاق عبارت افتاده باید  با توجه به حروف به -3
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 خواهد اسماعیلش را در راه خدا قربانی کند، خداوند هم چنین مقامی بـه  وار می [او] ابراهیم
  او خواهد داد. 

سالم بر شما برادرانم و خواهرم به راستی کـه مـا امـانتی هسـتیم از خداونـد در دسـت         
گیـرد و امیـدوارم در شـهادت مـن      وقت خدا بخواهد امانتش را مـی پدران و مادران که هر 

گریه نکنید و لباس سیاه نپوشید و باید خوشحال باشید کـه بـرادري داشـتید کـه توانسـتید      
فداي این اسالم کنید و امیدوارم شما راه مرا ادامه دهید و پشتیبان والیت فقیـه باشـید و تـا    

در «فرمایـد   یـت کنیـد چـون امـام زمـان(عج) مـی      آخرین قطرة خونتان از والیت فقیه حما
من بر شما و من حجـت خـدا    1]مثلرویدادهاي زمانه به راویان احادیث رجوع کنید آنان [

پـس اگـر    2تواند باشد باشم و این راویان احادث جز والیت فقیه کس دیگري نمی ایشان می
و اگـر پشـتیبان آنـان باشـی      اید از والیت فقیه حمایت کنید از امام زمان(عج) حمایت کرده

  پشتیبان امام زمان(عج) هستید.  
) از تو خشـنود گـردد و   3اي خواهر مهربانم حجابت را حفظ کن تا فاطمه زهرا(اما   

شما اي خویشان من از والیت فقیه حمایت کنید و در دعاهایتان همیشه امام را دعا کنیـد و  
بین شـما نیسـتم و کسـانی هسـتند کـه       شما اي دوستان من ناراحت نباشید از اینکه من در

  اي از ما باید خون بدهیم تا بقیه در آسایش زندگی کنند. جاي مرا پر کنند و عده
  

و شما اي امت شهیدپرور در دعاهایتان امام را دعا کنید و در هر مشکلی که پـیش آمـد     
مچنین دعا توسـل  امام را تنها نگذارید دعاي فرج امام زمان(عج) را بعد از نماز بخوانید و ه

هاي جمعه دعاي کمیل بخوانیـد هـر    هاي چهارشنبه و همچنین در شب را بخوانید. در شب
هاي جمعه کـه بـر سـر مـزارم آمدیـد       سر دهید. در شب )6(چند دقیقه فریاد یا محمد

که یکی پرچم ایـران   4درآورید 3اي از قرآن تالوت کنید و پرچم بر سر قبر من به اهتزاز آیه

                                           
 .باشد» مثل«د کلمه اما بای اي افتاده است واژه -1
حـدیثنا فـانّهم    ةو اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیهـا الـی ردا  «اي است از حدیث منسوب به امام عصر(عج):  ترجمه -2

 ).190، ص 20(بحاراالنوار، ج ». حجتی علیکم
 ».احتزاز«در اصل وصیت  -3
  ».دآورید«در اصل وصیت  -4
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) و دیگر پرچم یا مهدي(عج) ادرکنی و در پایان 7 باشد و یکی پرچم یاحسین(با آرم اهللا
یان حـق بـر   لشکرهم نماز بخوانید. به امید پیروزي ماه  1]دوروز برایم روزه بگیرید و [ 10

  باطل.
  

  »الهدي اتبعوالسالم علی من «
  10/12/1361اهللا عامري  قدرت

  پادگان شهید صدوقی
  ندگان را دعا کنید.امام را دعا کنید، رزم  

  
  

                                           
 .باشد» دو«اما باید کلمه  اي ناخواناست واژه -1
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  هاي کلیدي عبارت
I دهند. اهللا خواستارم که امام امت را تنها نگذاشته و راه شهیدان را ادامه از امت حزب 
I خواستید، بدانید که من در این راه خوشبخت شدم. خوشبختی مرا می 
  
  

   محمد :نام
  عامري  خانوادگی: نام
  مسلم  پدر: نام 

  خدیجه  نام مادر:
   1344بیستم تیر  تاریخ تولد:
روستاي رویان از توابـع شهرسـتان    محل تولد:
  شاهرود

  پایان دوره ابتدایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1362بیستم مرداد  تاریخ شهادت:
   مهران محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  1محمد عامري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  خون شهیدان نام اهللا پاسدار حرمت به

  .4»بل احیاء عند ربهم یرزقون 3فی سبیل اهللا امواتاً 2و التحسبن الذین قتلوا«
 اند و نـزد خـداي خـویش روزي    اند بلکه آنها زنده گمان مبرید که کسانی در راه خدا مرده«

  ».خورند می
  با سالم به پدر و مادر عزیزم

مرحلـه بـه تکامـل و رشـد      کنم کـه مـرا تـا ایـن     از پدر و مادر خویش خیلی تشکر می  
هاي حق علیه باطل فرستادند کـه فرزنـد ایشـان     اند و پس از این مرحله مرا به جبهه رسانده

نسبت به این انقالب دین خود را ادا کند. و دشمنان اسالم را از سرزمین خود بیرون رانـده  
و وطن خود را پـاك و مطهـر کننـد و در آخـر فرزنـد خـویش را فـداي مـوالي خـویش          

  ) کنند. 7سین(ح
 اهللا خواستارم که امام امت را تنها نگذاشته و راه شـهیدان را ادامـه   در آخر از امت حزب  

  دهند.
  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار.

  محمد عامري
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ت شدم).  خواستید، بدانید که من در این راه خوشبخ (خوشبختی مرا می

                                           
 ».)نامه محمد عامري (مسلم وصیت«نامه نوشته شده:  در باالي وصیت -1
  ».قتلو«در اصل وصیت  -2
 افتاده است.» امواتاً«در اصل وصیت واژه  -3
 .169عمران/  آل -4
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دست شما نرسید هیچ ناراحـت نباشـید در گلـزار     پدر و مادر گرامی، اگر بدن ناقابلم به  
  شهیدان خانه یادبودي براي من بسازید و مراسم را اجرا نمایید.  
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  هاي کلیدي عبارت
I نماید. کند، دین خدا را یاري می هر که در هر لباس و به هرگونه به انقالب خدمتی می  
I ي امت اسالم، و اي پیروان خط سرخ شهیدان، رمز پیروزي شما بر کافران و منافقان، پیوستگی ا

 به اسالم عزیز و یکپارچگی وحدت و اطاعت از مقام مقدس رهبري بود.
I .از اسالم جدا نشوید 
I   مال موجب آن نگردد که تشکل و انسـجامتان بـه جاه و حب ان تـ  تیـ هـم خـورده و جمع   حب

 متفرق گردد.
I خاطر او ما با هم به جنگ و ستیز برخیزیم. قدرها ارزش ندارد که به یا آندن 
I .اي امت اسالم دست از امام امت برندارید 
I تر کالمی کسی نخواهد یافت. پیام خون شهدا را بشنوید که از آن شیرین 
I دهند. شهادت سعادتی است که به هرکس نمی 
I سـفارش   از مقام رهبري و پیروي والیت فقیه برادرانم و خواهرانم را به تقوي و پاکی و اطاعت

 کنم. می
I حضور قلب در نمـاز و اقامـۀ اول وقـت و حضـور در نمـاز جمعـه و        برادران و خواهران را به

 .کنم جماعات و جهاد در راه خدا و پاسداري از خون شهدا سفارش می
I .بدانید تا با قدرت الیزال خدایی متکی هستید شکست نخواهید داشت 

   نمحمدحسی :نام
  عامریان  خانوادگی: نام
  اصغر  علی پدر: نام 

  کلثوم  ام نام مادر:
   1339یکم فروردین  تاریخ تولد:
  روستاي باغزندان از توابع شهرستان شاهرود محل تولد:
  دیپلم  تحصیالت:
   سپاه کننده: ارگان اعزام

   1363وپنجم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
   شرق رود دجله عراق محل شهادت:

  - ة شهادت:نحو
  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  ین عامریانمحمدحس
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»شهد اهللا انه ال اله اال هو«
  .2»واولوا العلم قائما بالقسط ال اله اال هو العزیز الحکیمئکۀ والمال«
ان الذین عنداهللا االسالم و انا العبد الضعیف المـذنب العاصـی المحتـاج الحقیـر، اشـهد      «

و اولوا العلم مـن   ۀئکالمال لهته و شهدت لمنعمی و خالقی و رازقی و مکرمی کما شهد لذا
(سـرآغاز دعـاي شـریف     »عباده بانه ال اله اال هو ذوالنعم و االحسـان و الکـرم و االمتنـان   

  عدیله).
  »گواهی داد خدایی که نیست معبودي جز او«
و فرشتگان و صاحبان دانش براي قیام به عدل و برابري گواهی دادند کـه نیسـت خـدایی    «

  ».ز و حکیم استجز او که عزی
فرمان، نیازمند، نـاچیز،   حقا که دین در نزد خدا اسالم است و من بنده ناتوان، گنهکار، نا به«

ام خـداي   ام و گرامـی دارنـده   ام، آفریدگارم و روزي دهنـده  دهم که نعمت دهنده گواهی می
 سان که خود به ذات خویش گـواهی داد و فرشـتگانش گـواهی دادنـد و     یگانه است، همان

  صاحبان دانش از بندگانش گواهی داند به اینکه: 
ال اله اال اهللا و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و اشهد ان علیا امام المتقین ولیه و حجتـه و  «

اشهد ان الموت حق و ان القبر حق و سؤال منکر و نکیر حق و الصراط حـق والحسـاب و   
    3»الریب فیها یۀتآ عۀو النار حق و ان السا لجنۀالمیزان حق و ا

پس از شهادت به یگانگی خداي بزرگ و رسالت صد و بیسـت و چهـار هـزار پیغمبـر       
دهـم کـه    ) با همۀ وجود گواهی می6گرامیش و خاتمیت سید کاینات محمد مصطفی(

تـرین   اهللا است. علی، سرباز گمنام اسالم، مظلـوم  ) امام اول و وصی بر حق رسول7علی(

                                           
 عمران است. سورة آل 18بخشی از آیه  -1
 .17عمران/  آل -2
  یاسین. قسمتی از زیارت آل -3
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) امامـان  7دهم که یازده فرزند معصـوم فاطمـه و علـی(    میمظلومان عالم است و گواهی 
  هاي خدا بر بشریتند. برحق و حجت

  کند. آید و جهان را پر از عدل و داد می می آنکهسالم بر مهدي(عج)، امام منتظر، 
  )، خورشید پشت ابر پنهان8سالم بر مهدي(عج)، یوسف گمشده، فرزند پاك فاطمه(

  1ش امام جمارانسالم بر مهدي(عج) و نایب عزیز
سالم بر مهدي(عج) و عاشقان مهدي(عج)، از آنان که به فوز عظیم شهادت رسیدند تا آنـان  

  گذرانند.   که در انتظار لحظۀ موعود تشنه لبانه روزگار می
  سالم بر منتظران حقیقی مهدي، مستضعفان جهان، امت اسالمی ایران

کنـد، دیـن خـدا را یـاري      خـدمتی مـی   سالم بر هر که در هر لباس و به هرگونه به انقالب
  نماید.   می
اصغر اینک کـه   اینجانب کمترین سرباز امام عصر(عج)، محمدحسین عامریان فرزند علی  

توفیقی یافتم که پس از چندمین بار به صحنۀ نبرد حق علیه باطل بیایم به یاد و نـام خـدا و   
  کنم: ز میگونه آغا نامۀ خود را بدین به پاسداري خون پاك شهدا وصیت

ها نیست، هر چنـد دیگـر خورشـید طلـوع کـرده اسـت و        هر چند نیازي به این نوشتن  
آهسته آهسته پرتوش همۀ جهان را روشن خواهد کرد، اما بد نیست به یادگار چند تـذکري  
را عرضه دارم زیرا آن داناي رازهاي آشکار و نهان فرمود تـذکرها [بـه] مـؤمنین را همـواره     

  باشید.[در نظر] داشته 
، 2اي امت اسالم، و اي پیروان خط سرخ شهیدان. رمز پیروزي شما بر کافران و منافقـان  -1

پیوستگی به اسالم عزیز و یکپارچگی وحـدت و اطاعـت از مقـام مقـدس رهبـري بـود. از       
. مبادا گـرد تفرقـه   3»اهللا اسالم است به اسالم چنگ بزنید حبل«اسالم جدا نشوید، امام فرمود 

و از هم بیگانگی گردید که رنگ و بوي شما خواهد رفـت و در دنیـا و آخـرت     4و جدایی

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 .ك. تعلیقات.ر -2
 و اعتصموا بحبل اهللا جمیعا و التفرقوا. -3
  ».جدائی«در اصل وصیت  -4
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  برایتان باقی نخواهد ماند.   1آبرویی
تـوزي بـا یکـدیگر     خواند. شیطان دوستانش را به نـزاع و کینـه   شیطان ما را به تفرقه می  

  کند.   دعوت می
بنـدگی نکنیـد   شـیطان را  «خداي رحمان ما را به وحدت و همبستگی فرمان داده است.   

  .2»آدم است که دشمنان آشکار بنی
هـم خـورده و    حب جاه و حـب مـال موجـب آن نگـردد کـه تشـکل و انسـجامتان بـه          
خاطر او ما بـا هـم بـه جنـگ و      قدرها ارزش ندارد که به دنیا آن«متفرق گردد.  3نتا تیجمع

  .  4»ستستیز برخیزیم. دنیا کاالي فریبنده است، این عجوز، عروس هزار داماد ا
 7جواب ماند. مبـادا  فریادهایش بی 6مبادا 5تر از اینها مبادا امام را تنها گذارید. [...] و دقیق  

را کسی خداي نکرده لبیک نگوید اگر چنین شـد اینجاسـت    8»هل من ناصر ینصرنی«نداي 
که باید خود را آمادة هرگونه ذلت و خواري و گرفتاري در ایـن دنیـا و هرگونـه عـذاب و     

  در آن عالم نماییم.  عقاب
  مبــــــادا خویشــــــتن را واگــــــذاریم

  

  9امــــام خــــویش را تنهــــا گــــذاریم  
  

ــد   ــه رویـ ــهیدي اللـ ــر شـ ــون هـ   ز خـ
  

ــذاریم      ــا گــ ــه پــ ــادا روي اللــ   مبــ
  

  

گـویم، قطـره    اي امت اسالم دست از امام امت برندارید. این کالم را تنها من حقیر نمـی   
  ي همیشه در صفحۀ تاریخ نوشته است.قطرة خون پاك هزاران هزار شهید این کالم را برا

                                           
  ».آبروئی«در اصل وصیت  -1
 از سورة اسراء. 53ترجمۀ ایۀ  -2
 ».جمعتان«در اصل وصیت  -3
  تعبیر عروس هزار داماد برگرفته از این شعر حافظ است. -4

 وزه عروس هزار داماد است  (دیوان حافظ).کاین عج    گر دهر مبند دل در این پیرزن عشوه    
 حدود نصف سطر افتاده است. -5
 ».مباد«در اصل وصیت  -6
 ».مباد«در اصل وصیت  -7
  ر.ك. تعلیقات. -8
 پور است. شعر از قیصر امین -9
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تر کالمی کسی نخواهد یافت، زیرا آنان کـالم   پیام خون شهدا را بشنوید که از آن شیرین  
  اند.   خدایشان را با خونشان بیان داشته

. 1»خدایم امـر بـه احسـان او فرمـوده اسـت     «دانم که  رسانم، می والدة عزیزم را سالم می -2
توانم جواب یـک روز زحمـات او را    ال خدمتگزاریش را کنم نمیدانم که اگر هزاران س می

دانم که فرزند خوبی برایش نبـودم و نتوانسـتم حـق فرزنـدي را ا دا کـنم. مـا از        بدهم، می
  خداي بزرگ توفیق سعادت و سالمتش را خواستارم.

و  هایم به او مؤاخذه نکند و در جواب اجر حرمتی خواهم که مرا به جرم بی از خداي می  
  پاداش را بیشتر فرماید.

مادر گرامیم، اگر فرزندتان مثل دیگر فرزندان اسالم به فوز عظـیم شـهادت رسـید مبـادا       
تابی کنید، مبادا کاري کنید که دل دوستان خدا غمگـین شـود و دشـمنان     گریه و زاري و بی

کـرة   خدا شادمان گردند، این نکته بدانید، مرگ سرنوشت هـر انسـانی اسـت کـه [در] ایـن     
میرند، امروز و فـردا دارد، امـا همـه خواهنـد رفـت و روزي       کند، همه می خاکی زندگی می

شربت مرگ را خواهند چشید. پس چه بهتر که انسان در راه خدا عاشقانه بمیرد. پـس چـه   
بهتر که انسان مثل انبیاء و اولیاء به شهادت برسد. البته شهادت سعادتی است که به هر کس 

  دهند پس باید افتخار کنید که فرزندتان شهید شده است.   [هر کس] نمی
خبـران، از داغ، دق کننـد و بمیرنـد و اگـر      بگذارید تا کوردالن و منافقان و از خـدا بـی    

) گریـه کنیـد بـر    3)، فاطمـه( 7خواستید گریه کنید بر سید و ساالر شـهیدان حسـین(  
  ). 7) قهرمان حسین(3)، بر زینب(7جوانان حسین(

نم و خواهرانم را به تقوي و پاکی و اطاعت از مقام رهبري و پیروي والیـت فقیـه   برادرا -3
و حضور قلب در نماز و اقامۀ اول وقت و حضور در [نماز] جمعه و جماعات و جهـاد در  

  کنم. راه خدا و پاسداري از خون شهدا سفارش می
ـ    برادران عزیزم را به خدا می   ا خـالف ادبـی از   سپارم، امیدوارم که اگر رنـج و سـختی ی

  حقیر دیدند مرا ببخشایند و نگذارند تفنگ برادرشان بر زمین ماند.  

                                           
  ».و بالوالدین احسانا«ترجمه آیه قرآن است  -1
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اي کـه   را از دور دعـا گـویم و امیـدوارم کـه در خـانواده      1ام خواهران مظلومه و گرامـی   
  وار زندگی کنند و فرزندانی مؤمن و سلحشور بپرورند.   وار و زینب هستند، فاطمه

ن و همسـایگان و آشـنایان را امیـد عفـو و بخشـش دارم،      خویشان و قومـان و نزدیکـا   -4
طور که باید و باشد [و]، حـق   آرزومندم که اگر خالفی از حقیر دیدند یا اگر نتوانستم که آن

  آنها را ادا نکردم مرا ببخشایند.  
دوستانم را، یاران همرزم و همدمم را به صبر و استقامت و پایداري و اتکال بـه خـداي    -5

  کنم. ش میمنان سفار
متکی هستید شکست نخواهید داشت، خوف و حـزن   2بدانید تا با قدرت الیزال خدایی  

  سد راهتان نشود. 
  هدف که رضاي دوست و لقاء اوست فراموشتان نشود.  
آن عزیزان که گذر به کربال خواهد افتاد و به زیارت قبر شش گوشه نائل خواهند شـد،    

ي بر آن خاك پاك بنهنـد، عـوض مـا هـم زیـارتی کنیـد،       ا تقاضامندم که به یاد ما هم بوسه
  زیارتی عاشقانه.  

ــاد  ــه ب ــرا گــر دهــی ب   خاکســتر وجــود م
  

ــنم    از   ــربال کـ ــه ره کـ ــتیاق رو بـ   اشـ
  

  

، اي وارثـان خـون   3»نـازد  اي پاسداران قرآن، اي برادران سپاهی که امام به وجودتان می«  
تکلیف بدانید. مبادا پاسداري شـغل نـان   پاك یاران رفته، زودتر سفر کرده، پاسداري را اداي 

درآوردن شما گردد. آه، آه... نه، پاسداري سـربازي امـام زمـان(عج) اسـت. پاسـداري نـان       
دست آوردن نیست، در ره خدا مال و جان و هستی فدا کردن اسـت. پاسـداري بـا همـۀ      به

  وجود محو عشق خدا شدن است. 
  

  غیر از دوست کـس  گنجد به در ضمیر ما نمی
  

  هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس  
  

  

                                           
  ».گرامیم«در اصل وصیت  -1
 ».خدائی«در اصل وصیت  -2
(تبیـان، سـپاه پاسـداران انقـالب       ،»اي کاش مـن هـم پاسـدار بـودم    «تواند اشاره باشد به این سخن امام خمینی  یم -3

 اسالمی).
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هاتـان همیشـه بـه روي     هـاي دل  اي عزیزان اسالم، دست در دست هم دهیـد و دریچـه    
پـا   یکدیگر باز باشد و به یاري خدا به مرزبانی ممالک اسالم به حمایت از احکـام الهـی بـه   

هـد آفریـد. ایـن بـازوان     ها خوا پا خیزید که این قامت رساي شماست که حماسه خیزید. به
هاي بندیان خواهد گسست و زنجیر زنجیریان پاره خواهـد کـرد و    پرتوان شماست که بنده

  عزیز را نجات خواهد داد و زمینه را براي ظهور امام عصر(عج) فراهم خواهد کرد.   1قدس
حقیر که در جمع شماست هر چند سربازي ناالیق است هر چند ایـن مقـام را شایسـته      

کند. از افتخار من در این عالم همین بـس کـه ایـن آخـر      اما به این لباس افتخار می نیست،
عمري در کنار شما عاشقان هستم و در لباس سـربازي امـام زمـان(عج) و پاسـداري قـرآن      

گـوش بـه    2غلطم. خدا به عزت و جالل خودت پذیرا بـاش [...]  کریم در خون خویش می
تر نروید تا سـعادت دنیـا و آخـرت     دمی پس و پیشقخط فقاهت زنگ جماران باشید و از 

  ببرید. 
  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار. آمین یا رب العالمین  

  
  

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 نامه خوانا نیست. یک سطر از وصیت -2
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  هاي کلیدي عبارت
I .به یاري خدا به آرزوي همیشگی و دیرینۀ خود (شهادت) رسیدم 
I  اسالم را آبیاري کرده باشم.امیدوارم که با خون خود درخت تنومند 
I  .دست از امام عزیز، آن پیرمرد خدا، آن قلب پرخروش ملت و آن نور چشم ملت نکشید 
I .دست کشیدن از اسالم پایمال کردن خون شهداست 
I .هدف من جز اهللا هیچ راهی نبود، عشق من اهللا بود که به آن رسیدم 
I د.گوش به فرمان امام باشید و هرگز او را تنها نگذاری 
I .اي پدر همچنان کوهی که سر به افق کشیده باشد محکم و استوار باش 
I   پدر جان، مادر جان من امانتی بودم در دست شما و حاال که شما با دست خود مرا به صـاحب

 اید، خوشحال باشید. اصلی و حقیقی تقدیم کرده
  

   محمدرضا :نام
  عامریان  خانوادگی: نام
   عباسقلی پدر: نام 

  صدیقه  نام مادر:
   1343یکم خرداد  تاریخ تولد:
روستاي باغزندان از توابـع شهرسـتان    محل تولد:
  شاهرود

  دوم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1361یازدهم آبان  تاریخ شهادت:
   خوش عین محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:



 453عامریان، محمدرضا    ¹استان سمنان 

  محمدرضا عامریان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
عنـداهللا و   جـۀ بـاموالهم و انفسـهم اعظـم در   اهدوا فی سبیل اهللا الذین امنوا و هاجروا و ج«

  . »اولئکم هم الفائزون
هـاي خـود بزرگتـر     هـا و جـان   اندت، هجرت کردند در راه خدا، به مال که ایمان آورده آنان«

  )20 -19(توبه آیه » است، پایۀ آنان نزد خدا و آنانند رستگاران
  بر خمینی روح خدا.  درود بر محمد و خاندان پاکش باد، سالم

ها به یاري خدا به آرزوي همیشگی و دیرینۀ خود (شهادت) رسـیدم هـیچ    پس از مدت  
توانسـت مـرا آرام کنـد، جـز      توانست گلوي تشنۀ مرا سیراب کند. هیچ چیـز نمـی   چیز نمی

ام افتخـار   کشیدم و حال کـه بـه هـدفم رسـیده     ها انتظارش را می شهادت. شهادتی که مدت
بار سنگینی که به دوشـم بـود یعنـی اسـالم بـه منـزل رسـاندم و         که چون کوله کنم چرا می

امیدوارم که با خون خود درخت تنومند اسالم را آبیاري کرده باشم و همچنین خداونـد مـا   
را در صف شهداي کربال قرار دهد. اما وصیتی که با همۀ شما دارم این است کـه دسـت از   

ب پرخروش ملت و آن نور چشم ملت نکشید. اگر دسـت  امام عزیز، آن پیرمرد خدا، آن قل
ایـد و دسـت کشـیدن از اسـالم پایمـال کـردن خـون         از او بکشید دست از اسـالم کشـیده  

  شهداست.  
هدف من جز اهللا هیچ راهی نبود، عشق من اهللا بود که به آن رسـیدم، گـوش بـه فرمـان       

مچنان کوهی که سر به افـق کشـیده   امام باشید و هرگز او را تنها نگذارید و اما تو اي پدر ه
باشد محکم و استوار باش و خوشحال باش که پارة جگرت را با دست خـود تقـدیم خـدا    

) مثل فوالد باش و هرگز براي مـن گریـه نکـن، اگـر     8اي. تو اي مادر مانند زینب( کرده
  ) و یاران او باشد. 7کنی براي امام حسین( گریه هم می

نتی بودم در دست شما و حاال که شما با دست خود مـرا بـه   پدر جان، مادر جان من اما  
اید، خوشحال باشید و هرگز از راه و هـدفی کـه داریـد     صاحب اصلی و حقیقی تقدیم کرده

هاي شما را جبران  دانم من فرزند خوبی براي شما نبودم و نتوانستم محبت غافل نشوید، می
گویم اسلحۀ از دست افتادة مرا کسـانی   یدهد و در آخر م را خدا میما کنم، اجر و پاداش ش
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خصـوص بـرادر کـوچکم احمـد.      دست بگیرند که در راه خدا و در خط امـام باشـند بـه    به
  خدانگهدار همگی شما. 

  اهللا اکبر، خمینی رهبر
  ،  1با پیروزي اسالم بر کفر و منافقین

  با طوالنی شدن عمر رهبر انقالب امام خمینی. 
  سرباز اسالم
  یانمحمدرضا عامر

  

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
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  هاي کلیدي عبارت
I )با ریختن خونت به پیروانت درس ایمان و شهامت و شهادت را آموختی.7اي حسین (  
I جنگیم. تا نابودي رژیم تکریتی و صدام خائن و برپایی حکومت اسالمی در عراق می 
I سوي تو کشانده است. خدایا این شهادت چیست که تمام عاشقان به درگاهت را به 
I را، قدرش را بدانید و قلب عزیز و مهربانش را به درد نیاوریـد و   [امام خمینی] ن زماناین حسی

 گوش به فرمان او باشید.
I توانند در خط مقدم جبهه حضور داشته باشند فرزندانشـان را   پدران و مادران، اگر خودشان نمی

 ها بفرستند. سوي جبهه تشویق نموده و با رضایت کامل به
I فرماید بردبار و شکیبا باشید و از نافرمانی خدا بترسید تا شـاید   ن که قرآن میچنا ملت عزیز، هم

 به فالح و رستگاري برسید.
I ها دریغ نورزید که فتح و پیروزي نهایی نزدیک است. از کمک به جبهه 
I آید، پس چه بهتر که در راه خدا باشد. مرگ حق است و دیر یا زود به سراغ همه می 
I حفظ کنید که با همکاري و اتحاد است که همیشه موفق خواهید شد. تشکّل و اتحادتان را 
  
 

   محمدرضا :نام
  عامریان  خانوادگی: نام
  حسن  پدر: نام 

  طوبا  نام مادر:
   1341بیستم مهر  تاریخ تولد:

ــد: ــدان از توابــع  محــل تول روســتاي باغزن
  شهرستان شاهرود

  چهارم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1361یازدهم آبان  تاریخ شهادت:
   خوش عین محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  محمدرضا عامریان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ان الذین امنوا و الذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهللا اولئـک یرجـون رحمـت اهللا و اهللا    «

  .(قرآن کریم) 1»غفور رحیم
  .2م خمینی)داند پیروز است (اما ملتی که شهادت را سعادت می  
هل مـن ناصـر   «کس به نـداي   )، اگر روز عاشورا در صحراي کربال هیچ7اي حسین(  

عنـوان سـر    تو پاسخ نداد امروز تو خود شاهد هسـتی، کـه پیروانـت، کـه تـو بـه       3»ینصرنی
دار نهضت خونین عاشورا و با ریختن خونت بـه پیروانـت درس ایمـان و شـهامت و      رشته

هاي نبرد حق علیه باطل هستند. آمریکا و نوکر حلقه  زم جبههشهادت را آموختی، چگونه عا
کردند که با یک هفته تمام خاك ایـران را بگیرنـد و انقـالب     به گوشش صدام کافر فکر می

فرمایـد:   طور که قرآن کریم مـی  اسالمی را محو و نابود بگردانند ولی چه خیال باطلی، همان
چگونه حیلۀ آنان به شکست انجامید. آنـان فکـر    5»نو مکر اهللا واهللا خیر الماکری 4امکروو «

بینـیم کـه    ایمان و ایثار و شهامت و شهادت ملت قهرمان ایران را نکـرده بودنـد، حـال مـی    
گـوییم تـا نـابودي رژیـم      خواهد جنگ را متوقف کند و مـا بـه آنـان مـی     طور صدام می چه

یم. خدایا تو خود شاهد جنگ و صدام خائن و برپایی حکومت اسالمی در عراق می 6تکریتی
خاطر رضاي تو اسـت.   روم، بلکه فقط به خاطر مقام و شهرت به جبهه می هستی که من نه به

سوي تو کشـانده اسـت. از تـو     خدایا این شهادت چیست که تمام عاشقان به درگاهت را به
آن ارزش من را که در راه رضاي تو و براي اسالمی که تو رهبـر   خواهم که این خون بی می
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اش را قـرآن قـرار دادي مـورد قبـول قـرار بگردانـی و        ) و معجزه6را حضرت محمد(
خـواهم کـه در مقابـل     سخنی با تو خواهر و برادري که در پشت جبهه هستی دارم از تو می

توجه نباشی و از خونشان پاسداري کنی. ایـن امـام، ایـن امـامی کـه از تبـار        خون شهدا بی
الزمـان(عج) را،   حق صاحب که در بین ماست، این نایب به) است، این نور الهی 7حسین(

این حسین زمان را، قدرش را بدانی و قلب عزیز و مهربانش را به درد نیاوري و گـوش بـه   
هـاي   خـواهم کـه بـا دولـت و تمـام ارگـان       فرمان او باش و به نداي او لبیک بگو. از تو می

بـدهی و انقـالب اسـالمی را بـه     مملکت همکاري کنی و مملکت را از این آشفتگی نجات 
خـواهم کـه اگـر خبـر شـهادت مـن بـه         ام مـی  تمام جهان صادر بکنی و در آخر از خانواده

را در نظـر بیاورنـد و از    1»انا هللا و انا الیه راجعـون «گوششان رسید برایم گریه نکنند و آیۀ 
زد و راهـم را ادامـه   ام را بردارد و با کفر و ستم به مبـارزه برخیـ   خواهم که اسلحه برادرم می

  دهد. 
  هــــین مکــــن تهدیــــدم از کشــــتن

  
  که من تشـنۀ زارم بـه خـون خویشـتن      

ــدگی اســت      آزمــودم مــرگ مــن در زن
  

ــدگی پاینــدگی اســت    ــرم زن   چــون بمی
    

پروردگارا، ما را از پیروان راستین این عزیزان قرار بده، شهداي عزیزمـان را بـا شـهداي      
  الی است متعالی بگردان. آمینصدر اسالم محشور بفرما، مقامشان ع

  
  اي دیگر] نامه [وصیت 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
نام خدایی که جان و مال ما در دسـت اوسـت.    نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان، به به  

که ما را آفریدي و به مـا چشـم و گـوش     کند. خدایا همچنان میراند و زنده می اوست که می
هـا   طور به ما ایمانی کامل، نیتی خالص، یقینی از برترین یقین همان دادي تا ببینیم و بشنویم،

هاي تو باشیم. خدایا بر من ببخش گناهـانی   و قلبی پاك عطا فرما تا بتوانیم شکرگزار نعمت
دانی که مـن بنـدة خـوبی در ایـن دنیـا       شود. خدایا تو خود می را که مانع اجابت دعایم می
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هـاي   ن که در خور و شایستۀ تو است شکرگذار واقعی نعمتچنا برایت نبودم و نتوانستم آن
  تو باشم. 

برادران و خواهران قدر رهبر انقالب حضرت امام خمینی را بدانید آن رهبري کـه کـالم     
هـا   چون کوه مقاوم و اسـتوار در مقابـل ابرقـدرت    دهد و هم نشینش به ما نیرو می زیبا و دل

دران گرامـی دارم کـه از فرسـتادن فرزندانشـان بـه      ایستاده است و سخنی هم با پدران و ما
تواننـد در خـط    هاي نبرد دریغ نورزند و سد راه آنان نشوند، الاقل اگر خودشـان نمـی   جبهه

سـوي   مقدم جبهه حضور داشته باشند فرزندانشان را تشویق نموده و بـا رضـایت کامـل بـه    
ردبار و شکیبا باشید و از نافرمانی فرماید ب چنان که قرآن می ها بفرستند. ملت عزیز، هم جبهه

خدا بترسید تا شاید به فالح و رستگاري برسید. مبادا طوالنی شدن جنـگ در روحیـۀ شـما    
چنـان   سال هم طول بکشد ما هم 20اثر بگذارد زیرا به قول امام که فرمودند: اگر این جنگ 

ایی نزدیک است. سـخنان  ها دریغ نورزید که فتح و پیروزي نه . از کمک به جبهه1ایم ایستاده
امام را مو به مو گوش فرا دهید و سعی کنید آن را در زندگی خود پیاده کنید و سخنی هـم  

طور که شاید و باید حق  دانم که فرزند خوبی براي شما نبودم و آن با پدر و مادر عزیزم: می
دهیـد و اگـر   فرزندي را نتوانستم خوب ادا کنم. امیدوارم که مرا مورد عفو و بخشش قـرار  

شهادت نصیب من حقیر شد و خبر شهادت مرا شنیدید برایم گریه نکنید و این آیۀ قرآن را 
یاد آورید چرا که مرگ حـق اسـت و دیـر یـا      را به 2»انا هللا و انا الیه راجعون«فرماید:  که می
 5آید، پس چه بهتر که در راه خدا باشد. در مورد مسـائل شـرعی هـم     سراغ همه می زود به

خـاطرم نیسـت، اینهـا را     روز روزة قضا و مقداري هم نماز قضا دارم که تعداد آنها دقیق بـه 
هرطور که خودتان صالح دانستید عمل کنید و سخنی هم با برادران عزیز و دوستان گرامـی  

دارم که البته من کوچکتر از آنم که به آنها پنـد و انـدرزي بـدهم. آري    » گروه مقاومت امام«
هم همان کالم زیباي محمدحسن محمدي را که فرمود یکایـک شـما در قلـب    عزیزان، من 

گویم و اگر در این مدت از من بـدي و تنـدي و نافرمـانی دیدیـد بـه       من جاي دارید را می
هـا در   بزرگواري خودتان مرا مورد عفو و بخشش قرار دهیـد. عزیـزان نکنـد ایـن شـهادت     
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ل و اتحادتان ر ا حفظ کنید که با همکاري و اتحاد اسـت کـه   روحیۀ شما اثري بگذارد. تشکّ
همیشه موفق خواهید شد. به امید رسیدن روزي که پرچم اسالم و احکام قرآن در سرتاسـر  

و غلبـۀ   2و غـرب  1جهان به اهتـزاز درآیـد و بـه امیـد نـابودي کامـل دو ابرقـدرت شـرق        
  مستضعفان بر مستکبران در جهان.

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  محمدرضا عامریان
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  هاي کلیدي عبارت
I .آنچه که توان در وجودتان هست براي باقی ماندن این حکومت فدا کنیم 
I .تکلیف را انجام بدهیم و عامل به وظیفه باشیم 
I اي عمل کنیم. عامل به مصلحت و رساله 
I شویم. اگر کفر آن نعمت خداوندي کنیم، به عذاب الهی دچار می 
I  خون خیلی از شهدا هستیم.مسئول 
I  .در عین حال صبر را پیشه خود کنید 
I خواهم اگر توفیق شهادت نصیبم شد اوالً با ایمان خالص مرا از این دنیا ببرد. از خداوند می 
I )چـون او انجـام    ) که پیام برادر خود را به گوش جهانیان رسانید، رسالت خود را هم3زینب

 دهید.
I مطالعه کنید. احواالت و رفتار شهیدان را 
I       شما استادان و محصلین وارثان خون هزاران شهید بدانید کـه مسـئولیت سـنگینی را بـه عهـده

 دارید.
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  محمدعلی عامریون
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ولی  اًعبده و رسوله و اشهد ان علی اًاشهد ان ال اال اهللا وحده ال شریک له و اشهد ان محمد«
  .1»اهللا
یست خدایی جـز خـداي یکتـا و احـد و شـریکی نـدارد و شـهادت        دهم که ن شهادت می«

) 7دهـم کـه علـی(    ) عبد و رسول خداوند هست و شهادت می6دهم که محمد( می
  ».امام اولم ولی خداست

دهم که قیامت حق و سؤال و جواب قبر حق و آنچه کـه در آن دنیـا ارزش    شهادت می  
[...]2.  
مـا   و هم من ینتظرنقضی نحبه و ممن   علیه فمنهممن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا«

  .3»بدلوا تبدیال
مؤمنان مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند کامالً وفا کردند پس برخـی بـر   «

آن عهد ایستادگی کردند و برخی به انتظار (فـیض شـهادت) مقاومـت کـرده و هـیچ عهـد       
  ».خودرا تغییر ندادند

  
  الرحیم بسم اهللا الرحمن

ما را انسان خلق نمود و با دمیدن روح خود در مـا  «با سپاس و ستایش از خداوند متعال که 
، عمیق کرد و درود خداوند بر عبد و رسول او یعنـی  4»مقام و مرتبه و درجه ما را واال نمود

  ).6خاتم پیامبران محمد مصطفی(
نها ذریۀ باقیمانـده از پیـامبر   و سالم و درود و تحیت بر یگانه ستارة درخشان والیت و ت  
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شـکن   و صاحب و امام جهان اکنون، یعنی حضرت مهدي(عج) و سالم و درود بر یگانه بت
ها و بزرگ مرجعِ عالم تشـیع، نایـب امـام     شکن بت نفس و دیگر بت دوران آن شکنندة بت

 و 1اهللا منتظـري  زمان(عج) حضرت امام خمینی روحی له الفـدا و قـائم مقـام رهبـري آیـت     
ترین درودهایمـان و درخواسـت رحمـت از خداونـد بـر آن بـه مقصـد         ترین و پاك خالص

رسیدگان و آن خوب امانت پس دادگان و آن شهید شدگانِ طریق اهللا، آن کسانی کـه درس  
تکلیف از امامشان را خوب انجام دادند و درود خداوند بر آن کسانی که راه این عزیـزان را  

  شان بدارد.  انشاءاهللا موفقدهند که خداوند  ادامه می
، در حـالی کـه از نظـر    31اینجانب محمدعلی عامریون فرزند حسـن شـماره شناسـنامه      

باشم و خداوند هم علم درك هدف عالی انسان را به ایـن حقیـر    جسمی و روحی سالم می
داده است خودم راهی را که در آن قدم نهادم را انتخـاب نمـودم و بلکـه ایـن را از اعمـاق      

بود شامل حالم شد و این را بگویم کـه ایـن مـدت عمـرم      عنایاتی گویم و از اول ود میوج
بـار هـم کـه     زبانی قدرت بیان آن را ندارد و ایـن یچ عنایات خداوند طوري بوده است که ه

شوم بـه شـما اي امـت     خداوند توفیق جهاد در راهش را نصیبم کرد، چند نکته را متذکر می
  ).  6ر(بهتر از امت زمان پیامب

فرماید بر شما منـت نهـادم، یکـی در     یکی اینکه خداوند در قرآن فقط دو جاست که می  
فرماید از بین شما رسولی را برانگیختم که شما را هدایت کنـد   موقع برانگیختن پیامبر که می

ـ  و نجعلهـم لهم االئمه نجعفی االرض و  استضعفوانمن علی الذین أن و نرید « و  2»وارثینال
  فرماید ما بر شما منت نهادیم و مستضعفان را وارثان روي زمین قراردادیم. که می ندیگر ای

وقوع پیوسته است و اي کسانی که  بینیم که در همین زمان ما هم این دو منت به حال می  
خوانید، بدانید که ما استحقاق این دو را داشتیم و خداوند بر ما منت نهـاده   این نوشته را می

) را براي هدایت ما در بین ما قـرار داده هسـت و دیگـر آنکـه     6ار پیامبر(و فردي از تب
حکومت اسالمی که حکومت مستضعفان هست به مرحلـۀ عمـل رسـیده. حـال وظیفـۀ مـا       
خیلی سنگین هسـت. یکـی اینکـه بایـد شـکرگزار خداونـد باشـیم بـر مـا منـت نهـاده و            
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بـودن را بایـد    1مسـتحقق  ایـن  آنکـه هاي خود را شامل حال ما کرده هست و دیگر  رحمت
که آنچه که توان در وجودتـان هسـت بـراي بـاقی      شود مگر این حفظ کنید و این میسر نمی

که گوش به فرمان مرجع کبیرمان  شود مگر این ماندن این حکومت فدا کنیم و این میسر نمی
عمـل   اي باشید و تکلیف را انجام بدهیم و عامل به وظیفه باشیم، عامل به مصلحت و رساله

شویم، که مسئول خـون   کنیم که اگر کفر آن نعمت خداوندي کنیم، به عذاب الهی دچار می
خیلی از شهدا هستیم در عین حال صـبر را پیشـه خـود کنیـد، کـه مـورد عنایـات همیشـۀ         

  خداوندي قرار بگیرید.  
شما اي پدر و مادر عزیزم اوالً مرحبا و احسنت کـه مـانع از آمـدنم بـه جبهـه و انجـام         

اي از پـدر،   این هم بدانید که عنایات خداوندي بود که شامل شما عده 2اید [...] وظیفه نشده
مادران کرده هست که این هدیه خداوندي را که خودش داده خوب رشـد دادیـد و قبـل از    

کنـی   اید و این را باید بدانید که از دنیـا ریشـه   از شما بگیرند در راه وصال دوست داده آنکه
قـدر پسـت و    که آن کند. اما با این ست و در قرآن تعبیر به بازي و سرگرمی مییعنی پست ه

ناچیز هست چه دلیلی دارد که دل به آن ببندیم و باید بگویم کـه اي پـدر و مـادر گـرامیم     
 3فرماییـد  اي را که در قرآن و روایات می گویم آن وظیفه دانم و این را از اعماق وجود می می

خواهم اگر توفیق شهادت نصـیبم شـد اوالً بـا ایمـان      م و از خداوند میام عملی کن نتوانسته
تـوانم در آن دنیـا کـه مـن و شـما نـزد        خالص مرا از این دنیا ببرد و از طـرف دیگـر نمـی   

) مسرور باشیم و خداوند اگر توفیق شافع بودن را به من داد، شما را شـفاعت  6پیامبر(
  ا کنیم.کنم. تا بتوانم قدري از زحمات شما را اد

چون او  [چو]ن زینب که پیام برادر خود را به گوش جهانیان رسانید، رسالت خود را هم  
  بیت پرورش دهید.  فرزندان خود را براي اسالم و محبت اهل آنکه 4انجام دهید [...]

  
  

                                           
  ».استحقاق«در اصل وصیت  -1
 خوانا نیست. -2
 ».مائیدفر می«در اصل وصیت  -3
 خوانا نیست. -4
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  برادران انجمن اسالمی و گروه مقاومت امام  
دانسـتم و بـه ایـن ادعـا مباهـات       الت مییشکتکه این حقیر که خود را عضو این  1[...]  
چنـین  این  ینداینمود و شه 3[...]ما را براي رسیدن به هدف هدایت و  که 2[...] کنم چرا می

زیستن را به ما آموختند و بدانید که خون دادن آسان و خون خـوردن مشـکل    چگونهبودن 
سـنگینی را قبـول    اید وظیفـۀ  مسئولیت ادامه دادن راه شهیدان را بر عهده گرفته 4هست [...]

دانم] عنوان کنم یکـی   اند تذکري را که الزم [می اید خصوصاً افرادي که با شهیدان بوده کرده
کننـد بایـد خـود را     نـام مـی   تشکل خود را حفظ کنید و فردي که در تشکیالت ثبـت  اینکه

احـواالت و   5[...] محدودتر کند و خود را در جمع حل نماید و توصیه من این هسـت کـه  
  تار شهیدان را مطالعه کنید که چگونه براي رسیدن به هدف چه زحماتی را تحمل کردند.  رف

و شما استادان و محصلین وارثان خون هزاران شهید بدانید که مسئولیت سـنگینی را بـه     
آمـوزان بـا خـوب درس     توانید با خوب درس دادنتان و شـما دانـش   عهده دارید و شما می

ه نحو احسن انجام بدهید و بدانید که اول تزکیه و بعـد تعلـیم و   خواندنتان وظیفۀ خود را ب
رود و افـراد   تعلم هست وقتی که اگر علم در وجود یک عالم مهذب نشده به انحـراف مـی  

مند  از زحمات استادان عزیزي که مرا از علم خود بهره 6کشاند. [...] زیادي را به انحراف می
  داشتان را بدهد.  کنم و خداوند خود پا اند تشکر می کره
طلبم و اگـر غیبـت    ام، حاللیت می در پایان از تمام کسانی به هر نحوي با آنان آشنا بوده  
بخشند و از خدا طلـب مغفـرت بـرایم     ر کسی از این حقیر دیده هست، انشاءاهللا میه 7[...]

  کنید.  
  

                                           
 خوانا نیست. -1
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  خدایا ما را از سپاهیان خودت قرار بده
  دار ی را نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمین

    »1بین عبادكفیه  تقضییوم  بلقائک فسرنیالهی «
  »خدایا ما را به هنگام لقائت مسرور و شاد گردان«

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
1/11/64  

  محمدعلی عامریون
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  هاي کلیدي عبارت
I .خدایا شهداي ما را با شهداي کربال محشور بگردان 
I در گرامی درس تقوا و پرهیزگاري را پیشه کن و در کارها تنها به خداوند بخشنده توکـل  اي برا

 کن.
I )و یارانش است باش.7ادامه دهندگان راه شهداي عزیز که راه امام حسین ( 
I   .همیشه و در همه جا پشتیبان امام باش 
I .بیشتر در بسیج محل شرکت کن و در دعاها و نماز جماعت شرکت کن 
I ی را رعایت کنید که حجاب شما از خون من عزیزتر است.حجاب اسالم 
I ها و دعاها شرکت داشته باشید. ها و نماز جمعه در نماز جماعت 
I .در کارها بر خدا توکل داشته باشید 
I .فرزندانتان را خوب تربیت کنید و آنان را به قرآن خواندن و نماز خواندن کوشا باشید 
I اسالم را دعا کنید. در نمازهایتان امام عزیز و رزمندگان 
I طور که اماممان گفت عزت و شرف ما در گرو همین جنگ است. همان 
I کند. ها را براي آزمایش انتخاب می خداوند همیشه برترین 
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  کاظم عاملو
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
انـد و نـزد    انـد بلکـه زنـده    شـوند مـرده   ی را کـه در راه خـدا کشـته مـی    و مپندارید آنهـای «

  ».خورند پروردگارشان روزي می
  

نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان. سپاس و سـتایش خـدایی را کـه مـرا بـه صـراط        به  
مستقیم هدایت کرد و نور هدایتش را به قلبم برافروخت و توفیق جهاد و فدا کردن هسـتی  

که بتوانم به خلوص نیـت و قـوت قلـب و عـزم      اقدسش نصیبم کرده، چنان خود را در راه
پیمایند قـدم بـردارم و بـا مخلصـان و      انتها آن را می جزم در راهی که عاشقانش بر صفی بی

متقیان کوي شهادت در راه خدا همراه گردم و صـراطش را چنـان بپیمـایم کـه شایسـتۀ او      
نگر که چگونه نور امید به دیـدار تـو دارنـد و در راه    باشد. پروردگارا مشتاقان لقایت را ب می

مقـدارم آنچنـان ارزشـی را     کنند. جسم و جان بی فشانی می حراست از دین جانبازي و جان
  ندارد که براي رضایت آن را فدا کنم. 

االنبیـاء   ) تـا حضـرت خـاتم   7الشـأن از حضـرت آدم(   درود فراوان به پیامبران عظـیم   
دست این جنایتکـاران تـاریخ    سالم بر امامان معصوم که به ). درود و6حضرت محمد(

مظلومانه به شهادت رسیدند. سالم بر رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران که با رهبـري داهیانـه   
خـون خفتـۀ    خود زندگی دوباره به اسالم وامت اسالمی بخشید. درود و سالم بر شهداي به

سالم خون پاك خود را نثار اسـالم کردنـد از   انقالب اسالمی که در راه تحقق یافتن مکتب ا
  کربالي خونین حسینی تا کربالي خونین امام خمینی. 

هاي نبرد حق بر باطل کـه بـا یـورش     سالم بر سنگرهاي گلگون خوزستان و کلیه جبهه  
  ها به خون نشسته است.   ملعونین زمان صدام و صدامیان و ابرقدرت
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اش را تـا   امام خمینی رهبر انقالب، عنایـت و سـایه  خدایا طول عمر همراه با سالمتی به   
  ظهور حضرت مهدي(عج) بر سر ما مستدام بدار. 

  هاي داخلی و خارجی پیروز و موفق بگردان.  خدایا رزمندگان اسالم را در کلیه جبهه
  خدایا معلولین جنگ و انقالب را شفاي عاجل عنایت بفرما.  

ور بگردان. خدایا توفیق زیارت خانۀ خودت و خدایا شهداي ما را با شهداي کربال محش  
  معصومت را نصیب ما بگردان.  14
خدایا، پروردگارا، گناهـان مـا را بـبخش و بیـامرز و توفیـق شـهادت در راه خـودت را          

  نصیب ما بگردان. 
. »استغفراهللا الذي ال اله اال هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذوالجالل و االکرام و اتوب الیه«
نمایم (یا رحمـن   ایا از گناهانی که کردم پشیمانم و به درگاه عزت و جاللت استغاثه میخد«

  یا رحیم). 
  

  و اما سخنی با پدر و مادرم
طوري که باید حق اوالدي را ادا کـرده   پدر جان امیدوارم که از من راضی باشی چون آن  

کنم. امیـدوارم کـه خداونـد     اي جبران ام و نتوانستم زحماتی را که برایم کشیده باشم، نکرده
کنم چرا کـه همـواره    روز جزا پاداش زحماتت را بدهد من به وجود چنین پدري افتخار می

اي و مـن بـه دلگرمـی از شـما توانسـتم بـا        اي و پشتیبان من بـوده  در راه خدا کوشش کرده
ز خـواهم کـه رو   اي باز و قوي به جنگ با دشمنان خدا بروم از خداونـد متعـال مـی    روحیه

که (اسماعیلت) را در راه خـدا   قیامت با سرافرازي به خدمت حضرت احدیت رفته و از این
اي روسفید باشی. مبادا براي من احساس ناراحتی بکنی. پدر جان و مـادر جـان    قربانی کرده

اما مادرم شـما هـم از مـن راضـی      1خواهم که دو ماه روزه قضا [دارم] در ضمن از شما می
طور که باید از شما پیروي کنم، امیـدوارم   براي تو فرزند خوبی باشم و آنباش که نتوانستم 

اي خداوند آن را جبران کند و افتخار کن که مادر  که مرا ببخشی و زحماتی که برایم کشیده
) سربلند باشی و 7) امام حسین(3شهید هستی و در روز قیامت پیش حضرت فاطمه(

                                           
  باشد.» دارم«واژه افتاده به سیاق کالم باید  -1



 477عاملو، کاظم    ¹استان سمنان 

خاطر من گریه کنـی و در نبـودن مـن در خانـه      ا بهدر صف خانوادة شهدا. مادر عزیزم مباد
احساس ناراحتی بکنی که باعث خوشحالی دشمنان شود و اگر خواستی گریـه کنـی بـراي    

تن یـارانش گریـه کـن بـراي شـهیدانی چـون        72) و فرزندان شهیدش و 7امام حسین(
   و شهداي محراب و شهداي دیگر انقالب و جنگ باید گریه کرد. 2و رجائی 1بهشتی

اي با برادر مهربانم، اي برادر گرامی درس تقوا و پرهیزگاري را پیشه کن و در  چند کلمه  
کارها تنها به خداوند بخشنده توکل کن و ادامـه دهنـدگان راه شـهداي عزیـز کـه راه امـام       

) و یارانش است باش و همیشه و در همه جا پشتیبان امام باش. بیشتر در بسیج 7حسین(
  ر دعاها و نماز جماعت شرکت کن. محل شرکت کن و د

  

  اما خواهرهاي ارجمندم
که حجاب اسالمی را رعایت کنید که حجاب شما از خون من عزیزتـر اسـت و    اول این  

ها و دعاها شرکت داشته باشید و در کارها بـر خـدا توکـل     ها و نماز جمعه در نماز جماعت
ا به قـرآن خوانـدن و نمـاز خوانـدن     داشته باشیدو فرزندانتان را خوب تربیت کنید و آنان ر

وار بر دشمنان  کوشا باشید و در نمازهایتان امام عزیز و رزمندگان اسالم را دعا کنید و زینب
  اي به ملت عزیز و شهیدپرور.   کنید و اما چند کلمه 3اسالم [...]

 طور که اماممان گفت عزت و که اي ملت مسلمان و شهیدپرور آگاه باشید همان اول این  
طور که تمام هـم و غـم    و اسالم در خطر است و همان 4شرف ما در گرو همین جنگ است
اید از ادامۀ جنگ دلسـرد نشـوید چـون خداونـد همیشـه       خودتان را در گرو جنگ گذاشته

ایـد، پـس    کند و شما هم در این آزمایش قـرار گرفتـه   ها را براي آزمایش انتخاب می برترین
ین راه راهی دیگر نگزینید زیرا خداونـد پشـتیبان شماسـت و    شک به دل راه ندهید و جز ا

  ائمه معصومین با شما هستند و مطمئن باشید که پیروزید.  

                                           
  ر.ك. تعلیقات. -1
 یقات.ر.ك. تعل -2
  خوانا نیست. -3
جنگ جنگ است و عزت و شـرف مـیهن و دیـن مـا در     «عبارت امام اندکی با آنچه شهید نقل کرده متفاوت است:  -4
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  گردد دانم چرا وقتی که راه زندگی هموار می نمی
  

  گـردد  دهد خونخوار مـی  بشر تغییر حالت می  
  

  نوازد سـاز بـد مسـتی    به روز عیش و عشرت می
  

  گـردد  دینـدار مـی  به روز تنگدستی مـؤمن و    
  

  

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  »و من اهللا التوفیق«

10/5/64  
  »اهللا اکبر«

  K- Aکاظم عاملو  
  »امام را دعا کنید«
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  هاي کلیدي عبارت
I گویم که این بندة ناچیزت را لیاقـت دادي تـا در راه رهروانـت قـدم      پروردگارا، تو را شکر می

 بردارم 
I اي تا لباس مقدس پاسداري را بر تن کنم و از  گویم که به من توفیق داده ایا تو را سپاس میخد

 انقالب اسالمی دفاع کنم.
I تقواي خدا را پیشه کنید، چون تقوا کلید بهشت است.  
I وقت مال و منال دنیا شما را فریب ندهد و دلبستگی به ایـن چیزهـا باعـث نـابودي خـود       هیچ

 شود. انسان می
I را انجام بدهید و راهی را انتخاب نمایید که رضایت خداوند در آن باشد.  کاري 
I ها و دعاها هست که دشمنان شـرق   ها و در دعاها شرکت کنید همین نماز جمعه در نماز جمعه

 اندازد. و غرب را در کاخشان به لرزه می
I .گوش به فرمان امام عزیز باشید 
I  لطف خداوند قرار بگیرید. شهادت را بر مردن ترجیح دهید شاید مورد  
I هاي شهدا را دوست بدارید. اي امت با خانوادة شهدا مهربان باشید و بچه 
  

   حسن :نام
  عباسی  خانوادگی: نام
  غضنفر  پدر: نام 

  رقیه  نام مادر:
   1335دهم مهر  تاریخ تولد:
  ان سمنانشهرست محل تولد:
  پایان دوره راهنمایی  تحصیالت:
   سپاه کننده: ارگان اعزام

   1363ودوم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
   جزیره مجنون عراق محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زادگاهشروستاي اراء از توابع گلزار شهداي  مزار:
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  حسن عباسی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
کنم چرا که خودم را پیرو  ) شروع می7ام را با سخنان گهربار امام حسین( نامه اول وصیت
  دانم.  ) می7راه حسین(

کشد ولی سراي آخرت بس زیبـاتر و   سوي خودش می ن را بهاگرچه دنیا زیباست و انسا  
جاي گذارد و از دنیـا   جالبتر است. اگر مال دنیا براي این است که انسان باید روزي آن را به

انـد تـا روزي از    ها، آفریده شـده  ها، و این بدن برود چرا در راه خدا انفاق نکند. و اگر انسان
  ))7را در راه خدا قطعه قطعه نشوند. (امام حسین(دنیا بروند و اسیر خاك گردند پس چ

  .1»و التقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء ولکن الیشعرون«
» اند ولی شما آگاه نیستید اند بلکه آنها زنده شوند مرده مپندارید آنها که در راه خدا کشته می«

  (قرآن کریم).
کوبنـدة سـتمگران و سـالم بـر حضـرت       نام خداي یاري دهندة مستضـعفان و درهـم   به  

) آورندة پیام اهللا و تکمیل کنندة دین در روي زمین و سـالم و درود بـر ائمـۀ    6محمد(
اهللا و سالم بر کربالهاي زمانه از صدر اسالم تاکنون و سالم  معصومین و مجاهدین فی سبیل

الم حیات دوبـاره  و سالم بر شهیدان که به اس 4و خیبر 3و فجر 2هاي بدر بر شهداي عملیات
بخشیدند و با سالم به امام امت و قائد کبیر انقـالب اسـالمی و حسـین زمـان و سـالم بـر       

فرسـایی را   هـاي طاقـت   شاهی گذشته شکنجه روحانیت مبارز در خط امام که در دوران ستم
چـون کـوه اسـتوار در مقابـل      تحمل کردند و از امام خودشان دست نکشیدند و اکنـون هـم  

  کنند.   ها ایستادگی کردند و می و غرب و در مقابل طوفان تهمت دشمنان شرق
گویم که این بندة ناچیزت را لیاقت دادي تـا در راه رهروانـت    پروردگارا، تو را شکر می  

                                           
  . 154بقره/  -1
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اي تا لباس مقدس پاسـداري   گویم که به من توفیق داده قدم بردارم و خدایا تو را سپاس می
  اع کنم. را بر تن کنم و از انقالب اسالمی دف

پروردگارا، دوست دارم این لباس سبز پاسداریم از خون بدنم گلگون شود تا شاید دینی   
  اهللا:   که در گردنم بوده ادا نموده باشم. و اما صحبتی با امت حزب

ایـد وصـیت    اي امت شهیدپرور همیشه در صحنه، درود خدا بر شما که در جهان نمونـه   
ه تقواي خدا را پیشه کنید، چون تقوا کلید بهشت است و این بندة ناچیز به شما این است ک

وقت مال و منال دنیا شما را فریب ندهد و دلبستگی به این چیزها باعث نـابودي خـود    هیچ
اید و چه باید بکنید و کجا بایـد   شود و شما به خود بیندیشید ببینید براي چه آمده انسان می

روید خدا هست؟ پس کـاري را انجـام بدهیـد و    بروید. آیا غیر این است که هر جاي دنیا ب
هـا و در دعاهـا    راهی را انتخاب نمایید که رضایت خداوند در آن باشـد و در نمـاز جمعـه   

ها و دعاها هست که دشمنان شرق و غرب را در کاخشان بـه   شرکت کنید همین نماز جمعه
ا نگذاریـد و ایـن   اندازد و همش گوش به فرمـان امـام عزیـز باشـید و امـام را تنهـ       لرزه می
شـود و بـه یـاد     هایی است که همۀ شهدا گفتند و رفتند و اما مسئولیت شما زیادتر می حرف
) افتخـار  7ها باشید و به یاد رزمندگان غیور خود باشید و به ایـن عاشـقان حسـین(    جبهه

و شـهادت را بـر مـردن تـرجیح      2حسین زمان لبیک گویید 1»هل من ناصر«کنید و به نداي 
  اید مورد لطف خداوند قرار بگیرید.  دهید ش

هاي شهدا را دوست بدارید براي آنها مانند  اي امت با خانوادة شهدا مهربان باشید و بچه  
پدر باشید و به پدر و مادر شهدا دلداري بدهیـد چـون اینهـا امانـت شـهیدان در نـزد شـما        

  هستند. 
دت بـه ایـن حقیـر داده اسـت     و اما اي پدر و مادرم، بدانید که اگر خداوند لیاقـت شـها    

گونه غـم و انـدوهی بـه     شود و دوست دارم بعد از شهادتم هیچ تر می مسئولیت شما سنگین
 3اکبـر  ) و بـه یـاد علـی   7خودتان راه ندهید، براي مـن گریـه نکنیـد و بـه یـاد حسـین(      

                                           
  ر.ك. تعلیقات. -1
  ».گوئید«اصل وصیت در  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
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) داریم و شما مادرم بـراي بنـده   7) گریه کنید چون هر چه داریم از حسین(7حسین(
هـا را   ایـد، سـختی   هـایی را متحمـل شـده    اید و براي بزرگ کردنم رنج ت کشیدهخیلی زحم
اید و اما من بیچاره نتوانستم جبران زحمات شما را بنمایم. پس براي من مشکل  تحمل کرده

  است تحمل این درد و رنج شما. 
 خـواهم مـادرم.   مادرم، مرا ببخشید اگر از روي نادانی شما را ناراحت کردم، پوزش مـی   

  اید.   امیدوارم مرا حالل کنید فقط خوشحال باشید که امانت خودتان را به خدا تحویل داده
هایـت را   و اما خواهرم: شما هم مسئولیتتان زیاد است و خواهشی که از شـما دارم بچـه    

خواهم مـرا ببخشـید و    خوب تربیت کن و خوب به جامعۀ اسالمی تحویل بده و از شما می
  مرا حالل کنید.  

دانید زندگی را با من با سـختی و نـاراحتی    اي با همسرم و شما خودتان می چند کلمه و  
) مقـاوم  3شود وباید سعی کنـی ماننـد زینـب(    گذراندید و اآلن مسئولیت شما زیادتر می

دارد و خواهشی که از شـما دارم ایـن    باشی، صبر داشته باشی که خدا صابران را دوست می
ت کنـی تـا بتواننـد ادامـه دهنـدة راه پدرشـان کـه همـان راه         هایم را خوب تربیـ  است بچه

هـاي شـهدا    نهایت بـه همـۀ خـانواده    ) است باشند. امیدوارم به خدا که صبر بی7حسین(
  عنایت بفرماید. آمین یا رب العالمین.

خـواهم کـه اگـر از مـن      هاي خودم می محلی و در پایان از همۀ فامیالن و دوستان و هم  
  اند طلب عفو و بخشش دارم.   ناراحتی دیدهاند یا  بدي دیده

ام را آوردند در زادگاهم مرا دفن کنید و لباس سـبز پاسـداریم را در    در ضمن اگر جنازه  
موقع دفن بر تنم بپوشید. چرا که این لباس کفن من بود و از تمام برادران سپاه و روحانیت 

  اند مرا ببخشند. یی دیدهشناسند طلب حاللیت دارم و اگر از من خطا که بنده را می
خداحافظ پدر و مادرم، خداحافظ همسرم و فرزندانم، خـداحافظ خـواهرم، خـداحافظ      

  کلیۀ دوستان و بستگانم، وعدة دیدار ما در روز محشر.
  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

  30/11/63مورخه 
  بعدازظهر 4ساعت 

  الحقیر حسن عباسی
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  اهللا الرحمن الرحیمبسم 

و اما برادرهایم در آخرین لحظات زندگیم، وصیتی دارم. برادرهایم هـر کـدام از شـما     1[...]
کند. در طول عمرم مقداري قرض و بدهکاري دارم. اگر شهادت نصیبم شد  باشد فرقی نمی

و بـه آن  دهم. لطفاً کامالً به مطالب زیر توجه داشته باشید  وکیل، وصی خود را شما قرار می
  .  2عمل نمایید

  دهید.  تومان است که به برادر محقق می 180ام و پول آن  پارچه بسیج گرفته -1
تومان به اکبر آقا (همسایه قبلی برادر حسین) و مغازه او  60جهت دوختن شلوار نظامی  -2

  دهید.  نزدیک فلکه امام است می
تومـان. آدرس: دبیرسـتان    33یـم  ا هایی کـه در قـم گرفتـه    به برادر ایزدبخش پول عکس -3

  دهخدا، کالس سوم اقتصاد الف، محمد ایزدبخش.
شود بـه ایشـان    قدر می هاي درسی که برادرزن حسن برایم گرفته است هر چه پول کتاب -4

  بدهید.  
  طور امانت بوده آن را تحویل بسیج بدهید. یک اورکت از بسیج در دست من به -5
روز، روزه قضـا دارم اگـر توانسـتید روزه قضـایم را      13 از ماه رمضان سال پیش حدود -6

  بگیرید و اگر نتوانستند از پول خودم به دیگران بدهید تا برایم بگیرند.
یک واکس بزرگ و یک عدد فرچه و یـک شـوت از بـرادر سـیدجواد موسـوي در       -7  

ام بـردم  دستانم بوده است لطفاً از پول خرد من یک واکس بزرگ بگیرید و کل وسایلی که ن
 3بسـت سـعدالدین، جنـب [...]    به برادر موسوي تحویل دهید. آدرس: اول بازار مقابـل بـن  

  رنگزن رهبر. 
هـاي شـهر قـرار دهیـد تـا       خانـه  هاي درسی دارم آنها را در یکی از کتاب مقداري کتاب -8

  همگان به راحتی از آنها استفاده کنند.  

                                           
 به ظاهر ابتداي وصیت دوم افتاده است. -1
 ».نمائید«در اصل وصیت  -2
 خوانا نیست. -3
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ام  ن سـمنان مقابـل بـازار دارم. خـانواده    مقدار کمی و قابل توجهی پـول در بانـک اسـتا    -9
توانند آن پول را بگیرند و آن مقداري که وصیت نمودم و آن مقداري که براي مجلـس و   می

  . 2هاي جنگ واریز نمایید و بقیه پول را به حساب جبهه 1غیره احتیاج است استفاده نمایید
هر چه در توان داریـد بـرایم    قدر است دانم چه در پایان مقداري نماز قضا دارم که نمی -10

  جا بیاورید.  نماز قضا به
از تمام دوستان برایم حاللیـت بطلبیـد و اگـر کسـی آمـد و طلبـی از جانـب مـن          -11  

  خواست به ایشان بدهید.  
  »والسالم علی من اتبع الهدي«

  عباسی
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  هاي کلیدي عبارت
I غرب نهراسند. هاي شرق و هاي ابرقدرت امت اسالمی از توطئه 
I .انشاءاهللا پیروزي نزدیک است و دشمنان اسالم نابود خواهند شد 
I شکن و نایب به حـق حضـرت مهـدي(عج)     حال گوش به فرمان امام امت، خمینی بت  در همه

 باشید.
I .از اوامر ایشان اطاعت نمایید که موجب سعادت دنیوي و اخروي خواهد بود 
I م.فداکاري و جانبازي کنید در راه اسال 
I ها و غیرخداها پاك کنیم. مان را از بدي ابتدا باید خودمان را اصالح کنیم و نفوس 
I تر نماییم. کشور ما الهی است الهی 
I .انقالبمان را به تمامی نقاط جهان صادر کنیم 
I اند. هاي مستضعف چشم امید به انقالب اسالمی ما دوخته در حال حاضر همۀ ملت 
I )حاب آن حضرت و دوستداران آن حضرت است و فخر ) و اص7شهادت طریقۀ امام حسین

  اولیاء.
I        تو اي همسرم، همچون کوهی استوار باش و اطمینان بـه خـدا داشـته بـاش و از شـهادت مـن

 خوشحال باش.
I ام. خودم راضی به شهادت بودم و از خداوند طلب شهادت در راه اسالم را آرزو کرده 

   حسن :نام
  عباسی  خانوادگی: نام
  اصغر  علی پدر: نام 

   کبري نام مادر:
   1/1/1344 تاریخ تولد:
   گنبد کاوس محل تولد:
   سوم ابتدایی تحصیالت:
   جهاد کننده: ارگان اعزام

   16/8/1362 هادت:تاریخ ش
   پنجوین عراق محل شهادت:
   - نحوة شهادت:

    گلزار شهداي شهرستان شاهرود مزار:
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  حسن عباسی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
علنا بالهللا الذي الواالحمد « 1»حمۀّو الر ةبالشهاد وآلخرنااذا  ةادس.  
حمد و سپاس خداوندي را که آغـاز زنـدگی مـا را سـعادت و خوشـبختی و پایـان آن را       «

  ))3(حضرت زینب( ».شهادت و رحمت قرار داد
هـاي اسـالم    خدایا تو را شکر که توفیق دادي با این چنین عزیزان و فداکارانی به جبهـه   
ایم و تو را شکر که فرصتی دادي تا در محیطی پر از صفا و صـمیمیت و فضـا و محیطـی    بی

هاي اسـالم اآلن   الهی و به دور از هواهاي نفسانی مدتی را به عبادت تو مشغول باشم، جبهه
صحنۀ راز و نیاز و نیایش بندگان مخلصی است کـه فداکارانـه و داوطلبانـه بـه نـداي امـام       

انـد و جـز    ها را با صوت قرآن و دعاي خود الهی نموده د و فضاي جبههان امتشان لبیک گفته
کننـد،   به پیروزي اسالم و مسلمین وعمل به تکلیف اسالمی خود به چیزي دیگر فکـر نمـی  

رسند، چون  کنند و به شهادت می سوي خدا پرواز می شان به اگر چه عزیزان و یاران تعدادي
  داد و شهید شدم از همگی التماس دعا دارم.   لیاقت دارند، ولی اگر خداوند توفیقی

وصیت من به امت اسالمی ایران این است که حضور در صحنۀ خود را حفظ کنند و از   
هاي شرق و غرب نهراسند که انشاءاهللا پیروزي نزدیک است و دشـمنان   هاي ابرقدرت توطئه

کـاء بـه نیـروي الیـزال     اسالم نابود خواهند شد و باید دانست که اگر دل به خدا دهیم و ات
اي نخـواهیم   الهی داشته باشیم و تمام امور را ناشی از ارادة خداوند متعال بدانیم هیچ صدمه
حال گـوش    دید و خداوند همیشه و در همه حال پشتیبان ما خواهد بود. همیشه و در همه

امـر  شکن و نایب به حق حضرت مهـدي(عج) باشـید و از او   به فرمان امام امت، خمینی بت
که موجب سعادت دنیوي و اخروي خواهـد بـود و رضـاي خداونـد      2ایشان اطاعت نمایید

و  3متعال، در هر کجا و موقعیتی کـه هسـتید. خودتـان را وقـف اسـالم و مسـلمین نماییـد       

                                           
  ...».المسالک الثالث فی االمور امتاخره «، 183خطبه حضرت زینب در مقابل یزید. اللهوف، ص  -1
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فداکاري و جانبازي کنید در راه اسالم، که امروز بیشتر از هر زمان اسالم احتیاج به تقویـت  
  ها و غیرخداها پاك کنیم. مان را از بدي ودمان را اصالح کنیم و نفوسدارد و ابتدا باید خ

و سپس انقالبمان را به تمامی نقاط جهان صادر کنیم  1تر نماییم کشور ما الهی است الهی  
اهللا  شود مگر با اتحاد و اتفاق کلمۀ همۀ مسلمین و خصوصاً امت حـزب  و این امر میسر نمی

هاي مستضعف چشم امید بـه انقـالب    در حال حاضر همۀ ملت» ال اله اال اهللا« در زیر پرچم
اند و منتظرند تا هرچه سریعتر به یاري آنها بشـتابیم و اسـالم عزیـز را بـه      اسالمی ما دوخته
هـاي جنایتکـار آزاد    و به اذن خدا آنها را از قید و بند اسـارت ابرقـدرت   2آنها معرفی نماییم

  . 3نماییم
ام و همسرم و آن اینکه مبادا در شهادت من ناراحت شـوند   انوادهاي با خ و اما چند کلمه  

و ناسپاسی کنند و نارضایتی نشان دهند، بلکه باید آن را رحمتی از جانب خداوند بداننـد و  
) بـه شـهادت رسـیده    6خدا را شکر کنند که فرزندشان در راه یاري دیـن رسـول اهللا(  

زي بایـد بـرویم، پـس چـه بهتـر شـهادت       است. و مگر نه این است که همۀ ما بـاالخره رو 
) و اصـحاب آن حضـرت و   7نصیبمان گـردد، زیـرا کـه شـهادت طریقـۀ امـام حسـین(       

  .4دوستداران آن حضرت است و فخر اولیاء
و اما تو اي همسرم، همچون کوهی استوار باش و اطمینـان بـه خـدا داشـته بـاش و از        

فرمـوده و   5ن تـوفیقی نصـیب  شهادت من خوشحال باش و خدا را سپاسگزاري کن که چنی
بدان که من خودم راضی به شهادت بودم و از خداوند طلب شهادت در راه اسـالم را آرزو  

ام. تو هم باید رضاي باشی به آنچه من راضی هستم و هر دو البتـه راضـی بـه رضـاي      کرده
ی خداوند متعال هستیم و اما بعد از این از جانب من اختیـار داري کـه بـا هـر کـه خواسـت      

ازدواج کنی که البته کسی خواهد بود که راه مرا ادامه دهد و متعهد و متعبد به احکام اسالم 

                                           
 ».نمائیم«در اصل وصیت  -1
  ».نمائیم«در اصل وصیت  -2
 ».نمائیم«در اصل وصیت  -3
». شهادت فخر اولیاء بوده است و فخر همۀ ما و سـعادت اسـت  «عبارت شهید به این سخن امام بسیار نزدیک است  -4
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باشد و پیرو خط امام امت و خودت اختیار داري که با مشورت بنیاد شهید هرطـور صـالح   
بدانی عمل کنی و پدر و مادر من و تو هر دو باید احترام شـما را حفـظ نماینـد کـه حفـظ      

  و خودتان مستقل هستید. 1ما هم احترام آنها را حفظ نماییدنمایند و ش می
) جایز است 7و تو اي مادرم بر سر جنازة من گریه نکن و گریه بر اباعبداهللا الحسین(  

و بس، و مانند مادر شهدا محکم و استوار باش و توکل بر خدا کن، مبادا که از ناراحتی تـو  
  آزرده شود. ضدانقالب خوشحال شود و قلب امام زمان(عج)

و اما شما برادرانم حسین و محمد. و تو اي حسین، پاسـدار انقـالب اسـالمی و حـافظ       
مکتب و خون شهیدان هستی، در راه اسالم ثابت قدم باش و خدا را در نظر داشـته بـاش و   

اي که انجام آن جز با ایثار و فـداکاري و   بدان که رسالتی و مسئولیتی سنگین بر دوش گرفته
خدا میسر نیست و ضمناً هر دوي شما در قبال خـانواده، پـدر و مـادرم مسـئولیت      توکل بر

دارید که پدر را که تا توان است یاري کنید و در پیري عصـاي دسـت او باشـید و مـادر را     
از آنها. و امـا پـدر    2دلداري دهید که صبور و مقاوم باشد و اگر امري داشتید اطاعت نمایید

ة عمرت و فرزندت از بین رفـت و نـابود شـد بلکـه اگـر لیاقـت       عزیزم خیال نکنی که ثمر
نبـود و   3شهادت داشته باشم باید بیش از پیش شکرگزار خداوند باشی که فرزنـدت منـافق  

ضدانقالب نبود که مایۀ سرافکندگی و خجالت نزد خداوند و ملت شریف و امام امت شود 
و به نداي امام امت لبیک گفت و بـه   بلکه سربلند و با افتخار شهید شد که تن به ذلت نداد

هاي اسالم علیه کفر شتافت و عاشقانه و الهی به شـهادت رسـید و همچـون اصـحاب      جبهه
  ).7امام حسین(

ام  خواهم تا گناهان صـغیره و کبیـره   در پایان از همگی التماس دعا دارم و از خداوند می  
هر کـس از اینجانـب بـدي دیـده یـا      را بیامرزد و از شما نیز طلب دعا در این مورد دارم و 

نارضایتی دارد بر من ببخشاید و راضی باشد. عزت و عظمت اسالم و مسلمین و نصـرت و  
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پیروزي رزمندگان عزیز را از خداوند مسئلت دارم و سالمتی و طول عمـر امـام امـت را از    
  کنم.  خداوند طلب می

  »والسالم و من اهللا التوفیق«
  حسن عباسی

  ) (کربال)7شهر، گردان امام هادي(اعزامی از امام
  )7طالب( علی ابن ابی 17گروهان ابوالفضل، دستۀ زهیر، تیپ 

  برادر حسن عباسی
  اهللا اکبر خمینی رهبر

  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی رانگهدار
  درود بر شهیدان انقالب اسالمی

  ، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل1مرگ بر شوروي
  

7/6/1361  
  
  

                                           
هـا بـه    گفتنـد بعـدها بسـیاري از جمهـوري     قبل از فروپاشی به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروي، شوروي هم می -1

  استقالل رسیدند و کشور شوروي هم به روسیه موسوم شد.
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  هاي کلیدي عبارت
I .پدر و مادرم وظیفۀ شما این است که مردم را ارشاد کنید تا به جبهه بیایند 
I .دعا به جان امام و رزمندگان اسالم را فراموش نکنید 
I .شماها باید مردم و دیگران را به این راه که راه حق است دعوت کنید 
I  یاد خدا و نام خدا شروع کنید.کارهایتان را همیشه با 
  
  

   سعید :نام
  عباسی  خانوادگی: نام
  اصغر  علی پدر: نام 

  کوکب  نام مادر:
   1350دوازدهم مرداد  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  اول متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1365د ودوم اسفن بیست تاریخ شهادت:
   شلمچه محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زادگاهشامامزاده یحیاي گلزار شهداي  مزار:
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  سعید عباسی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب الشهداء الصدیقین

داء علی الکفار رحماء بینهم محمد رسول« عه اشّ 1»اهللا و الذین م.  
تر  نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان که هر روز پهنۀ الطافش بر سراسر گیتی گسترده به  
قالب ما را به انقالب جهانی آقا امام زمان(عج) بپیوندد و تمامی کفـر  رود تا ان شود و می می

و نفاق و استعمار و استثمارگري را از پهنۀ گیتی محو و نابود گرداند و هر روز ارزاق خـود  
بخشد تا اینکه او را عبادت کرده و با کفر و نفاق بجنگند و مبارزه کند  را بر بندگان خود می
بر فراز گیتی به اهتزاز درآورند و با سالم و درود بر امام زمان(عج) و  تا عدل خداپسندانه را

نایب برحقش امام خمینی و با سالم و درود بر همۀ پیکارگران و جهـادگرانی کـه بـه قیـام     
  اند.   علیه کفر و استکبار جهانی به سرکردگی ایادي شرق و غرب برخاسته

رشاد کنید تا بـه جبهـه بیاینـد (و شـما و     پدر و مادرم وظیفۀ شما این است که مردم را ا  
خود را ارسال کنید و بعد دعا به جان امام و رزمندگان اسالم را  2هاي [مالی] دیگران) کمک

) 7فراموش نکنید تا انشاءاهللا بتوانیم کار صـدام را یکسـره کنـیم و بـه کـربالي حسـین(      
  برسیم. 

ا مـن نیسـتم و شـما را تنهـا     گـاه ناراحـت نباشـید کـه چـر      ها، هـیچ  پدر و مادرم و بچه  
  ام، شماها باید مردم و دیگران را به این راه که راه حق است دعوت کنید.  گذاشته

هاي خود را خوب بخوانید تا بـه   خواهرم و برادرانم، پدر و مادر را اذیت نکنید و درس  
و  هاي شرق وسیله ما در جبهه و شما در پشت جبهه مشت محکمی به دهان ابرقدرت 3[...]

  و کارهایتان را همیشه با یاد خدا و نام خدا شروع کنید.   4غرب [...]

                                           
  .29فتح/  -1
 باشد.» مالی«آید که واژه افتاده  م برمیاز سیاق کال -2
 اي افتاده است. واژه -3
 اي افتاده است. واژه -4
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پدر و مادرم از بندة حقیر خطاهاي زیادي سر زده است امیدوارم که مرا مـورد بخشـش     
ام، براي من  ام یا مورد ظلم قرار داده خود قرار دهید و مرا عفو کنید. اگر کسی را اذیت کرده

و او را راضی کنید، شاید [شاید] که خداوند نیز از مـن حقیـر    1از آنها طلب بخشش نمایید
  راضی شود.  

  فروشـیم  بر کس به غیر جانان ما جان نمی
  

  فروشـیم  دهیم و اما جانـان نمـی   جان می  
  گــر بنــد، بنــد مــا را دشــمن جــدا نمایــد  

  
  فروشـیم  ما یک وجب ز خاك ایران نمی  

     ***  
ــین  ــۀ حسـ ــالم دیوانـ ــان عـ ــد آزادگـ   انـ

  
ــی  راه    ــان نمـ ــت او پایـ ــذیرد محبـ   پـ

  خواهم که دفن گردد جسمم به کربالیـت   
  

  پــذیرد ایــن آرزویــم هرگــز پایــان نمــی  
    

18/12/65 2  
  

                                           
  ».نمائید«در اصل وصیت  -1
ــهادت:      در انتهاي وصیت نوشته شده است:   محل شهادت: شلمچه  -2 ــاریخ ش ــا   19/12/65ت ــالك م ــا م . ام

  اطالعاتی است که در اعالم شهید آمده است.



 (دفتر هشتم) نامه کامل شهدا وصیت ¹ )12(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      508

  



 509عباسی، سعید    ¹استان سمنان 

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I .خدایا ما را آگاه از دنیا ببر، با ایمان از دنیا ببر 
I )محشور بگردان.7خدایا ما را در آخرت با ائمه اطهار ( 
I  باالترین مقام است.شهادت بهترین و 
I .دعا کنیم که خدایا به همۀ ماها لیاقت شهادت نصیبمان بگردان 
I ها بیرون کن. خدایا ما را از جهالت و ظلمات و تاریکی 
I   .دعا کنید که خدایا با ایمان بمیریم 
I  دعا کنید که خدایا به ما توفیق خدمت به اسالم و توفیق بهترین و نهایت خدمت به اسالم را به

 ه.ما بد
I گونه باش. وار و زینب اي خواهر بزرگوارم، زینب 
I .امام عزیزان این نور چشمان، قوت جانمان را دعا کنید 
I ها و عمال کثیف آنهاست. مساجد را پر کنید که خود یک مشت محکمی بر دهان ابرقدرت 
I هایتان پشت دشمن را به لرزه درآورده است. نماز جمعه 
 

   علی :نام
  عباسی  خانوادگی: نام
  محمدحسین  پدر: نام 

  زهرا  نام مادر:
   1345یکم مهر  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  پایان دوره ابتدایی  تحصیالت:
   سپاه کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  علی عباسی
  

  رحیمبسم اهللا الرحمن ال
  51نامۀ برادر رزمنده علی عباسی در عملیات کربال  وصیت

  2جوانان ما مرد شهادت و شهامتند. (امام خمینی)
    »السالم علیک یا ابا عبداهللا الحسین«
  .3»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«

 4ت امـام زمـان(عج) و نایـب   عصـر منجـی عـالم بشـری     با درود و سالم بر حضرت ولی  
هاي ما، درهم کوبنـدة ظلـم    برحقش آن سرور جهانیان، رهبر مستضعفان جهان، روشنگر دل

نظیرمان امام خمینی و با درود و سالم فـراوان   و ستم، بیدار کنندة مردمان زیر ستم، رهبر بی
کـش و   مـت بر ملت ایثارگر، شهیدپرور ایران و با درود و سالم بر کشـاورزان مـؤمن و زح  

رزمندگان. خدایا ما را آگاه از دنیا ببر، با ایمان از دنیا ببر، خـدایا مـا را در آخـرت بـا ائمـه      
اي با این بیان نـاقص و کوتـاهم بـراي شـما ملـت       ) محشور بگردان. چند جمله7اطهار(

کنم گرچه لیاقت و شایستگی این  عزیز، شما پدران و مادران و برادران و خواهران هدیه می
اي ندارم، باید در راه اسالم با هر  ندارم که به شما پیام و موعظه بخشم ولی چه کنم چاره را

دانید که شـهادت بهتـرین و بـاالترین     . اي عزیزان همۀ شما می5نحوي که شده خدمت کرد
مقام است پس دعا کنیم که خدایا به همۀ ماها لیاقت شهادت نصیبمان بگردان. خدایا شـهید  

بهترین مرگ است و به سعادت رسیدن انسـان اسـت امـا کسـی کـه شـهید        شدن در راه تو
هـا بیـرون کـن،     پیوندد پس خدایا ما را از جهالت و ظلمات و تاریکی شود به لقاءاهللا می می

همیشه دعایمان این باشد که خداوند توفیق کسب آگـاهی، توفیـق کسـب فضـائل و تـرك      
ایمان بمیریم. دعا کنید کـه خـدایا بـه مـا توفیـق      رذایل را به ما بدهد. دعا کنید که خدایا با 
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خدمت به اسالم و توفیق بهترین و نهایت خدمت به اسالم را به ما بده. خدایا توفیق بده که 
اال «اي  همیشه به خاطر تو کار کنیم و در همه حال به یاد تو باشیم. خـدایا خـودت فرمـوده   

پـس اي  » گـردد  ها آرام می ها و قلب خدا دل آگاه باشید که با یاد« 1»بذکر اهللا تطمئن القلوب
گاه فکر مال و ثروت شما را گول نزنـد، همـه    گاه از یاد خدا غافل مباشید، هیچ عزیزان هیچ

ایم و خواهیم رفت، پس چه بهتر توشه و آذوقۀ آخرتمان پـر از اعمـال نیـک و ثـواب      آمده
ط پاداش و نیکـی نوشـته شـده.    باشد چه بهتر است که نامۀ اعمالمان از گناه خالی باشد، فق

ایم و خواهیم رفت یعنی اینکه خداوند ما را آورده و خواهـد بـرد    منظور از اینکه همه آمده
  یا زودتر یا دیرتر پس خداوندا به همۀ ما شهادت در راهت را نصیبمان کن. 

خواهم که آن زحماتی که بـراي پـرورش مـن     و اما اي پدر عزیز و بزرگوارم از شما می  
هایی که من از فرمانت کردم، مرا ببخش و حاللـم کـن و    یدي و آن نافرمانی و سرپیچیکش

خدا را شکر کن که فرزندت در راه اسالم جانش را فدا کرد و خوشحال بـاش از اینکـه بـه    
گمراهی کشانده نشدم. احسن به شما که مرا راهنمایی کردي. پدر جان بر شهادت من هـیچ  

) گریه کن و خوشحال باش 7گر گریه کردي بر امام حسین(ناراحت مشو و گریه مکن، ا
و اما اي شما برادران و خواهرم همیشه به یاد خدا باشید و زحمات و مشـکالت را تحمـل   

  کنید و ایمان به خدا داشته باشید و بر تمام مشکالت صبور و پایدار باشید.  
) 7علی بن الحسـین(  اي دارید؟ باید همچون و تو اي برادر و خواهر، شما چه وظیفه  

) بعـد از  7) باشید، اي برادر همچنان راهی را که علی بـن الحسـین(  3و زینب کبري(
چنـین بـاش یعنـی راه مـرا      ) رفته تو هم این7شهادت پدر بزرگوار خود حسین بن علی(

و همیشه از آن افرادي باش که به دشمن چه در داخل و چه در خارج ضربه وارد  2ادامه ده
  .  3کنند می
گونه باش، صبر را در برابر مشـکالت و در   وار و زینب و تو اي خواهر بزرگوارم، زینب  

دسـت   برابر هر چیزي مقدم بدارید چرا که امانتی بود و حاال پس گرفته شد. ایـن حقیـر بـه   
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ام، حال مرتبه آن به سر رسیده و خـدا مـرا دوبـاره از     شما از طرف خداوند یک امانت بوده
پس صبر را پیشه خود قرار دهید که اجري بس بزرگ  1» و انا الیه راجعونانا هللا«شما گرفته 

خواهم که خوب باشید و خوب زندگی کنید و خوب اطاعت خـدا را   دارد، فقط از شما می
ردیف  کنیم و اما شما اي برادران هم کنید انشاءاهللا در آن دنیاي اصلی همدیگر را مالقات می

) و 7امـام حسـین(   2»هل من ناصر ینصرنی«را تنها نگذارید سال و اي جوانان، امام  و هم
پاك او خمینی کبیر را لبیک گویید یک لحظه از [به] فکـر جهـاد و مبـارزه بـا دشـمن       3ولد

عزیـز ایـن    5، امـام 4ها از جنگ خسته شـوند  غافل نشوید، نگذارید برادران خودتان در جبهه
پر کنید که خود یک مشت محکمی بـر  نور چشمان، قوت جانمان را دعا کنید و مساجد را 

ها به نحو احسن یعنـی همیشـه    ها[ي] و عمال کثیف آنهاست. در نماز جمعه دهان ابرقدرت
  هایتان پشت دشمن را به لرزه درآورده است.  شرکت کنید که نماز جمعه

) محشـور گردانـد و شـهادت را    7خداوند انشاءاهللا همۀ ماها را با حسـین بـن علـی(     
  داند.  نصیبمان بگر

  
  اگـــر بـــار گـــران بـــودیم و رفتـــیم    

  
ــیم      ــودیم و رفتــــ ــان بــــ ــر نامهربــــ   اگــــ

ــیم     ــودیم و رفتـ ــان بـ ــم خانمـ ــر هـ   اگـ
  

  خداحافظ خداحافظ خداحافظ که ما رفتیم و رفتیم  
    

  طلبۀ شهید علی عباسی
   6عملیات کربالي پنج
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  هاي کلیدي عبارت
I شکن را از یاد نبرید. خواهم که امام امت خمینی بت از شما می 
I .او را دعا کنید تا خدا تا انقالب مهدي(عج) نگهدارش باشد 
I .پشتیبان والیت فقیه باشید تا به شما آسیبی نرسد 
I   .پس چه خوب است که در رکاب نایب امام زمان(عج) شهید شویم 
I پـا کردنـد و کربالهـا    ها در جنوب و غـرب آفریدنـد و عاشـوراها بـه     هاي زمان حماسه حسین 

 درنوردیدند.
I .ما امانتی هستیم از آنِ خداي بزرگ 
I )گام برداریم.6دعا کنید ما را که در راه رسول اسالم محمد ( 
I هاي درونمان پیروز شویم. بر شیطان 
I شود. با نثار خونمان نهال اسالم را پربارتر سازیم چون درخت اسالم با خون آبیاري می 
  

   اکبر علی :منا
  عباسی  خانوادگی: نام
  عباسعلی  پدر: نام 

  فاطمه  نام مادر:
   1341یکم خرداد  تاریخ تولد:
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   سپاه کننده: ارگان اعزام
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  اکبر عباسی علی
  

  مبسم اهللا الرحمن الرحی
  . »و من الناس من بشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا و اهللا رؤف بالعباد«
دسـت آوردن رضـاي    فروشند براي بـه  و از مردم کسی هست که جانش را به خداوند نمی«

  .1)207(بقره/ » خدا و خدا نسبت به بندگانش رؤف است
ــات جــاودان مــی  ــو حی   خــواهم مــن از ت

  
ــنعم جهــان مــی      خــواهم نــی ملــک و ت

  خـواهم  یم و زر و راحـت جـان مـی   نی س  
  

  خـواهم  هر چیز رضـاي توسـت آن مـی     
    

) تـا تمـامی   7) و از حسین(7تا حسین( 2با درود به تمامی شهداي تاریخ از هابیل  
شـکن و روح خـدا    شهداي تاریخ و با درود به رهبر کبیر انقالب اسـالمی ایـران، امـام بـت    

احتمال زیاد تا چند شـب آینـده (اگـر خـدا      خمینی و با سالم به شما خانوادة گرامی. ما به
سوي او را آغاز کنیم و با سرخی خونمان (اگر خداوند بپـذیرد) ظلمـت    بخواهد) هجرت به

و سیاهی را که دشمن در خاکمان برافراشته بودند در هم شکنیم و با این سـرخی خونمـان   
یم. از شـما  یک قسمت دیگر از خاك وطنمان را روشن کنـیم و مردممـان را خوشـحال کنـ    

شـکن را از یـاد نبریـد و او را در تمـامی اوقـات دعـا و        خواهم که امام امت خمینی بت می
مناجات با حق به یاد داشته باشید و او را دعا کنید تا خدا تا انقالب مهدي(عج) نگهـدارش  
باشد تا انقالب اسالمی را رهبري کرده و به تمام دنیا صادر کنـیم و دیگـر پشـتیبان والیـت     

و جبهه را از یاد مبرید و دعا کنید براي رزمندگان اسـالم   3قیه باشید تا به شما آسیبی نرسدف
) را براي عاشقان باز کنند و از آنجا در کنار نهـر  7تا به پیروزي کامل راه کربالي حسین(

هـاي   5را تشکیل بدهند و قدس عزیز را از دسـت صهیونیسـت   4علقمه سازمان آزادي قدس

                                           
  ».27بقره/ «در اصل وصیت  -1
  ر.ك. تعلیقات. -2
 این عبارت مشابه سخن امام در حمایت و پشتیبانی از والیت فقیه است. -3
  ر.ك. تعلیقات. -4
 ر.ك. تعلیقات. -5



 (دفتر هشتم) نامه کامل شهدا وصیت ¹ )12(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      520

اي براي ظهور حضرت مهدي(عج) ایجاد کنند. به مـادرم بگوییـد:    د و زمینهغاصب آزاد کنن
که از جهت بنده ناراحت نباشند، چون این راهی هست که همۀ ما باید آن را طی کنیم یکی 
زودتر و یکی دیرتر، پس چه خوب است که در رکاب نایب امام زمـان(عج) شـهید شـویم.    

ها در جنوب و غرب آفریدنـد و عاشـوراها    اسههاي زمان حم زمان زمان رفتن است، حسین
پا کردند و کربالها درنوردیدند، آنها با خون سرخشان خط سرخی بر گونۀ تاریخ کشیدند  به

ها نشان دادند تا انسانیت را زنده کنند. ما امانتی هستیم از آنِ خداي بزرگ  و راه را بر انسان
) گام برداریم و یاري دهنـدة دیـن آن   6و دعا کنید ما را که در راه رسول اسالم محمد(

هاي درونمان پیـروز شـویم و بـا نثـار خونمـان نهـال اسـالم را         حضرت باشیم و بر شیطان
شود و اگر خون ما ریخته نشود خداي  پربارتر سازیم چون درخت اسالم با خون آبیاري می

  شود.   ناکرده درخت اسالم پژمرده می
و همچنین دو مـاه هـم نمـاز بـدهکارم بدهیـد قضـا       روز، روزه بدهکارم  26ضمناً بندة   

اکبر بـرو و انتظـار    نمایند. خدا تنها به انتظار یک چیز است و آن توبۀ بندة اوست و تو علی
  سر آور و بیش از این خدایت را منتظر مگذار.   خدایت را به

  
ــه ــا  آیینـ ــرا غمـ ــی چـ ــت؟! 1زات دانـ   نیسـ

  
ــت]     ــاز نیسـ ــش ممتـ ــار از رخـ ــه زنگـ   2[زانکـ

  ن رفت و تو در خواب و بیابان در پیشکاروا  
  

  کی روي؟ ره ز که پرسی؟ چه کنی؟ چون باشـی؟   
    

  خداوند نگهدار همگی شما باشد.    
7/12/1360  

  اکبر عباسی علی شهر ستاد عملیات جنوب، تیپ کربال، برادر اعزامی از امام
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  هاي کلیدي عبارت
I وار با جان و مالت از این انقالب اسـالمی پشـتیبانی    یپدر عزیزم استوار باش و ثابت قدم و عل

 کن. گوش به فرمان امام امت والیت فقیه باش.
I خواهد. خواهد بلکه پیرو می شهید عزاداري نمی 
I  حسـین زمـان و    شـکن و  پشتیبانی از والیت فقیه، امام امـت، خمینـی بـت    ،به شما بازماندگان

 .کنم را سفارش می روحانیت مبارز
I دنیا را بر آخرت معظم ترجیح ندهید.  زندگی پست 
I .برایم یک دعا کنید و آن اینکه خداوند مرا جزو شهدا قرار دهد 
I .شرکت در جماعات مخصوصاً نماز جمعه و در کنار آن دعا به جان امام فراموش نشود  
I خاطر آن حیات جاوید آخرت (بهشت) را از دست بدهیم. چند روز دنیا ارزشی ندارد که به 
I  بگویید خدایا این قربانی را از ما بپذیر.در آخر 
I .امام را فراموش نکنید، دعا به جانش فراموش نشود 
I .در شعارهایتان مرگ بر آمریکا یادتان نرود 
  

   محمودحسین :نام
  عباسی  :خانوادگی نام
  محمد  علی پدر: نام 

  زبیده  نام مادر:
   1338هفتم اسفند  تاریخ تولد:
  شهرستان دامغان محل تولد:
  دیپلم  فوق تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1361ویکم تیر  سی تاریخ شهادت:
   شرق بصره عراق محل شهادت:
   - نحوة شهادت:

  زادگاهش رضاي فردوس گلزار شهداي مزار:
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  محمودحسین عباسی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
و  یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون  ۀلجنان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم ا«

  .1»یقتلون
خداوند جان و مال اهل ایمان را به بهاي بهشت خریداري کـرده، آنهـا را کـه در راه خـدا     «

  (توبه) ».کنند که دشمنان دین را به قتل برسانند و یا خود کشته شوند جهاد می
  مــرگ اگــر مــرد اســت گــو نــزد مــن آي

  
ــگ تنــگ       ــرم تن ــش بگی ــا در آغوش   ت

  مــــن ز او عمــــري ســــتانم جــــاودان  
  

ــگ او    ــگ رن ــتاند رن ــن جســمی س   ز م
    

، صـادره از  372محمـد، شـمارة شناسـنامه     نامۀ محمودحسین عباسی، فرزند علی وصیت  
  دامغان.

شکن و بـا درود بـه امـت مسـلمان همیشـه در       با درود و سالم به امام امت، خمینی بت  
  صحنه و شهیدان و معلولین انقالب و جنگ تحمیلی و با سالم خدمت خانوادة عزیزم.

منت خداي را که بار دیگر توفیق شرکت در این آزمایش الهی را به ایـن حقیـر داد کـه      
د و اگر الیقش نبوده در این امتحـان بـودن، را بیـاموزم و     اگر الیقش باشم، به پیش خود برَ

  کار بندم و اگر لیاقتش را داشته،... بتوانم بودن را بیاموزانم.   اگر آموختم در زندگی به
وار با جان و مالـت از ایـن انقـالب اسـالمی      م: استوار باش و ثابت قدم و علیپدر عزیز  

ان اهللا «پشتیبانی کن. گوش به فرمان امام امت والیت فقیه باش، خداوند به شما صبر بدهد. 
  . 2»مع الصابرین

گونۀ خود را فراموش نکنید و هرگاه متوجـه   مادر جان و خواهران عزیزم، رسالت زینب  
نما) کسانی که ظاهراً براي دلسوزي ولی هـدفش گمـراه    لخناسین (شیطانهاي آدمشدید که ا

کردن شما و به راه کفر کشاندن شماست نزدتان آمدند. خیلی محکم و اسـتوار شـیطنتش را   

                                           
 .111توبه/  -1
 .153بقره/  -2
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خبـر از دسـت داده و    وسیلۀ این شـیاطین از خـدا بـی    در نطفه خفه کنید. مبادا اجرتان را به
د. پدر، مادر و خواهران و برادرانم باید شما با پیش آمـدن ایـن   خداي ناکرده به راه کفر روی

تر شده و مشوق خوبی براي فرزندانتان در شرکت به جبهـه باشـید. مـن     حادثۀ نیک مصمم
اي که جـان در بـدن دارم راه مـن همـین      این راه را با کمال افتخار انتخاب کرده و تا لحظه

خـواهم   اي کـه مـی   جرتان را از بین نبرید. نکتهاست. فقط باید دقت کنید که خداي ناکرده ا
به آن توجه کنید و تأکید زیادي هم روي آن دارم و باید عمل کنید ایـن اسـت کـه (شـهید     

خواهد) نکات دیگري هم است که بـه شـما بازمانـدگان     خواهد بلکه پیرو می عزاداري نمی
کن وحسـین زمـان و   شـ  پشتیبانی از والیت فقیه، امـام امـت، خمینـی بـت     کنم. سفارش می

  روحانیت مبارز.
گـویم کـه مالئـک آسـمانی      گـویم (نـه مـن مـی     پدر و مادر عزیزم: به شما تبریـک مـی    
گویند) که باالخره شما هم توانستید با دادن فرزندتان هر چند براي اسـالم نـاچیز اسـت     می

مـا بـا آن   در این انقالب اسالمی و به ثمر رسیدن آن سهمی داشته باشند. اسالمی کـه ائمـۀ   
شان براي برپا ماندن اسالم شهید شدند و خونشان را دادند و چـه   همه عظمت و بزرگواري

ها که نکشیدند. ما که در مقابلشان ارزشی نداریم، خداي را شکر کنیـد. از   زجرها و شکنجه
صمیم قلب و تا حد امکان براي پیروزي اسالم از نثار جـان و مـال خـود و دیگـر بـرادران      

ورزید. زندگی پست دنیا را بر آخرت معظم تـرجیح ندهیـد. از    یغ نورزید که نمیعزیزم در
  شما عزیزان انتظار دارم که برایم یک دعا کنید و آن اینکه خداوند مرا جزو شهدا قرار دهد.

شده و تحت تأثیر تبلیغات سـوء، امـام عزیـز،     1امت مسلمان ایران: مبادا مثل مردم کوفه  
شود چـون   ب امام زمان(عج) را تنها بگذارید. انشاءاهللا که اینطور نمیقلب توفندة امت و نای

باشد و این مـردم بـه    این نهضت الهی است و یکی از عالئم ظهور حضرت مهدي(عج) می
شرکت در جماعات مخصوصاً نماز جمعه و در کنار آن دعا  2»اند الهی شده«گفتۀ روح خدا 

خط امام و روحانیت مبارز که همان خط اسـالم  به جان امام فراموش نشود. خط خود را از 

                                           
  ر.ك. تعلیقات. -1
توانیم این وضع را تعبیري از آن بکنیم، جـز اینکـه    ایران یک وضعی پیدا کرده است که ما نمی«تعبیر امام این است  -2
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هـاي محتـرم ایـران،     اصیل است جدا نکرده و همواره پشتیبانشان باشـید. ضـمناً از خـانواده   
گیري کنند و مانع فرزندانشان براي شرکت در  کنم که کمتر سخت پدران و مادران تقاضا می

قرآن کریم آمده تا عمر کسی  طور که در جبهه نشوند چون باید آن دنیا جواب بدهند. همان
رود. چه بهتر که در راه  ماند و اگر هم بیابد در هر جا که باشد از بین می پایان نیابد باقی می

خـاطر آن   اسالم و خدا باشد که اجرش هم با خداست. چند روز دنیا ارزشی نـدارد کـه بـه   
مـدیم کـه خـدا را    هر حال ما به جبهه آ حیات جاوید آخرت (بهشت) را از دست بدهیم. به
خواهد آزمایشمان کند) و اگر توفیق آن را  یاري کنیم (البته خدا یاري احتیاج ندارد بلکه می

داشته باشیم و راه کربال را باز کرده و حرم غریبش را زیارت کنـیم. مـا را فرامـوش نکنیـد.     
خواسـت قبـر تـو را     ) جان ما هم حسینی داشتیم کـه خیلـی دلـش مـی    7بگویید حسین(

) جان 7رت کند و حتی جانش را هم در راه اسالم و خدا داد ولی موفق نشد. حسین(زیا
ات کننـد و تـو را    ) جان اگر تو یاري نداشتی که یاري7در آن دنیا شفاعتش کن. حسین(

دانـی و فرزنـدت    طـور کـه خـودت مـی     تنها گذاشتند و به ندایت لبیک گویند، امروز همان
بیند کـه هـر روز چقـدر از مـردم و      هاست می جبههحضرت مهدي(عج) که خود شاهد این 

گوینـد و   حسـین زمـان، لبیـک مـی    » امـام خمینـی  ) «3ها به این نداي فرزند زهرا( جوان
کنند و در آخر بگویید خدایا این قربانی را از ما بپـذیر   عاشقانه جان خود را فداي اسالم می

تیم و از خـدا در نمـاز   چون خودمان این راه را انتخـاب کـرده و همیشـه خواسـتارش هسـ     
خدایا ما را به راه راسـت   1»اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم«خواهیم  می

هدایت کن، راه کسانی که به آنها نعمت دادي و یکی از نعمـت داده شـدگان همـین شـهدا     
ـ   شـهید نظـر مـی   «طور که امـام فرمـوده:    هستند که آنقدر مقامشان باالست که همان ه کنـد ب

که خداوند این نعمت عظیم را به ما ارزانی داشته اسـت. مسـئلۀ دیگـر کـه قابـل       2»اهللا وجه
دسـت نیامـده اگـر چنـین      حال مشاهده شده شهیدانی جسدشان بـه  تذکر است چنانچه تا به

وضعی در مورد من پیش آمد اصالً ناراحت نباشید. شما که از جان من دریـغ نداشـته و در   

                                           
 .7و  6حمد/  -1
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نظر کرده و هرگاه دلتان گرفت بر سـر قبـر دیگـر شـهدا      مم هم صرفراه خدا دادید از جس
  بروید که همه در برابر خدا یکی هستند.

باشد، بعـد از شـهادتم ماشـینم را بفروشـید، مقـداري هـم در بانـک         وصی من پدرم می  
سـال   فرهنگیان است. از این مبلغ مقداري را براي جشن شهادتم استفاده کنید و مـدت یـک  

هـا انفـاق کنیـد. فکـر      ه برایم بگیرید. بقیه را به مستمندان و در راه خدا و جبهـه نماز و روز
کنم به کسی بدهی داشته باشم ولی اگر کسی ادعایی داشت بدهید، دیگر حرفی نـدارم.   نمی

خداوند به همۀ شما خیر عنایت بفرماید و همه را شامل لطف و رحمت خـود قـرار دهـد.    
  2»من اهللا و فتح قریب نصر« 1»ان اهللا مع الصابرین«
  

  مــا زنــده بــه آنــیم کــه آرام نگیــریم     
  

  مــوجیم کــه آســودگی مــا عــدم ماســت  
    

  بار: 5دهیم  همه با هم خدا را قسم می
  خدایا، خدایا، تو را به جان مهدي، تا انقالب مهدي، خمینی را نگهدار.

کت اسـالمی  خداوندا همۀ مسئولین مملکتی، و همۀ کسانی که براي حفظ اسالم و این ممل
  کنند در پناه خودت مصون و محفوظ بدار. تالش می

  کنم، امام را فراموش نکنید، دعا به جانش فراموش نشود. یک بار دیگر التماس می
  )3اهللا منتظري (فقیه عالیقدر آیت ».در شعارهایتان مرگ بر آمریکا یادتان نرود«
  

  4»اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  سیمحمودحسین عبا

  
  

                                           
  .46انفال/  -1
  .13صف/  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ».ا... و برکاته حمۀوالسالم و علیکم و ر«در اصل وصیت  -4
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  هاي کلیدي عبارت
I  .مردم اسالم را تنها نگذارید 
I .اي ملت ایران شما اسالم را تنها نگذارید 
I .امام خمینی را تنها نگذارید 
I .راه اسالم را ادامه بدهید تا پیروز شوید 
  

   اصغر علی :نام
  شاهکویی  عباسی خانوادگی: نام
  ن قربا پدر: نام 

  لیال  نام مادر:
   1340یکم فروردین  تاریخ تولد:
  شهرستان گرگان محل تولد:
  پایان دوره ابتدایی  تحصیالت:
  ارتش کننده: ارگان اعزام

   1360یکم دي  تاریخ شهادت:
  بستان محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  ي شهرستان شاهرود گلزار شهدا مزار:
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  اصغر عباسی شاهکویی علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
نباشـید   1خواهم که بـراي مـن ناراحـت    شما عزیزان می خدمت پدر و برادرم و خواهران از

نکنیـد کـه مـن     3را ندیدیـد بـاور   2که شما تا وقتی که شما تا وقتی که نعش مـن  اول از این
اصـغر عباسـی اگـر مـن      نامۀ من است به اسم سرباز وظیفـه علـی   5یا نه. این وصیت 4ام مرده
عبـداهللا گرگـان    9ورسـتان امـامزاده  شما مـرا بـه گ   8مرا به اینجا آوردند 7شدم و نعش 6شهید

شـما مـرا    14من را به اینجـا آورنـد   13نکنید اگر نعش 12و برایم گریه 11دفن نمایید 10[ببرید]
دفن نکنید تا پدرم و برادرم باال[ي] سرم بیایند بعد من را دفن کنید. [اگر من] مـردم [شـما]   

جا با شـما   . از این17آورم نمی 16]درد. دیگر از این بیشتر سر شما را [15اسالم را تنها نگذارید
  .  18کنم خداحافظی می

                                           
 ».ناراحد«در اصل وصیت  -1
 ».نشمن«در اصل وصیت  -2
 ».بابر«در اصل وصیت  -3
  ».موردم«در اصل وصیت  -4
 ».وصید«در اصل وصیت  -5
  ».شهد«در اصل وصیت  -6
 .»نشی«در اصل وصیت  -7
 ».آوردن«در اصل وصیت  -8
 ».امام ضاده«در اصل وصیت  -9

 باید اضافه شود تا سیاق کالم صحیح باشد. -10
  ».نماید«در اصل وصیت  -11
 ».گیره«در اصل وصیت  -12
 ». نش«در اصل وصیت  -13
  ».آوردان«در اصل وصیت  -14
 ».نزارید«در اصل وصیت  -15
 باشد.» درد«اما باید کلمه  یک واژه محو شده است -16
 ».یاورم«در اصل وصیت  -17
  ».کنیم می«در اصل وصیت  -18
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و رفتـیم.   3و رفتیم. برادر جـان خـداحافظ کـه مـا رفتـیم      2رفتیم 1پدر جان خداحافظ که ما
  . 5و رفتیم 4خواهرانم خداحافظ که ما رفتیم

اسـالم   8، راه7شما امام خمینی را تنها نگذارید 6اي ملت ایران شما اسالم را تنها نگذارید  
  تا پیروز شوید.   9دامه بدهیدرا ا

ــون در رگ  ــا خــ ــت 10تــ   ماســ
  

ــر    ــی رهبـــ ــت 11خمینـــ   ماســـ
    

  13ساکن از شاکو 12اصغر عباسی افضلی من سرباز وظیفه علی
اسـالم،   14خداحافظ اي اسالم عزیز، خداحافظ اي امام خمینی، خداحافظ اي رزمنـدگان   

  اسالمی. 15خداحافظ اي ایران آزاد
  16»اسی است فرزند قربانعلیاصغر عب نامۀ من علی این وصیت«  

  اصغر عباسی شاهکویی علی
7/7/60  

                                           
 ».ماه«در اصل وصیت  -1
 ».رفتم«در اصل وصیت  -2
  ».ره فتیم«در اصل وصیت  -3
  ».ماه رفتیم«در اصل وصیت  -4
 ».روفتم«در اصل وصیت  -5
  ».نضارید«در اصل وصیت  -6
 ».نضارید«در اصل وصیت  -7
 ».را«در اصل وصیت  -8
 ».به دیدید«ر اصل وصیت د -9

 ».ره گ«در اصل وصیت  -10
 ».ره بر«در اصل وصیت  -11
 ».افقلی«در اصل وصیت  -12
 ».ساکو«در اصل وصیت  -13
 ».زر من دگان«در اصل وصیت  -14
 ».آزداد«در اصل وصیت  -15
 در اصل وصیت این سطر در طرف مخالف نوشته شده است. -16
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  هاي کلیدي عبارت
I   اي امام عزیز تو که در قلب من جاي داري اگر شما نبودید ما دین نداشتیم، هدف نداشتیم. تـو

 آمدي و ما را زنده کردي.
I ند برد. اي شهیدان گرانقدر، ملت ما هرگز و هرگز شما را از یاد نخواه 
I .اي امام تو شاهد باش که حقیر اکنون براي یاري اسالم از همه چیزم گذشتم 
I کنم، حال که مرا توفیق دادي سپاسگزارم و حاضرم خون ناقابلم را  احساس تکلیف و وظیفه می

 داشتن دین تو چندین بار بریزم. در راه زنده نگه
I .اي امت شهیدپرور، دست از امام عزیزمان برندارید 
I شکن است. تر برگزار کنید که واقعاً دشمن ها را یاري و نماز جمعه را هر چه باشکوه ههجب 
I )است، ادامه دهید.7اي فرزندانم راه مرا که راه حسین ( 
I گونۀ خود را فراموش نکنید. شما اي همسرم رسالت زینب 
I .امام عزیز را دعا کنید 
I .راه شهداي عزیز را ادامه بدهید 

   فریدون :نام
  عباسی شاهکویی  خانوادگی: نام

  محمدابراهیم  پدر: نام 
  سکینه  نام مادر:

   1332تیر  یکم تاریخ تولد:
  شهرستان گرگان محل تولد:
  چهارم ابتدایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1367چهارم مرداد  تاریخ شهادت:
  آباد غرب اسالم محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  ن شاهرودشهرستاگلزار شهداي  مزار:
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  ییفریدون عباسی شاهکو
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .2(قرآن کریم) »فتنۀ هم حتی التکون 1او قاتلو«
  .»عبداهللا 3السالم علیک یا اباعبداهللا، السالم علیک یا انصار ابا«

با سپاس به خداوند تبارك و تعالی که ما را به راه راسـت هـدایت و راهنمـایی فرمـوده       
ها از ظالم و سـتم   ریت و نجات دهندة انساناست و با سالم و درود به یگانه منجی عالم بش

برحقش نور دیدة ما، امام خمینی، سالم به شهداي عزیز اسالم و  4جباران و با سالم بر نایب
اگـر شـما    5انقالب اسالمی و راه حق و آزادي. اي امام عزیز تو که در قلب من جـاي داري 

دگانی بیش نبودیم. تو آمدي و ما نبودید ما دین نداشتیم، هدف نداشتیم، زنده بودیم ولی مر
را زنده کردي و گفتی اي مسلمین برخیزید، جان بگیرید و در راه خـدا قیـام کنیـد، هـدف     
داشته باشید و هدف شما الهی باشد، نه هدف براي غیر خدا، و مردم همه با هم کوچـک و  
 بزرگ به نداي شما لبیک گفتند و تو شـاهدي کـه هفـت سـال از جنـگ حـق علیـه باطـل        

شوند. ملت ما حرکت کرد و هزاران شهید عزیـز و بـه    گذرد. مردم ما خسته نشده و نمی می
خون خفته تقدیم اسالم عزیز کرد. اي شهیدان گرانقدر، ملت ما هرگـز و هرگـز شـما را از     

یاد نخواهند برد. ایثارگري شما را تاریخ ثبت خواهد کرد. اي امام تو شاهد باش کـه حقیـر   
ي اسالم از همه چیزم گذشتم و به جبهـه حـق بـراي نـابودي کـافران قـدم       اکنون براي یار

گذارم که شاید قدم کوچکی در راه به ثمر رساندن خون به ناحق ریختـه شـده شـهداي     می
کربال بردارم. اي خداي مهربان تو خود این قدم کوچک را قبول کن و مرا از جهاد کنندگان 

ام قطع شده بـود و آن بـر اثـر     جبهه رابطه 6ود که بادر راه خودت بپذیر. پروردگارا، مدتی ب

                                           
 ».قاتلو«در اصل وصیت  -1
  .39انفال/  -2
 ».ابی«در اصل وصیت  -3
 ».نائب«در اصل وصیت  -4
  ».دارید«در اصل وصیت  -5
 ».از«در اصل وصیت  -6
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بینم، ولی احساس تکلیـف و   بیماري بود. امیدوارم عذر مرا بپذیرید و االن هم در خود نمی
کنم، حال که مرا توفیق دادي سپاسگزارم و حاضرم خـون ناقـابلم را در راه زنـده     وظیفه می

بار برخالف دفعـات قبـل گویـا بـر مـن       ینداشتن دین تو چندین بار بریزم. پرودرگارا ا نگه
گردم و امیدوارم مرا در روز قیامـت   اعالم شده است که دیگر زنده به این دنیاي فانی برنمی

 1دانم که لیاقـت  در صف شهیدان کربال و شهداي عزیز جنگ تحمیلی قرار بدهید. خودم می
ت شـهیدپرور، دسـت از   تو آگاهم و اما شما اي امـ  2شهادت را ندارم، لیکن از فضل و کرم

هـا را یـاري و نمـاز     که خیر دنیا و آخرت شما در این است. جبهـه  3امام عزیزمان برندارید
شکن است. و شـما اي فرزنـدانم راه    تر برگزار کنید که واقعاً دشمن جمعه را هر چه باشکوه

را گونـۀ خـود    ) است، ادامه دهید و اما شما اي همسرم رسالت زینب7مرا که راه حسین(
خواهم در فراق حقیر ناراحتی زیادي نکنیـد و از   ام جداً می فراموش نکنید و از شما خانواده

هـا، رفقـا و    خواهم که مرا ببخشند و حـالل نماینـد. از کلیـه دوسـتان، فامیـل      خواهرانم می
  نمایم. امام عزیز را دعا کنید. راه شهداي عزیز را ادامه بدهید.   همسایه طلب حاللیت می

  ا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار. خداحافظ شما باشد.  خدای  
  

  »والسالم علی من اتبع الهدي«
  محمدابراهیم (فریدون) عباسی شاهکویی

  

                                           
 ».الیق«در اصل وصیت  -1
  ».کرمت«در اصل وصیت  -2
 ».نداریم«در اصل وصیت  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I باشند. ملت ایران ملت جنگ و مبارزه و شهادت می 
I شته.درس آزادي و شهادت را از مکتب آن موال از زمان طفولیت دریافت دا 
I دهیم. از هیچ چیز و هیچ کس اال خدا ترسی به دل راه نمی 
I نمایید. اید امانت خداوند را درست و در راه خودش تقدیم وي  خوشحال باشید که توانسته 
I شهادت افتخار «وار پرچم رسالتم را بر دوش گرفته و در هر کوي و برزن شعار  خواهرانم زینب

 را سر دهند.» ماست
I  تربیت کن که حافظ اسالم و مرزها و نوامیس مسلمانان باشد.فرزندم را طوري 
I خواهم که امام عزیز را تنها نگذارند و پشت جبهه را خالی  شناسند می از همۀ کسانی که مرا می

  نکنند.
 
  

   حسینعلی :نام
  عبدالحسینی  خانوادگی: نام
  اکبر  علی پدر: نام 

  سلطان  ماه نام مادر:
   1339یکم مرداد  تاریخ تولد:
  روستاي کوهان از توابع شهرستان شاهرود محل تولد:
  پایان دوره راهنمایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1365یازدهم بهمن  اریخ شهادت:ت
   شلمچه محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  حسینعلی عبدالحسینی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»یرزقوناهللا امواتا بل احیاء عند ربهم  و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
انـد و نـزد    اند بلکه آنها زنـده  شوند مرده و شما گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته می«

  ».خورند خداي خود روزي می
با سالم به پیشگاه آقا امام زمان(عج) و نایب برحقش بنیانگذار جمهوري اسـالمی ایـران     

ح طیبه شهدا از صدر اسـالم تـا   و با درود و سالم به رزمندگان پرتوان اسالم و درود به اروا
  کربالي ایران.

شکر خداي را که منت نهاد و قسمت نمود تا این بندة روسیاه بتوانم دوشـادوش دیگـر     
هاي نور علیه ظلمت اعزام گردم و لذا بر حسـب وظیفـۀ شـرعی     غیور مردان اسالم به جبهه

جـاي   نامه از خود به وصیتعنوان  دانیم که مطالبی را به عنوان یک مسلمان وظیفه می خود به
بگذارم. که بعد از من بازماندگانم تکلیف خود را بدانند و اما اولـین مسـئله ایـن اسـت کـه      

. ایـن حقیـر نیـز    2»رفتن به جبهه از اهم واجبات اسـت «طور که امام عزیزمان فرمودند  همان
ـ  وظیفۀ خود دانسته که در این دفاع و جهاد مقدس شرکت جویم تا بدین  3ه منافقـان وسیله ب

باشـند   کور باطن و ابرجنایتکاران بفهمانیم که ملت ایران ملت جنگ و مبارزه و شهادت مـی 
صهیونیسـتی عـراق یـا بهتـر      4و از شهادت هراسی نداشته و تا آخرین نفس با دشمن بعثـی 

چـه بکشـیم و چـه بـه شـهادت      «هاي شرق و غرب مبارزه نموده و  بگویم تمامی ابرقدرت
) 7. ما پیروان رهبر و امام سوم شیعیان حسین ابن علـی( 5»حال پیروزیمبرسیم در هر دو 

                                           
 .169عمران/  آل -1
ها نیاز بـه نیـرو دارنـد رفـتن بـه       هتا موقعی که جبه«فرماید  امام در پاسخ فتواي شرعی مبنی بر حضور در جبهه می -2

 ).137، ص 24، (تبیان، جنگ و دفاع، دفتر »جبهه واجب است
  ر.ك. تعلیقات. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
(صـحیفه امـام، ج   ». شما چه پیروز شوید در دنیا و به شهادت برسید پیروزمندید«فرماید:  مشابه همین جمله امام می -5

  ).421، ص 9
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بوده و درس آزادي و شهادت را از مکتب آن موال از زمان طفولیت دریافت داشـته و حـال   
طـور کـه آن سـرور شـیعیان در روز دهـم محـرم        وقت عمل به آن دروس اسـت و همـان  

ار را سر داده و از هیچ چیز و هـیچ کـس   ما هم تا آخر این شع 1»هیهات من الذله«فرمودند: 
ام دارم و آن اینکه پدر و مـادر   دهیم و اما سخنی هم با خانواده اال خدا ترسی به دل راه نمی

اید چنانچه بر اثر رفتن مـن بـه    عزیزم که زحمات زیادي براي من کشیده و مرا بزرگ نموده
درگاه احدیت قرار گرفت بدانید  جبهه خداوند گناهانم را بخشید و خون ناقابلم مورد قبول

که امانتی بودم از خداوند نزد شما و لذا در شـهادتم گریـه نکنیـد و خوشـحال باشـید کـه       
. بـرادرانم سـعی   2نماییـد  اید امانت خداوند را درست و در راه خـودش تقـدیم وي    توانسته

ر جهـان اسـت آن را   ام را بردارند و تا مستکبر و ظالم د رو راهم باشند و اسلحه بکنند دنباله
  زمین نگذارند.

وار پـرچم رسـالتم را بـر دوش گرفتـه و در هـر کـوي و بـرزن شـعار          خواهرانم زینب  
اي با سخنانشان به منافقین و دشمن بزنند  را سر دهند و چنان ضربه» شهادت افتخار ماست«

  که قادر به حرکت نباشند.
ایـد مـرا    ها را تحمل نمـوده  و خوشی ها ام بودید و ناراحتی اما همسرم که مدتی در خانه  

حالل نموده و فرزندم را طوري تربیت کن که حافظ اسالم و مرزهـا و نـوامیس مسـلمانان    
  باشد.
خواهم که این حقیر را حالل کـرده و   در خاتمه از همۀ عزیزانم و دوستان و آشنایان می  

  د.ام از من بگذرن چنانچه دانسته یا ندانسته در حق آنها بدي نموده
  به امید نابودي کفار و پیروزي مجاهدان اسالم.  

  »والسالم«
  العبد العاصی حسینعلی عبدالحسینی

29/10/1365  
نامه در کمال صحت و سـالمت و در حضـور عبـاس     الزم به تذکر است که این وصیت  

                                           
 ).268) در روز عاشوراست. (فرهنگ عاشورا، جواد محدثی، ص 7امام حسین(از جمله شعارهاي  -1
 ».نمائید«در اصل وصیت  -2
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ام که چنانچه براي من اتفاقی افتاد  ملکی نوشته شده و در آزادي کامل هنگام نوشتن آن بوده
  اجرا شود.

خواهم که امـام عزیـز را تنهـا نگذارنـد و      شناسند می در خاتمه از همۀ کسانی که مرا می  
  پشت جبهه را خالی نکنند.

  دار. خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه  
  حسینعلی عبدالحسینی

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
کس از آینـده   عبدالحسینی به جبهه اعزام شوم و هیچحال که قرار است این حقیر حسینعلی 

ام را به شرح زیر بـه اطـالع    نامۀ مربوط به خانواده آید، لذا وصیت خبر ندارد که چه پیش می
رسانم که چنانچه برایم اتفاقی افتاد اجرا شود و چنانچه کسی بخواهد آن را درست اجرا  می

  نکند مسئول خواهد بود. 
کـس   چه همسرم خواست شوهر اختیار نماید کامالً آزاد است و هـیچ بعد از من چنان -1  

حق تعرض ندارد. اگر همسرم سعی کند چنانچه خواست شوهر اختیار کند کسی نباشد کـه  
  فقط همسر او نباشد بلکه پدري مهربان براي فرزندم باشد.

کـه   کلیه اموال و دارایی و حقوق من متعلق اسـت بـه همسـر و فرزنـدم تـا مـادامی       -2  
باشـد (علـت اینکـه نوشـتم      همسرم شوهر اختیار ننموده و بعد از آن متعلق به فرزندانم می

  فرزندم این است که همسرم باردار بوده و انشاءاهللا فرزندي برایم به دنیا خواهد آورد.)
باشد که انشـاءاهللا سـعی خواهنـد     ام پدرم می و مدتی که من نیستم سرپرست خانواده -3  

  سر ببرند و جاي خالی مرا احساس نکنند. ام در کمال راحتی به نمود خانواده
فرزندي را که قرار است خدا به من بدهد را  2پدرم گفته شود که بپردازند [...] 1[...] -4  

  اگر پسر بود محمدحسین و اگر دختر بود فاطمه بگذارند.

                                           
 خوانا نیست. -1
 خوانا نیست. -2
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ام  احتماالً ایجاد کـرده  هایی که برایشان خواهم که مرا حالل نموده و از ناراحتی می 1[...]  
  بگذرند.

  »والسالم«
  حسینعلی عبدالحسینی

29/10/65  
  
  

                                           
 خوانا نیست. -1
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  هاي کلیدي عبارت
I خواهم هنگامی که خبر شهادت مرا شنیدي به مسجد رفته دو رکعت نمـاز   پدر عزیزم از تو می

 جاي آوري. گذارده و سجده شکر به
I اشد از تو.راضی باش به رضاي خدا تا خدا راضی ب 
I .اگر خداوند مرا جزو مفقودین قرار داد به یاد مفقوده صحراي کربال باش 
I خواهم که ادامه دهندة راه شهدا باشید. از شما می 
I .دست از دامان اسالم برندارید 
I .وحدت خود را حفظ کنید 
I .قرآن را بخوانید 
I .دعا به جان امام امت را فراموش نکنید 
I .جبهه را از یاد نبرید 
I تنها سرمایۀ خود یعنی جان ناقابـل را در طبـق اخـالص نهـاده و عاشـقانه تقـدیمت       دگان رزمن

 اي از دین خود را ادا نمایند. باشد که ذره ،کنند می
I .خودم که خدمتی به اسالم نکردم شاید خون ناقابلم خدمتی به اسالم نماید  
 

  (حسنعلی) حسن :نام
  عبدالرحیمی  خانوادگی: نام
  ابراهیم  پدر: نام 

  فاطمه  نام مادر:
   1340یکم بهمن  تاریخ تولد:
  شهرستان مینودشت محل تولد:
  دوم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1364ویکم بهمن  بیست تاریخ شهادت:
   فاو عراق محل شهادت:
   - نحوة شهادت:

  ن شاهرودروستاي مزج شهرستاگلزار شهداي  مزار:
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  حسن عبدالرحیمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  مت خون شهیدانبه نام اهللا پاسدار حر

بـرحقش   1و با درود و سالم بر یگانـه منجـی عـالم بشـریت مهـدي موعـود(عج) و نایـب       
  هاي محترم شهدا، معلولین، مفقودین، مجروحین و اسراء. حضرت امام و خانواده

جهـت   حضور پدر و مادر گرامی، چند کالمی را در باب وصیت به و با سالمی بیکران به  
  کنم. شما انشاء می

  .2»هللا مع الصابرینان ا«
  ».همانا خداوند با صابرین است«

دانم که خداوند لیاقت شهادت در راهش را نصیبم خواهد نمـود   پدر عزیز و گرامی نمی  
توشـه   باري از معصیت و گناه چیز دیگـري ره  دانم جز کوله خوبی می یا نه. همانا که خود به

ی است. از اینکه در این مدت عمـر بجـز   ندارم، اما همۀ امیدم به لطف و کرم پروردگار تعال
خواهم در مصـیبت   خواهم از شما می رنج و مرارت چیز دیگري براي شما نداشتم، عذر می

من صبر پیشه کنی، باشد تا خداوند اجر صابرین را به شما عطـا نمایـد. پـدر عزیـزم از تـو      
گـذارده و   خواهم هنگامی که خبر شهادت مرا شنیدي به مسـجد رفتـه دو رکعـت نمـاز     می

جاي آوري. پدر عزیزم سعیت بر این باشد تا دیگر فرزنـدانت را هـم تقـدیم     سجده شکر به
اسالم کنی مبادا غم از دست دادن یک فرزند تو را از راه باز دارد و مانع دیگر فرزنـدانت از  

که همین یکی بس است که همانا اگر خداوند بخواهد همـۀ   3رفتن به جبهه شوي و بگویی
نت را در همان منزل از تو جدا خواهد کرد، پس راضی باش به رضاي خدا تـا خـدا   فرزندا

خواهم از خطاهاي من درگـذري باشـد شـما را مـورد      راضی باشد از تو. بار دیگر از تو می
  لطف کرم خود قرار دهد.

                                           
 ».نائب«در اصل وصیت  -1
 .46انفال/  -2
 ».بگوئی«در اصل وصیت  -3
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  مادر مهربانم:
شـما  همـین خـاطر بـه     دانم که داغ فرزند سخت است بـه  چند کالمی هم با تو دارم، می  
خواهم که در حضور مردم گریه نکنـی تـا    گویم که در مرگ من گریه نکن اما از تو می نمی

مبادا خداي نکرده دشمنان اسالم را شاد کنی. مادر مهربانم اگر خواسته باشی در مـرگ مـن   
) باش که حتی تأمل نکردند تـا انگشـتر از   7گریه کنی به یاد مظومیت اباعبداهللا الحسین(

صـدر اسـالم    1بیرون بیاورند و انگشتش را بریدند، به یـاد آن زن مجاهـده   انگشت مبارکش
باش که چون سر فرزندش را برایش آوردند پس داد و گفـت چیـزي را کـه در راه اسـالم     

گیرم. اگر خداوند مرا جزو مفقودین قرار داد به یاد مفقـوده صـحراي کـربال     ام پس نمی داده
همه زحمت و سختی کـه بـراي تربیـت     خواهم که آن باش و صبر پیشه کن. مادرم از تو می

  من کشیدي ببخشی و شیرت را حاللم کنی.
  خواهران و برادران خوبم:

گونه به یاري اسالم برخیزید، در تربیت یاوران اسالم بکوشـید. بـرادران    وار و ابالفضل زینب
اهم تا حب خـود  خو خواهم که ادامه دهندة راه شهدا باشید. از خداوند می گرامی از شما می

خـواهم   را در دلهاي شما قرار دهد و توفیق نصرت اسالم را به شما عطا کند. از شما هم می
  که صبور باشید.
  همسر مهربانم:

ایم اما از اینکه  دانم که در این مدت کوتاه زندگی چیزي را با هم نبوده خود به خوبی می  
خـواهم و امیـدوارم کـه مـرا      م عذر میدر این مدت کوتاه نتوانستم برایت همسر خوبی باش

دانم که این چند کالم عذرخواهی جاي آن همه مرارت را نخواهـد گرفـت.    ببخشی، چه می
کوشا باش، نگذار احساس یتیمی کنند. در خاتمه شما را بـه خداونـد منـان     2در تربیت [...]

د. از تـو نیـز   خواهم که دست لطفش را از سر شـما برنـدار   سپارم و از درگاه احدیت می می
  علی) (همسر سراپا تقصیرت حسن          خواهم که صبر پیشه کنی.   می
  

                                           
 ».ام وهب«ر.ك. تعلیقات. ذیل  -1
 خوانا نیست. -2
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  داران و امت بزرگوار: و اما شما خویشان و آشنایان و دوستان و حق
بینم که بخواهم بـراي شـما وصـیت کـنم و یـا سفارشـی        من خود را کوچکتر از آن می  

کالمی را در باب تذکر به جهت شما  داشته باشم اما از آنجا که تذکر از ملزومات است چند
  کنم.  یادآوري می

دست از دامان اسالم برندارید، وحدت خود را حفـظ کنیـد، قـرآن را بخوانیـد و معنـی        
کنید، دعا به جان امام امت را فراموش نکنید، جبهه را از یاد نبریـد، جبهـه را از یـاد نبریـد،     

ز شمشیر ترسید نرفت مگر به زیر سـایۀ  ): هر کس ا7جبهه را از یاد نبرید. (قال معصوم(
الزمان(عج) باشید و از خداوند بخواهیـد   در انتظار فرج موال صاحب 1مذلت و خواري) دایم

خواهم که این حقیر عاصی را ببخشـند،   داران می که در فرج آقا تعجیل بفرماید. از همۀ حق
  باشد تا مورد لطف و رحمت خداوند قرار گیرند.

خود شاهد باش که چگونه عاشقانت از همۀ مادیـات و امکانـات ر فـاهی    بار خدایا، تو   
گذشته و پشت به دنیا نموده تنها سرمایۀ خود یعنی جان ناقابل را در طبق اخالص نهـاده و  

کننـد   عاشقانه در این صحراهاي تفتیده جنوب و یا سرماي طاقت فرساي غرب تقدیمت می
  مایند.اي از دین خود را ادا ن تا باشد که ذره

که من شهادت را نه از آن جهت از تو طالبم که به دیدار حوریان و برخورداري از  2[...]  
دانـی و   خوبی می ام (چه خود به گردم، بلکه به دو جهت آن را برگزیده 3نعمات بهشتی نایل
اي براي اسالم نداشته) اول براي نصـرت   دانم که وجودم در این دنیا ثمره خود به خوبی می

  یروزي اسالم و دوم براي لقاء تو.و پ
  پروردگارا:

دسـت   دوست دارم که در این راه هزاران بار قطعه قطعه شوم و بسـوزم و خاکسـترم بـه     
آب و باد سپرده شود تا باشد که خودم که خـدمتی بـه اسـالم نکـردم شـاید خـون ناقـابلم        

  خدمتی به اسالم نماید.

                                           
  ».دائم« در اصل وصیت -1
 خوانا نیست. -2
  ».نائل«در اصل وصیت  -3



 557عبدالرحیمی، حسن     ¹استان سمنان 

ام بـه رضـاي    دم در این راه گذارم راضی بودهخداوندا، از آن هنگام که تو یاریم کردي ق  
  تو. 
خداوندا، یاریم کن تا باز هم بتوانم در این زمان و زمان آینده راضی باشم به رضاي تو.   

کنم که قلم عفو بر جرایم این حقیر عاصـی بکشـی و مـرگ     بارالها، عاجزانه از تو تقاضا می
  مرا شهادت در راه خودت قرار بدهی. 

دعاي این حقیر ضعیف سراپا تقصیر را اجابت کـن.   1»ادعونی استجب لکم«اي گویندة   
  ».آمین یا رب العالمین«

خواهم که صبر پیشه  در خاتمه باز هم از پدر و مادر و خواهران و برادران و همسرم می  
  کنند، باشد تا خداوند آنان را اجر صابرین عطا نماید. 

  

  علی سنفرزند و برادر و همسر سراپا تقصیرتان ح
  علی) فرزند کربالیی ابراهیم نامۀ حقیر عاصی سراپا تقصیر حسن عبدالرحیمی (حسن وصیت

    اي از صحراي تفتیده جنوب گوشه
  21/2/64عصر 

  
  

                                           
 »).بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را«(ترجمه:  60غافر/  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I .انقالب براي تداوم و پشتوانۀ خود نیاز به خون ما دارد 
I از پا نخواهیم نشست. تا پیروزي کامل بر طاغوتیانی همچون صدام 
I )نروم.7چگونه ساکت بنشینیم؟ و به راه حسین ( 
I .پدر و مادر عزیز با رسالتی (زینبی) جهت تداوم انقالب در پیکارتان کوشا و هشیار باشید 
I .از دوري من ناراحت نباشید و مرا از دست رفته ندانید 
I زم بتوانم دین خود را به ایـن  خوشحال باشید که شهادت را برگزیدم تا بلکه با اهداء خون ناچی

 انقالب ادا کنم.
  

   احمد :نام
  عبدالشاه  خانوادگی: امن

  هادي  پدر: نام 
  عذرا  نام مادر:

   1338دهم شهریور  تاریخ تولد:
  ن ن سمناشهرستا محل تولد:
  دیپلم  تحصیالت:
  ارتش  کننده: ارگان اعزام

   1360هشتم آذر  تاریخ شهادت:
   بستان محل شهادت:
    اصابت گلوله نحوة شهادت:

  ادگاهشزامامزاده یحیایی گلزار شهداي  مزار:



 563عبدالشاه، احمد     ¹ن سمنان استا

  احمد عبدالشاه
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
اي عالی و دلی سرشـار از امیـد و ایمـان منتظـر هرچـه زودتـر        پدر و مادر عزیزم با روحیه

دریافت فرمان حرکت از محل استقرارمان در ده کیلومتري اهواز هستیم، تا بـه جهـاد در راه   
محافظت و پاسداري از میهن عزیزمان بپـردازیم و بـا خـون ناچیزمـان ثمـرة       خدا و دین و

انقالبمان (همان انقالب سرخی که براي تداوم و پشتوانۀ خـود نیـاز بـه خـون مـا دارد) را      
تداوم بخشیده، تا پیروزي کامل بر طاغوتیانی همچون صدام از پا نخواهیم نشست بـا الهـام   

و  1»جهـاد عقیـده و   ةان الحیـو «فرماید  ) که می7حسین( از پیام موال سرور شهیدان امام
کـافر   2، ننگی کـه صـدام  »مرگ سرخ به از زندگی ننگین است«فرماید  بیان دیگر وي که می

دسـت مغـول    هایی که حتی به نظر از اشغال صدها کیلومتر خاك میهنمان و چه خرابی صرف
ا در مناطق اشـغالی نشـد، چگونـه    که به برادران و خواهران م 3انجام نشد و چه تجاوزهایی

) نروم و شما پدر و مـادر عزیـز بـا رسـالتی (زینبـی)      7ساکت بنشینیم؟ و به راه حسین(
جهت تداوم انقالب در پیکارتان کوشا و هشیار باشـید دسـت کـم بـرادرانم را بـه ایـن راه       

  .4دعوت نمایید
. خواهش دارم کـه  آري، سرنوشت و حکم زندگی کردن مرا واداشت که به این راه بروم  

نه تنها از دوري من ناراحت نباشید و مرا از دست رفته ندانید بلکه با الهام از این آیه قـرآن  
به شهیدانی کـه در  « 5»و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء...«فرماید  که می

اند و در نزد خدا روزي  بلکه آنها زنده 6شوند مرده نگویید کنند و کشته می راه خدا جهاد می
احساس غرور کرده و خوشحال باشید که شهادت را برگزیدم تا بلکه بـا اهـداء    ».خورند می

  خون ناچیزم بتوانم دین خود را به این انقالب ادا کنم.

                                           
 ) نیست. این قطعه یک مصرع از شعر شاعر مصري است.7این سخن از امام حسین( -1
  ر.ك. تعلیقات. -2
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  هاي کلیدي عبارت
I .بدون چون و چند کردن حرف امام را مو به مو اجرا کنید 
I ید و امام را تنها نگذارید.محکم و استوار به پیش برو 
I .اي مردم شما را به خدا، امام را، امام را، امام را، فراموش نکنید 
I کنند.  ریزي می دشمنان اسالم براي بیست سال آینده برنامه 
I .تاریخ را زیاد بخوانید و از تاریخ عبرت بگیرید تا از یک سوراخ دوبار گزیده نشوید 
I اشتباهات گذشتگان را تکرار نکنید. 
I .اي عزیزان من امروز اسالم در خطر است و من به اسالم بیشتر از هر چیز دیگري عالقه دارم 
I .شهادت کمال انسانیت است و رسیدن به لقاء حق تعالی 
I اهللا را دارد.  صبر کنید که صبر کردن در راه خداوند اجر و پاداش مجاهدان فی سبیل 
I ن کرد.خداوند را بسیار شکر کنید که شهادت را نصیب م 
I )کشم و شرمنده روي مبارك او  ) خجالت می7من در روز حساب از موالي خود امام حسین

 هستم.
I کنم به حفظ حجاب. خواهران گرامی شما را سفارش می 
I .حجابتان را آنچنان که در خور خون یک شهید است رعایت کنید 
I اسالم برگردید. در زندگی بکوشید الگوهاي اسالمی را رعایت کنید و به فرهنگ پرمحتواي 

  

   یداهللا :نام
  عبدالشاهی  وادگی:خان نام
  سعداهللا  پدر: نام 

  زهرا  نام مادر:
   1343پنجم بهمن  تاریخ تولد:
  روستاي نکا از توابع شهرستان بهشهر  محل تولد:
  دانشجو  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1367وسوم خرداد  بیست تاریخ شهادت:
   شلمچه محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  رضاي شهرستان دامغان  فردوسشهداي گلزار  مزار:
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  یداهللا عبدالشاهی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
اللهم اجعلنی من جندك فان جندك هم الغالبون اللهم اجعلنی من حزبک فان حزبک هـم  «

  .2»یحزنون 1المفلحون اللهم اجعلنی من اولیائک فان اولیائک ال خوف علیهم و ال هم
کتا گوهر واالي آسمان امامت و والیت با سالم و درود بر یگانه منجی عالم بشریت و ی  

بـرحقش   3اهللا االعظم امام مهدي(عج) و بـا آرزوي فـرجش و سـالم بـر نایـب      بقیۀحضرت 
اهللا الموسوي الخمینی و با سالم و درود بیکران بر ارواح مقدس و مطهـر   حضرت امام روح

  شهداي اسالم.
خداوند متعال و بر حق بـودن   دهم بر یگانگی اینجانب یداهللا عبدالشاهی اوالً شهادت می  

) بنده و فرستادة خداوند 6دهم که محمد( حساب و کتاب روز قیامت، ثانیاً شهادت می
) و 7دهم بـر اینکـه علـی(    و رحمت و بشارت است براي همۀ عالمیان و ثالثاً گواهی می

. امـا  یازده فرزند پاك ایشان بر ما والیت دارند و الزمۀ قبول شدن اعمال والیت آنان اسـت 
بعد ما خیلی کوچکتر از آن هستیم که بخواهیم براي امت شهیدپرور پیام داشـته باشـیم کـه    
ایشان خود درس شهادت و ایثار و فداکاري و استقامت و وفـاداري را آموختـه و خـود بـه     

 اي به عرض عنوان وظیفۀ شرعی چند کلمه هاي خود انشاءهللا عامل هستند، اما به این آموخته
  رسانم. می
اي اهـل ایمـان آیـا    « 4»تنجیکم من عذاب الیم ةیا ایها الذین امنوا هل ادلکم علی تجار«  

آن » شما را به تجارتی سودمند که شما را از عذاب دردناك آخرت نجات بخشد داللت کنم
تومنون باهللا و رسوله و تجاهدون فی سـبیل اهللا بـاموالکم و انفسـکم    «تجارت این است که 
به خدا و رسول او ایمان آرید و به مـال و جـان در راه   « 5»کنتم تعلمون بذالکم خیر لکم ان
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، اي مـردم ایـن   »خدا جهاد کنید این کار (از هر تجارت) اگر دانا باشید براي شما بهتر است
وعده به حق قرآن یعنی کتاب خداوند کریم است کـه مـا را بـه تجـارت سـودمند دعـوت       

به خدا و رسول گرامی ایشان اسـت و البتـه ایمـانی     کند. اولین مرحلۀ این تجارت ایمان می
مورد قبول قرآن است که از مرحلۀ حرف و کالم به مرحلۀ عمل رسیده باشد. یعنـی ایمـان،   

آیـد، پـس بشـتابید     ایمان واقعی باشد و بعد از این مرحله مسئلۀ جهاد در راه خدا پیش مـی 
ید، چرا باید همیشه یـک عـده   سوي تجارت سودمند طرف معاملۀ شما خداوند سبحان کن به

قلیل به جبهه بروند مگر انقالب و اسالم و امکانات مملکت امام زمان(عج) را شما اسـتفاده  
هایی که در پشت جبهه براي  ها و سرگرمی خدا از این بازي کنید؟ برادران بیایید تو را به نمی

بگذاریم و به نداي امام که کنیم کنار  ایم و آن را مهمتر از جبهه قلمداد می خود درست کرده
، »گـردد  و هیچ چیز مانع از آن نمـی  1ها از اهم واجبات الهی است رفتن به جبهه«اند:  فرموده

پاسخ کوبنده و سنگرهایی کـه در پشـت جبهـه از قبیـل حـوزه، انجمـن اسـالمی، درس و        
جبهه بیـاییم   ایم کنار گذاشته و به دبیرستان، واحد و ترم و دانشگاه و غیره براي خود ساخته

اند هیچ چیزي جز  چون در این زمان حساس که بازیگران جهانی کمر به نابودي اسالم بسته
  دهد.   جنگ به قول امام عزیز مسئلۀ اصلی ما را تشکیل نمی

اي امت خداجو و اي امت مسلمان ایـران نکنـد روشـنفکر بـازي دربیاوریـد و از امـام         
قدر جلوتر از او بروید و نه آنچنـان از او   ید نه آنجلوتر بیفتید و پشت سر ایشان حرکت کن

عقب بمانید که دیگر حرف ایشان به گوشتان نرسد، هماهنگ و پشـت سـر امـام باشـید تـا      
عبرت بگیرید و بدون چون و  2بتوانید حرفش را درست درك کنید. از سرنوشت مردم کوفه

به پیش برویـد و امـام را تنهـا    چند کردن حرف امام را مو به مو اجرا کنید، محکم و استوار 
  نگذارید، اي مردم شما را به خدا، امام را، امام را، امام را، فراموش نکنید.

                                           
در حـال حاضـر تمـام افـرادي کـه      «فرماید:  ها می امام در پاسخ استفتایی مبنی بر حضور و وجوب شرکت در جبهه -1

دارند به جبهه بروند باید به مقامات مسئول مراجعه نمایند و چنانچه تشخیص دادند که جبهه بـه آنهـا نیـاز    قدرت 
(تبیان، جنـگ و دفـاع، احکـام فقهـی جنـگ و      ». دارد واجب است به جبهه بروند و بر هر کار دیگري مقدم است

 ).134، ص 24جهاد، شماره 
  ر.ك. تعلیقات. -2
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اي امت شهیدپرور همیشه با روحانیت باشید که روحانیـت حافظـان قـرآن و ناطقـان و       
مروجان حقیقی اسالم هستند و اسالم منهاي روحانیت در واقع اسالم نیست و به قول امـام  

هاي شرق  ، مواظب توطئه1»مملکت بدون روحانی همانند کشور بدون طبیب است«زرگوار ب
در کار است که شما را از اسـالم و در وهلـۀ اول    2هایی و غرب باشید، هشیار باشید، دست

از روحانیت جدا کنند، اي مردم گول این روشنفکرهاي المذهب را نخورید، دشمنان اسـالم  
عنوان آخرین حرف بـه شـما    کنند. اي امت خداجو به ریزي می نامهبراي بیست سال آینده بر

کنم که تاریخ را زیاد بخوانید و از تاریخ عبرت بگیرید تا از یک سـوراخ دوبـار    سفارش می
گزیده نشوید و اشتباهات گذشتگان را تکرار نکنید و اما اي پدر و مادر گرامی و عزیز مـن  

و امیدوار بودم که روزي شاید خداونـد بـه مـن توفیـق     مند بوده و هستم  به شما زیاد عالقه
اي از زحمات بیکران شما را پاسخ گویم و از زیـر خجالـت شـما     عنایت کند که بتوانم ذره

بیرون بیایم اما اي عزیزان من امروز اسالم در خطر است و من به اسالم بیشـتر از هـر چیـز    
  دیگري عالقه دارم.

ید و ناراحت نباشـید چـون شـهادت کمـال انسـانیت      از شهادت من غم به خود راه نده  
است و رسیدن به لقاء حق تعالی، سخن از واژة شهادت گفتن کاري بس دشوار اسـت و در  

کنم، نکند با کم صـبري و   گنجد فقط شما را به صبر در راه خدا دعوت می این مختصر نمی
ر کردن در راه خداوند ناشکري از این فوز عظمی اجر خود را ضایع کنید، صبر کنید که صب

اهللا را دارد. خداونـد را بسـیار شـکر کنیـد کـه شـهادت را        اجر و پاداش مجاهدان فی سبیل
که به شما فرزنـدي عنایـت کـرد کـه خـون       3نصیب من کرد و سپاس خداي را زیاد گویید

ناقابلش در پاي درخت برومند اسالم ریخته شده، خداوندا تو شاهد بـاش کـه مـن در روز    
کشم و شرمنده روي مبارك او هسـتم   ) خجالت می7ز موالي خود امام حسین(حساب ا
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چون او قطعه قطعه شد و ما که ادعاي شـیعه بـودن ایشـان را داریـم بـا بـدنی سـالم وارد        
  اند:   صحراي محشر شویم چون گفته

  1از کعبه نشانی که راه گم نشود
  ) نگردان. 7خدایا خدایا ما را شرمندة علی و اوالد علی(

  اي خدا، عاقبت این امت خداجو را و امام این امت را ختم به خیر بگردان.
اي پدر گرامی انشاءاهللا اگر در روز قیامت الیق شـفاعت کـردن باشـم جبـران زحمـات        

قـدر   دانم که در زنـدگی چـه   فرساي شما را خواهم کرد. اي مادر عزیز و بزرگوارم می طاقت
، اي عزیـز مـن کـه خداونـد دوسـتان خـود را بـه        اي و آگاه باش سختی و گرفتاري کشیده

کنـد چـون شـرط دوسـتی و عاشـقی ایـن اسـت کـه معشـوق           گرفتاري و بال آزمایش مـی 
دارد که دوستان او  خواهد همۀ توجه عاشق را به خود جلب کند. خداوند هم دوست می می

د فرمـود  ات را بدان کـه خداونـد خـو    فقط به او توجه کنند. مادر عزیزم قدر آن دل شکسته
و آگاه باش که انسان هیچ چیزش از خودش نیسـت.  » شوم من در دلهاي شکسته یافت می«

اگر اوالدي دارد یا ثروتی یا مالی و ملکی همه از آن خداست پس بدان که ما هم در دسـت  
. رضا باشید بـه  2شما امانتی بودیم، پس شما در پس دادن امانت از خود انعطاف نشان دهید

گویم که گریه نکنید، گریـه کنیـد چـون     ان و اجر خود را ضایع نکنید. نمیرضاي خداوندم
اي عجیب در اسالم دارد گریه حق مسلم توست ولی زاري و اظهار عجـز   گریه خود فلسفه

) و گریه کنیـد بـر فـرق    3) و فاطمه(6نکنید گریه کنید بر مصائب اهل بیت پیغمبر(
) و همیشـه  7و سر بریدة حسـین( ) 7) و جگر پاره پاره شدة حسن(7شکافتۀ علی(

جـوان را از دسـت داده اسـت. امـا اي      7اي مقایسه کنید که در اصـفهان   خود را با خانواده
کـنم بـه فـرا     برادران کوچک من که امید براي آینده اسالم هستید انشاءاهللا شما را توصیه می
ما را سـفارش  گرفتن و خواندن قرآن و عمل کردن و تعلیم دادن و اما خواهران گرامـی شـ  

کنم به حفظ حجاب که حجاب شما عزیزان از خون سرخ شهیدان بیشتر، دشمنان اسالم  می
ترساند، حجابتان را آنچنان که در خور خون یک شهید است رعایت کنید در زنـدگی   را می
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) را الگو قرار دهید و سعی کنید که ناقل فرهنگ غنی اسالم باشـید و در  3حضرت زهرا(
الگوهاي اسالمی را رعایت کنید و به فرهنگ پرمحتواي اسـالم برگردیـد و   زندگی بکوشید 

این فرهنگ به ارث رسیده از بالد کفر واستکبار را کنار بگذارید، خداوند نور خودش را در 
  قلبهاي ما جایگزین فرماید انشاءاهللا.

سـاس  اما سخنی با دانشگاهیان و دانشجویان: اي عزیزان کمی در قبال خون شـهیدان اح   
اجـراي احکـام مقـدس     1مسئولیت کنید، اندیشه کنید چرا شهیدان رفتند. عزیزان براي اینکه

دین اسالم فقاهتی و والیتی در جامعه قوام بگیـرد، رفتنـد تـا دانشـگاه را اسـالمی کننـد و       
ضوابط و روابط اسالمی و تفکر اسالمی را در فضـاي دانشـگاهها و جامعـه جـانی دوبـاره      

داري و  دانشگاه به سمت شرق و غرب کشیده شود و هنوز تزهـاي سـرمایه  بدهند نه اینکه 
افکار شیطانی شرق محیط مقدس دانشگاه را آلوده سازند. مبادا شـما دانشـجویان عزیـز در    

باشـد معـدل بـاال     17واحدها غرق شوید و ذهن و فکر شما فقط رسیدن بـه معـدل بـاالي    
ا به شـرط آنکـه شـما را از اصـل موضـوع      اهللا واجب است ام هاي حزب آوردن بر همۀ بچه

غافل نسازد از سرنوشت مردم اندلس عبرت بگیرید و نگذارید که واقعـۀ تلـخ آنجـا بـاري     
دیگر در اینجا تجربه شود، مسئله اصلی این است که فرهنگ باعـث شکسـت شـد، همـین     

ظـب  سنخ فرهنگی جوانان مسلمان و جایگزین کردن فرهنگ منحط اروپاي آن روز بود. موا
جاي کشـور   تفاوت از آن عبور نکنید وقتی همه هاي دشمنان اسالم باشید و ساده و بی توطئه

آید تصادفی نیست بلکه توطئه است  اسالمی یک نوع لباس در یک زمان مشخص بیرون می
و مسئله بعدي استقالل دانشگاه است که به شما بستگی دارد، ما قـادر هسـتیم بـا ایمـان و     

مان کم باشد با مسائل  یاد و با تعهد کامل در قبال اسالم ولو اینکه تخصصاراده و پشتکار ز
تر برخورد کنیم. اي عزیزان تـا   اللهی و منطقی روبرو شویم و بر آنان فائق آییم و کمی حزب

گرا مقدسات ایـن مـردم شـهیدپرور را بـه بـاد اسـتهزاء        زده و غرب دهید شرق کی اجازه می
اه افکار شیطانی و پلید خود کنند. این برخوردهاي سازشـکارانه  گرفته و دانشگاه را جوالنگ
  و لیبراالنه را کنار بگذارید.
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سعی کنید هم متعهد شوید و هم متخصص. دست از روشنفکر بازي بردارید و تابع نظر   
تر جلوه کنید، دیگـر اوقـات شـریف     تر وانقالبی امام و ولی فقیه باشید. نکند از امام مسلمان

  گیرم که شما خود بقیه را از ما بهتر دانسته و عامل به آن خواهید بود انشاءاهللا. یشما را نم
آمدم مرا در گلزار شهداي دامغان دفن کنیـد در ضـمن از    1اما اگر به شرف شهادت نایل  

هاي پاك و انقالبی دامغـان عاجزانـه تقاضـا     دوست و برادر عزیزم رمضان ملکی و بقیه بچه
اول قبر تنها نگذارند و زیارت عاشورا را برایم در این شـب تـالوت    کنم که مرا در شب می

روز روزه بدهکارم که مسئلت دارم از پول خـودم   45کنند، چون بسیار گناهکارم. در ضمن 
  تومان براي رفع مظالم صدقه دهند. 1000جاي بیاورند. در ضمن مبلغ  برایم قضاي آن را به

عنوان بنـده بپـذیرد از همـۀ دوسـتان و      رار دهد و بهخداوند همۀ ما را از بندگان خود ق  
طلبم از همۀ دوستان و آشنایان و همسایگان و دیگـر عزیزانـی    فامیل و آشنایان حاللیت می

  طلبم.   که با من آشنایی دارند حاللیت می
  »خداحافظ شما«

11/4/65  
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 (دفتر هشتم) نامه کامل شهدا وصیت ¹ )12(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      574

  



 575عبدالشاهی، یداهللا     ¹استان سمنان 

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I تا مدرك عالی کسب نمایم. [جبهه] مدم در دانشگاهآ م،سازي شد وارد دانشگاه انسان 
I شهادتش قرار دهد. انسان را چه خوب است که خداوند مرگ 
I خواهد. شهادت هم سعادت می 
I .در فرهنگ ما شهادت مرگ دلخواهی است 
I .خانۀ آخرت خیلی از دنیا زیباتر است 
I .این وعدة حق تعالی است که پیروزي همیشه از حق بود 
I )باید به شهادت برسیم.7جنگ وارد شدیم و مثل حسین() در 7مثل حسین ( 
I )در راه اهللا قدم برداري.3شما همسرم مانند زینب کبرا ( 
I    فرزندان عزیزم طوري تربیت شوند که در خط اسالم اصیل و پیروي از خط رهبـري و والیـت

 فقیه باشند.
I .دعا کردن امام و رزمندگان فراموش نکنید 
  

   ابوالقاسم :نام
  عبداللهی  خانوادگی: نام
  اسماعیل  پدر: نام 

  طوبا  نام مادر:
   1337یکم فروردین  تاریخ تولد:
مان از توابـع  یروستاي قلعـه میرزاسـل   محل تولد:
  اهرود شهرستان ش
  پایان دوره راهنمایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1362شانزدهم آبان  تاریخ شهادت:
   پنجوین عراق محل شهادت:
   - نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:



 577عبداللهی، ابوالقاسم     ¹استان سمنان 

  ابوالقاسم عبداللهی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  .1»و قاتلوا فی سبیل اهللا الذین یقاتلونکم و التعتدوا ان اهللا الیحب المعتدین«
در راه خدا با آنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید لیکن ستمکار نباشید کـه  «

  ».خدا ستمگر را دوست ندارد
شـکن و   ام امت، خمینـی بـت  حقش ام 2سالم بر آقا[ي] امام زمان(عج) و سالم بر نایب  

درود بر روان پاك شهداي عزیز که با نثار خونشان درخت اسالم را آبیاري نمـوده و سـالم   
بر معلولین و مجروحین جنگ تحمیلی که عضوي از بدن خـود را در راه خـدا داده و درود   

ده و نمـو  3بر رزمندگان عزیز که با جانفشانی و ایثارگري از انقالب و کشور اسـالمی دفـاع  
و درود بر امـت همیشـه در صـحنه کـه      4حتی از جان خود در این راه مقدس دریغ نداشته

مالنـد. بنـدة حقیـر کـه      زنند و پوزة آنها را به خاك می گویان می مشت محکمی بر دهان یاوه
کنم که میدان نبرد  خداوند قهار منت نهاده که عازم جبهۀ حق علیه باطل شوم و احساس می

شدم سعی  باشد و من اعالم آمادگی کردم، هرچند با مشکالتی مواجه می و میبه نیر 5محتاج
طـور کـه امـام     کردم مشکالت را برطرف نمایم و راهـی کـربالي حسـینی شـوم همـان      می

آیا کسی هست که دیـن خـدا را یـاري    « 7»ینصرنی 6هل من ناصر«فرماید:  ) می7حسین(
ده به نداي حق لبیک گفته و وارد دانشگاه نماید. بن 8و از حریم جمهوري اسالمی دفاع» کند

سازي شدن آمدم در دانشگاه تا مدرك عالی کسب نمایم جـان شـیرین را نثـار اسـالم      انسان
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نموده و در بهاي آن بهشت برین را خریداري کنم. چـه خـوب اسـت کـه انسـان خداونـد       
شـهادت هـم   منـد گـردد و    مرگش را شهادتش قرار دهد و از معنویات اسالمی و الهی بهره

گردد. در فرهنگ ما شهادت مرگ  نمی 1خواهد هر کسی به این فیض عظیم نایل سعادت می
دلخواهی است که مجاهد با همۀ آگاهی و منطق و شعور و بیداري و بینایی خـویش خـود   
انتخاب کرد. شهادت مرگی نیست که دشمن ما بر مجاهد تحمیل کند. اگرچـه دنیـا زیبـا و    

خانـۀ پـاداش الهـی، خانـۀ      2کشـد، [...]  طرف خودش می یا آدم را بهداشتنی است دن  دوست
شهادت تزریـق خـون   «تر است.  آخرت خیلی از دنیا زیباتر است. خیلی از دنیا باالتر و عالی

. این شهدا هستند که به پیکر اجتماع و در رگهـاي اجتمـاع، خاصـه    3»است به پیکر اجتماع
کننـد و امـا از بـرادران عزیـزم      جدیـد وارد مـی   خونی هستند، خون اجتماعاتی که دچار کم

کنند  طور که از امام و خط رهبري حمایت می خواهم که ادامه دهندة راهم باشند و همان می
هاي حق علیه باطل حضور پیدا کنند، که انشاءاهللا پیـروزي   مقاوم و استوار باشند و در جبهه

و این وعـدة حـق    4»از آن ماست چه ما بکشیم و چه کشته شویم پیروزي«باشد  نزدیک می
تعالی است که پیروزي همیشه از حق بود و از برادران عزیزم خواهش بنده ایـن اسـت کـه    

اي که بر ما محول شده بود حقیر مؤذن بودم امیدوارم کـه از ایـن امـر الهـی      برحسب وظیفه
زیـادي را  سرپیچی نکنید و در پایان مطالبم سالم بر پدر و مادر عزیزم کـه شـما زحمتهـاي    

اید و ما را تا این سر حد رسانیدید و خداوند متعال فرزنـدي نـزد شـما امانـت      متحمل شده
گذاشته بود و شما با کمال میل در راه حق تقدیم کردید. شما اي پدر و مادر مهربـان بـراي   

) گریـه کنیـد، مـا مثـل     7کسی و مظلومیت امام حسین( شهادت من گریه نکنید. براي بی
) باید به شهادت برسیم. پیام مـن بـه   7جنگ وارد شدیم و مثل حسین() در 7حسین(
ام این است که اگر شهادت نصیب حقیر گردید همچنان مانند گذشته مقاوم باشید و  خانواده

) در راه اهللا قـدم بـرداري و بـراي    3صبر را پیشه کنید و شما همسرم مانند زینـب کبـرا(  
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 579عبداللهی، ابوالقاسم     ¹استان سمنان 

تاهی نکنی و از شما همسرم تقاضاي عاجزانـه  آید کو رضاي خدا خدمتی که از دستت برمی
دارم که فرزندان عزیزم را طوري تربیت شوند که در خـط اسـالم اصـیل و پیـروي از خـط      

پوشـی و عـازم    رهبري و والیت فقیه باشند. پسرم مهدي عزیز را بعد از حقیر لباس رزم می
هـاي   خـواهران از کمـک  کنی انشاءاهللا. و در آخرین سخن خود از بـرادران و   میدان نبرد می

ها را تقویت نمایند چون کشور اسالمی متعلـق   نقدي و جنسی و از نظر نیروي انسانی جبهه
به خودمان است و [از] دعا کردن امام و رزمندگان فراموش نکنید همگی مسلمین دست بـر  

  باشد انشاءاهللا. اسالم می لشکرمناجات بردارید که فتح و پیروزي از آن 
  

  »اهللا و برکاته حمۀلیکم و رع 1والسالم«
  ابوالقاسم عبداللهی
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 581عبداللهی، ابوالقاسم     ¹استان سمنان 

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
  
  
 

  اهللا حجت :نام
  عبداللهی خانوادگی: نام
  محمد پدر: نام 
  خاتون مادر:نام 

   1304وهشتم مرداد  بیست تاریخ تولد:
نو خرقـان از توابـع    روستاي قلعه محل تولد:
  شاهرودشهرستان 

  بیسواد  تحصیالت:
  جهاد  کننده: ارگان اعزام

   1365وهشتم اسنفد  بیست تاریخ شهادت:
  شلمچه  محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:



 583اهللا     عبداللهی، حجت ¹استان سمنان 

  اهللا عبداللهی حجت
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
) و آلـه  6والسالم علی اشرف االنبیاء و المرسلین محمـد(  ةالحمدهللا العالمین و الصلو«

  .1»اهللا علی اعدائهم اجمعین لعنۀالطیبین الطاهرین و 
عد چون وصیت امري است ممدوح و تارك آن مذموم لذا توفیق شامل حال مشهدي و ب  

محمد ساکن محله محمد آبـاد خرقـان گردیـد     3عبداللهی فرزند مرحوم کربالیی 2اهللا حجت
نماید به اموري چند که چـون داعـی حـق را لبیـک گفـت وصـی ایشـان عیـال          وصیت می

یـک اطـاق تکـی کـه در      -1یل اسـت.  حاضرش بانو صادقی عمل نماید. وصایا به شرح ذ
باشد با فرش آن متعلق است به وصی نامبرده عیال موصی خـانم   حیاط مسکونی موصی می

 4) کیلـه 20مساحت بیست ( -3بقیه حیاط باید داده شود به حمید پسر موصی.  -2صادقی. 
لـق بـه   اثاثیه که متع -4زمین ملکی با درختان تبریزي داده شود به سه دختر حاضره موصی. 

باغ و مساحت تقریبـی   -5معصومه ملک خودشان است و کس دیگر را حقی بر آن نیست. 
بیست کیله زمین و دو شش ساعت و چارك آب مالمحمدصادق، متعلـق اسـت بـه فرزنـد     

کیله زمین که باید به سه دختر داده شود، متصل است به زمـین   5موصی حمید عبداهللا و [...]
حاجی آقا محمد فالحی و این چند سطر جهـت یادداشـت    عباس محمدي و زمین موقوفه

قلمی گردید، تا حجت بوده باشد. در روز احتیاج. تحریراً شـانزدهم شـهر صـفرالخیر سـنه     
  شمسی 1362یکهزار و چهارصد و چهار هجري قمري برابر با اول آذر با سنه/ 

للهی بـوده و  اهللا عبـدا  بسمه تعالی، وصایاي مندرجه در زیر ورقه وصیت شفاهی حجـت   
  باید به آن عمل شود بدون تأمل االحقر شیخ حسین افین گرمی

  اله عبداللهی را گواهم االحقر شیخ حسین افین گرمی. اثر انگشت حجت
                                           

  کنند. دعایی است که قبل از قرائت خطبه یا سخنرانی بیان می -1
 ».اله«در اصل وصیت  -2
 ».کربالئی«در اصل وصیت  -3
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و الیخفی یک چارك آب مالمحمدصادق داده به دختر موصی لمعصومه عبـداللهی و از    
ومـان جهـت تجهیـزات موصـی     مبلغ سی هزار تومان وجه نقد در بانک مبلغ پانزده هـزار ت 

  1هفتم روز و پانزدهم و چهلم و سال بر [...]
  2اهللا عبداللهی اثر انگشت حجت

  

                                           
 اي خوانا نیست. در حاشیه وصیت واژه -1
اصغر آفین گرمی (قد سمعت االوصیا بـاالي) و ابـراهیم محمـدي (صـحیح      ذیل وصیت را افرادي چون االحقر علی -2

 اند. است) امضا کرده



 585اهللا     عبداللهی، حجت ¹استان سمنان 

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I  ها بیایم. لبیک گفته و وظیفۀ خود دانستم که به جبهه ،حسینی امام» هل من ناصر«به نداي  
I  بروم.من چون توان رزمی داشتم واجب بر خود دانستم که به جبهه 
I ها را پر کنند و پیام رسان خون شهدا باشید. اوالً جبهه 
I .امام را هرگز تنها نگذارند 
I .شما مردم مقاوم، وحدت و همبستگی خود را حفظ کنید 
I ام این است که حجاب اسالمی را رعایت نمایند. پیام من به خانواده 
I ) پرورش دهد.7دخترم را همچون سکینۀ امام حسین ( 
  

   یعل :نام
  عبداللهی  خانوادگی: نام
  محمدرضا  پدر: نام 

  صدیقه  نام مادر:
   1332سوم فروردین  تاریخ تولد:
  دامغانشهرستان  محل تولد:
  چهارم ابتدایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1365سوم دي  تاریخ شهادت:
  شلمچه  محل شهادت:
    اصابت گلوله و ترکش نحوة شهادت:

  داي زادگاهشگلزار شه مزار:



 587عبداللهی، علی     ¹استان سمنان 

  علی عبداللهی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1بسم رب الشهداء و الصدیقین

نام اهللا پاسدار خدمت خون شهیدان با درود و سالم فراوان بر منجی عالم بشریت آقا امـام   به
شکن و با درود و سالم فراوان بر ارواح مطهـر پـاك    زمان(عج) و نایب برحقش خمینی بت

با درود و سالم فراوان بر رزمندگان دلیـر و   حال و اسالم تا به 2شهیدان گلگون کفن از صدر
شجاع ایران و با درود و سالم به روحانیت بیدار و همیشه در سنگر محراب و جنـگ و بـا   

  کنند. که با صبر و استقامت خود اسالم را یاري می 3درود سالم به بازماندگان شهدا
  .5»هم یرزقونفی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند رب 4او التحسبن الذین قتلو«
انـد و در نـزد    انـد بلکـه زنـده    انـد مـرده   گمان نکنید که کسانی که در راه خدا کشـته شـده  «

  ».خورند پروردگارشان روزي می
  هدف به جبهه آمدن من:

ها داشـت و در قلـبم زبانـه     ام، آن عشق شوقی را که جبهه هدفی را که من به جبهه آمده  
) حضور نداشتیم حـاال  7ز عاشورا امام حسین(کشد به جبهه حضور یافتم و گرچه رو می

هـا   حسینی امام را لبیک گفته و وظیفۀ خود دانسـتم کـه بـه جبهـه     6»هل من ناصر«به نداي 
بار سنگین را به منزل برسانیم و رفـتن بـه     بیایم. شهدا حقی بر گردن ما نهادند و ما باید این

ب بر خود دانستم که به جبهه هست و من چون توان رزمی داشتم واج 7جبهه واجب کفایی
بروم من کوچکتر از آن هستم که در برابر این قدر ایثار و فداکاري و از جان گذشتگی شما 
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  ر.ك. تعلیقات. -6
 ».کفائی«در اصل وصیت  -7
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عنوان پیـام   اي به مردم شهیدپرور ایران لب به سخن بگشایم، ولی برحسب وظیفه چند کلمه
ا باشید و امام را هرگـز  رسان خون شهد ها را پر کنند و پیام کنم که اوالً جبهه به شما ارائه می

سـدي   1تنها نگذارند و شما مردم مقاوم، وحدت و همبستگی خود را حفظ کنید که منافقین
کننـد خـوار    سر از انقالب و دولت بد گوش می که در پشت  در مقابل شما نشوند که کسانی

و ام ایـن اسـت کـه حجـاب اسـالمی را رعایـت نماینـد         و ذلیل شوند و پیام من به خانواده
خاطر آقا  کنید به وار صبر و استقامت کنند و هرگز برایم گریه نکنید و اگر هم گریه می زینب

خـواهم کـه درسـش را بخوانـد و مقـاوم و       ) گریه کنید و فرزندم رضا می7امام حسین(
هایم سرپرستی و روحیـه انقالبـی دهـد و در     خواهم که به بچه استوار باشد و به همسرم می

) پرورش دهـد  7امام حسین( 2پرورش دهد و دخترم را همچون سکینۀ خط اسالم و امام
خواهم که صبر و استقامت بیش از حد نماید. مرا در امامزاده اسـماعیل کنـار    و از مادرم می

نامـۀ   برادرم در صورت امکان دفن نمایند و دربارة نماز و روزه چیزهـاي دیگـر در وصـیت   
  دیگري ثبت کردم.  

  هاشم گردان قمربنی
30/9/65  

  علی عبداللهی
  

  امامزاده اسماعیلکه به فیض شهادت نائل شدید محل دفن خود را بنویسید.  در صورتی
  
  

                                           
  ر.ك. تعلیقات. -1
  ر.ك. تعلیقات. -2
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  هاي کلیدي عبارت
I .هدف من از آمدن به جبهه حفاظت از اسالم و قرآن است که در خطر بود 
I است سالمیهدف من از آمدن به جبهه حفاظت از ناموس و شرف خود و حفاظت از میهن ا. 
I است هدف من از آمدن به جبهه لبیک گفتن به امام و رهبر خود. 
  
  

   محمدتقی :نام
  عبداللهی  خانوادگی: نام
  محمدرضا  پدر: نام 

  صدیقه  نام مادر:
   1347دهم اردیبهشت  تاریخ تولد:
  روستاي طرزه از توابع شهرستان دامغان محل تولد:
  پنجم ابتدایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1364ونهم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
   فاو عراق محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  محمدتقی عبداللهی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نامۀ برادر محمدتقی عبداللهی فرزند محمدرضا وصیت

باشـد. بـا درود و سـالم     کنم که نامت مقدس و کوبنده ستمگران مـی  با نام تو شروع می  
برحقش امام امت و با درود و سالم بر شهداي کـربال تـا    1عج) و نایببیکران بر امام زمان(

هاي حق علیه باطل.  شهداي صدر ایران و با درود و سالم بر رزمندگان غیور اسالم در جبهه
  حفاظت از اسـالم و قـرآن کـه در خطـر بـود.       -1هدف من از آمدن به جبهه این است که 

لبیک گفتن بـه امـام و    -3ز میهن اسالمی. حفاظت از ناموس و شرف خود و حفاظت ا -2
رهبر خود که به آن پیمان بستیم. پیام من به مادرم و برادران و خواهرانم این است کـه اگـر   

باشـد و بایـد    نصیب من شد، آنها گریه و ناله نکنند بلکه براي آنها ا فتخارآفرین مـی  2شهید
که هر چه مالی که به من رسیده  3وییدمردم دیگر را براي این راه تشویق کنند و به مادرم بگ

  است نصف آنها صرف خرج خودم و نصف دیگرش را خودش و برادرم بگیرد. 
  »والسالم«

  محمدتقی عبداللهی
  
  

                                           
 ».نائب«در اصل وصیت  -1
  است.» شهادت«منظور  -2
  ».بگوئید«در اصل وصیت  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I کنم به پیروي مطلق از خمینی روحی فدا. مردم را وصیت می 
I .اگر توفیق شهادت نصیبم شد، عزاي مرا سنگین نگیرید 
I عا به جان امام فراموش نشود.د 
  
  

   اصغر علی :نام
  عبدلی  خانوادگی: نام
  علی  پدر: نام 

  نسا  فاطمه نام مادر:
   1306دهم تیر  تاریخ تولد:
روستاي جودانه از توابـع شهرسـتان    محل تولد:
  شاهرود

  بیسواد  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1364ویکم بهمن  بیست هادت:تاریخ ش
   فاو عراق محل شهادت:
   - نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  اصغر عبدلی علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
) رسـول اهللا، شـهادت   6دهـم کـه محمـد(    دهم که اهللا واحد، شـهادت مـی   شهادت می

  اهللا ) ولی7دهم که علی( می
سـاکن و اهـل روسـتاي جودانـه از      1306اصغر عبدلی فرزند علی متولـد   اینجانب علی  

کنم بـه پیـروي مطلـق از خمینـی      ستان شاهرود، مردم را وصیت میتوابع بخش میامی شهر
باشد. مردم از خط والیت فقیه که همان خـط   عصر(عج) می روحی فدا که به حق نایب ولی

اسالم است خارج نشوید که خارج شدن از آن برابر است با منحرف شدن. درود بـر اسـالم   
شـکن   و نایب برحقش پیر جمـاران، بـت   و درود بر پیروان اسالم و درود بر امام زمان(عج)

امر امام امت کشتی نوح است هرکس به کشتی نوح نشسـت از  «سوم، ملت بترسید از خدا، 
. 2»شدن در آب نجات یافت. هرکس امر او را اجرا نکرد به عذاب الهـی گرفتـار شـد    1غرق

ایـان بـر شـهداي    پ سالم من به پیروان قرآن و متبعان اسالم، فرمانبران رهبر اسالم، درود بـی 
پایان بـر رزمنـدگان    . درود بی4و بدر 3صدر اسالم از آدم تا خاتم و از خاتم تا شهداي خیبر

باالخص پیر جماران، که مـا را از لجـن بـدبختی     5العزم پایان بر علماي اولی اسالم، درود بی
نجات داد. سالم من به همۀ قوم و خویشان که اگر این سعادت نصـیب مـن شـد و شـهید     

دم خانوادة من و قوم و خویشان من استدعا دارم از شما کـه بـر مـن گریـه نکنیـد. اگـر       ش
) گریـه  3)، بـر شـوهر زهـرا(   3)، بر فرزنـدان زهـرا(  3خواستید گریه کنید بر زهرا(

بکنید. انشاءاهللا اگر توفیق شهادت نصیبم شد، عزاي مـرا سـنگین نگیریـد و اتاقهـاي نـو تـا       
کنند دخالت به کـار آنهـا نکنیـد. بلکـه آزاد      مد و رفت میسال به تحت امر مردمی که آ یک

                                           
 ».قرق«در اصل وصیت  -1
» نـوح مـن رکبهـا نجـا و مـن تخلـف عنهـا غـرق         سـفینۀ بیتـی فـیکم کمثـل     مثل اهل«ترجمه حدیث نبوي است:  -2

 ، فضائل اهل البیت).7، باب 115، ص 23(بحاراالنوار، ج 
  ر.ك. تعلیقات.   -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
  ».اولعزم«در اصل وصیت  -5
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اي که قبالً نوشته بودم خانۀ  نامه هستند و اندازة خرج معمولی مصرف کنند. در پایان وصیت
باشد و سعی کنید حسین و محمد از درس کوتـاهی نکننـد و خدیجـه و     حسین حاجی می

نامـه معلـوم    و پسـر را در آن وصـیت   طاهره آنها را نیز با آبرو واگذار بکنید و سـهم دختـر  
باشـد تـا مـوقعی کـه      نامه عمل شود ماباقی تحت نظر همسرم می ام. طبق همان وصیت کرده

باشـد.   این پسرها و دخترها، داماد و عروس بشوند باقیمانـده نیـز تحـت نظـر همسـرم مـی      
  ام.   عرضی نیست جز سالمتی همۀ بستگان و خانواده

  ود.دعا به جان امام فراموش نش
  1جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان

  8/11/64سه شنبه 
  اصغر عبدلی علی

  گردان کربال
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .»و السالم علی محمد و اله ةسببا لطول العمر والصلوصیۀ الحمدهللا الذي جعل الو«
ناب عزت شـعار  الدالت آن است که حاضر گردید ج عیۀباعث بر تحریر این کلمات شر  

اصغر عبدلی خلف المرحوم علی ساکن قریـۀ جودانـه، بعـد از اقـرار بـه       و توفیق آثار، علی
) در حـال  :) و وصایت اوصیاء آن جنـاب( 6واحدانیت خدا و رسالت خاتم انبیاء(

صحت و اختیار و ثبات عقل وصی شرعی خود قرار داد. زوجۀ دائمۀ خود هاجر بنت حاج 
هرگاه موصی مزبور داعی حق را لبیک گوید، زوجۀ او با اطـالع نـاظر   محمد را بر اینکه  گل

خودشان علیرضا، جمیـع مایملـک و متخلفـات او را از منقـول و غیرمنقـول       2فرزند بزرگ
آوري و حفظ نمایند و عزاداري رسمانۀ والیتی را برگـذار نماینـد و مبلـغ پـنج هـزار       جمع

م رقیه و فاطمه و زینب و خدیجه و طـاهره ده  تومان مظالم عباد بدهند و به دخترها هر کدا
                                           

  تعبیر شهید ترجمۀ آیه قرآن است. -1
 ».بزرگی«در اصل وصیت  -2
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هزار تومان بپردازند بعد از مخارج عروسی و داماي صـغار حسـین و محمـد و خدیجـه و     
طاهره بقیۀ اموال را بین چهار برادر علیرضا و آقاشیخ غالمرضا و حسـین و محمـدعلی مـا    

و کان ذلک تحریـرا  «نامچه قلمی گردیـد   اهللا تقسیم نمایند و این چند بر سبیل وصیت فرض
  .»1403شهر محرم الحرام سنه  11فی 
  باشد.   محمد می هاجر بنت حاج گل ةمخفی نماند آنکه اختیار اموال مادام الحیو  
  »عباس صاحبی مغزي کان ذلک باطالع من االحقر«
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  هاي کلیدي عبارت
I وانۀ جبهۀ حق علیه باطل شدم.گویی به سخنان امام ر من خود را موظف دانسته و براي لبیک 
I )به جبهه رفتم.7من با عشق به اهللا و امام حسین (  
I          پیام شهداي ما این است که قدر امام امـت ایـن اسـطورة تقـوي و شـهامت را کـه بـا رهبـري

 اش پوزة شیاطین را به خاك مالیده است بدانید. پیامبرگونه
I .مانع رفتن فرزندانتان به جبهه نشوید 
I  به خون دارد.اسالم احتیاج 
I .من بنا به فرمان خداوند و براي رضاي او و نابودي کفار به جنگ رفتم 
I )گریه کنید.7) براي امام حسین(7هرگاه به یاد من افتادید به مظلومیت سیدالشهداء ( 
  
  

   احمدرضا :نام
  عبدوس  خانوادگی: نام
  محمود  پدر: نام 

  خدیجه  نام مادر:
   1345دوازدهم مرداد  تاریخ تولد:
  تهران  محل تولد:
  اول متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1363ودوم اسفند  بیست یخ شهادت:تار
   جزیره مجنون عراق محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زادگاهشامامزاده یحیاي گلزار شهداي  مزار:
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  احمدرضا عبدوس
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  1کند. (امام خمینی) شمن را رسوا میها، پیروزي را بیمه و د همین شهادت
  .»2اهللا اموات بل احیاء ولکن التشعرون و التقولوا لمن یقتل فی سبیل«
شوند در راه خدا که مردگانند بلکه زندگاننـد ولـیکن شـما     کسانی را که کشته می 3نگویید«

  )153(سورة بقره آیۀ  ».دانید نمی
او که بـودنم و رفتـنم    4نام هت اوست و بهنام او که همه چیزم از اوست، زندگیم در ج به  

  از اوست.
با درود و سالم بر یگانه منجی عالم بشریت مهـدي موعـود(عج) و بـا سـالم بـه نایـب         

بخـش مـردم ایـران از اسـتعمار و      برحقش خمینی کبیر، فرماندة کل قوا که بـه حـق نجـات   
زنـدانی دلیـر و شـجاع    هاي گرامی شـهدا کـه فر   استثمار بوده است. درود وسالم بر خانواده

چـون شـمع بسـوزند و محفـل ایـن بشـریت را روشـن        «اند تا براي اسـالم و دیـن    پرورده
  .5»دارند نگه
هاي نبرد حـق علیـه باطـل و بـا سـالم بـر        درود و سالم بر کلیۀ رزمندگان پرتوان جبهه  

  مجروحان و معلولین، این جانبازان و شهیدان زندة تاریخ.
  امت مسلمان:

نبرد با باطل و دفاع از مرز و بوم کشورمان یک امر الهی است مـن خـود    6که از آنجایی  
گویی به سخنان امام روانۀ جبهۀ حق علیـه باطـل شـدم و در     را موظف دانسته و براي لبیک

                                           
  .57، ص 17ج  صحیفه امام، -1
 ».تشعرن«در اصل وصیت  -2
 ».نگوئید«در اصل وصیت  -3
  ».بنام«در اصل وصیت  -4
 اي از استاد شهید مطهري است. جمله مشابه جمله -5
  ».آنجائیکه«در اصل وصیت  -6
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) بـه  7رفتن به جبهه هیچ اجباري در کار نبوده بلکه من با عشـق بـه اهللا و امـام حسـین(    
  جبهه رفتم.

شهداي ما این است که قدر امام امت این اسطورة تقوي و شـهامت   امت شهیدپرور، پیام  
اش پوزة شیاطین را به خاك مالیده است بدانید و در هر موقعیـت   را که با رهبري پیامبرگونه

  و وضعی که هستید از او اطاعت کنید و او را تنها نگذارید.
ین جنگ که بـر ضـد   طور که ما براي حفظ اسالم و دین خدا انقالب کردیم، پس ا همان  

اسالم است. فراموش نکنید و مانع رفتن فرزندانتان به جبهه نشوید، بلکه آنان را در رفتن به 
جبهه و دفاع از این تشویق نمایید، چرا که اسالم احتیاج به خـون دارد. شـما کـه در پشـت     

  شد. جبهه هستید پشتیبان و حامی رزمندگان باشید که به یاري خدا حتماً پیروز خواهیم
  پدر و مادر عزیزم:

من بنا به فرمان خداوند و براي رضاي او و نابودي کفار به جنـگ رفـتم، مـن رفـتم تـا        
ین خود را به اسالم ادا کرده باشم. شاید ذره اي از د  

پدر و مادر مهربانم از شما طلب بخشش دارم، از اینکه بدون خداحافظی رفتم معـذرت    
ام حاللم  مادر و برادران عزیزم که بسیار شما را اذیت کرده خواهم و امیدوارم شما پدر و می

) گریه 7) براي امام حسین(7کنید و هرگاه به یاد من افتادید به مظلومیت سیدالشهداء(
  کنید.
اي برادران و همکاران عزیزم هوشیار باشید که دشمن در کمین است و بـه چیـزي جـز      

طور کـه   پا خیزید و از دینتان دفاع کنید همان به اسالم و قرآن دل نبندید و براي دفاع از حق
هـا غافـل    پـس از جبهـه   1) معلـوم کـرده  7که تکلیف را سیدالشهداء(«امام عزیز فرمودند 

) و شـهدا خجـل و شـرمنده    7صورت در قیامت در نزد ائمۀ اطهار( نشوید که در غیر این
  خواهید بود.

د و از آنـان عبـرت بگیریـد تـا اینکـه      نامۀ شهدا نظر بیفکنیـ  نامه و زندگی شما به وصیت  
  درسی مثمر ثمر براي پیوستنتان به عاشقان اهللا است بگیرید.

                                           
شهادت سیدالشهدا تکلیـف بـراي   «امام خمینی کالمی پیرامون نقش سیدالشهدا در زنده کردن مکتب و تکلیف دارد  -1
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  در انتها از همۀ شما التماس دعا دارم.    
  

ــد    ــابش دادنـ ــادة نـ ــق بـ ــوثر حـ   از کـ
  

ــد    ــوابش دادن ــرش ج ــو زد و از ع   هوه
  تا مـدح سـپیده گفـت بـا سـرخی خـون        

  
ــد    ــابش دادنــ ــد آفتــ ــریف بلنــ   تشــ

    

  بدوساحمدرضا ع
23/12/63  
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  هاي کلیدي عبارت
I .اگر عذابم کنی پس از راه عدل است 
I .سپاس خداي را که اگر با عدلش با من عمل کند 
I  قرار داد.3الزمان مهدي فاطمه( صاحب لشکرسپاس خداي را که مرا اسماً جزء ( 
I انم.داشت. تا نمازي خونین بخو سپاس خداي را که مرا میان میدان نبرد نگه 
I ورزي. کنم تو به من عشق می همه گناهانی که کردم اما بسیار امیدوارم و فکر می خدایا با آن 
I گردان. روز حساب بسیار نزدیک شده ولی ایشانند (مردم) غافل و روي 
I بیند جهاد به درازا کشیده امتحان خدا بر این امت است. اگر می 
 
  

  (حمید) عمید :نام
  عبدوس  خانوادگی: نام
  آقا  علی پدر: نام 

  گوهر  نام مادر:
   1347هفتم مرداد  تاریخ تولد:
  تهران  محل تولد:
  یپلم د تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  نسمنا امامزاده اشرف گلزار شهداي مزار:
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  عمید عبدوس
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
داي را که هروقت بخوانمش اجابـت کنـد ولـی هروقـت او مـرا بخوانـد مـن در        سپاس خ

ندم. سپاس خداي را که نیت مرا میان مردم رسوا نکـرد و بـه   وسـیلۀ گناهـانم    فرمانبري او کُ
سبب نافرمانی، سـتمکار   هالك و تباه ننمود. اگر عذابم کنی پس از راه عدل است زیرا من به

ه فضل و کرمت است زیرا تو مهربـانترین مهربانـانی، سـپاس    و مقصرم و اگر بیامرزي از را
خداي را که اگر با عدلش با من عمل کند من ضعیف و ناتوان تحمل عـذاب او را نـدارم و   

) قـرار داد ولـی   3الزمان مهـدي فاطمـه(   صاحب لشکرسپاس خداي را که مرا اسماً جزء 
داشت. تا  ا میان میدان نبرد نگههمه محبت وي را نداشتم و سپاس خداي را که مر لیاقت این

هاي رنج را در آن میدان بر من پیاده کرد. ولی من لیاقت آنها  نمازي خونین بخوانم و نعمت
ارحـم  «را نداشتم خدایا ابا و تکبر کـردم، خـدایا نکنـد اعمـال نـزد تـو ضـایع شـود، تـو          

کـنم تـو بـه مـن      فکر میهمه گناهانی که کردم اما بسیار امیدوارم و  . خدایا با آن»الراحمینی
کـنم   ورزم ولی در عمل کوتاهی می ورزي، در صورتی که من حرفاً به تو عشق می عشق می

این ما تکونوا یـدرککم المـوت و لـو کنـتم فـی بـروج       «و یا خیلی ضعیفم در مقابل تـو.  
روز » هر کجا باشید مرگ شـما را دریابـد حتـی در کـاخ بسـیار محکـم باشـید       « 1»المشیده

گردان. آري مردم هستند غافـل   ر نزدیک شده ولی ایشانند (مردم) غافل و رويحساب بسیا
ها به لرزش درآمده و مانند پشم زده شده شـود و زمـین    از روزي که ماه تاریک شود، کوه«

جز درگـاه خـدا، آرامگـاهی نخواهـد بـود       2»صاف و مسطح گردد هرگز مفرّي نخواهد بود
شـود حالـت آن روز را    کند بلرزد، هرگز نمـی  لهام میروز، روزي است که خدا به زمین ا آن

گونـه   قرآنی دربارة قیامت باز هم به قیام شک دارید که ایـن  3همه سوره تصور کرد آیا با این
ایـد کـه    گویم چون شما فرمان خدا را شـنیده  اهللا را نمی غافلید. البته شما امت مخلص حزب
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زنیـد و آنهـا را    اهللا تهمـت مـی   به امت حـزب اید. اي شمایی که  براي رضاي او قدم برداشته
کردنـد. قـرآن کـریم     کنید شما همان امتی هستید که پیامبر گرامی را تمسخر مـی  تمسخر می

کنیـد. جـز خـدا آیـا      فرماید اگر روز قیامت را برایتان طوالنی و دائم قرار دهیم چـه مـی   می
رید؟ دعا کنید که نکند مهر قهـر  پناهگاهی دارید، جز اعمال با آبرو نزد خدا آیا پناهگاهی دا

بیند جهاد به درازا کشیده امتحان خدا بـر ایـن امـت     خدا بر دل شما زده شده باشد، اگر می
  گوید:  است. به قول شاعر که می

  هــر کــه در ایــن بــزم مقربتــر اســت     
  

  دهنـــد جـــام بـــال بیشـــترش مـــی     
ن سرافراز کـن کـه   خدایا امت اسالمی و حکومت با اخالص براي رضاي خدا ما را چنا    

اي هـوي و   بر جهان مادیت و ضـاللت و شـهوات حـاکم گردانـی. خـدا میـان امـت عـده        
پرست هستند اگر قابل هدایتند هدایت و اگر خیر، هالك بگردان و دشمنان امام عزیز  هوس

را هالك فرما. سالم بر تو اي مادر صبور و مهربانم که آنچه من در زنـدگیت دیـدم صـبر و    
. مادر مهربانم آن کسانی که در راه خدا صبر کردند و رنـج کشـیدند فرشـتگان    شکیبایی بود

(قـرآن) پـدر و    1»سالم علیکم بما صـبرتم «فرسـتند.   خدا سالمی از جانب خدا به ایشان می
مادر مهربان و قهرمانم در شهادتم چنان صبر از خود نشان دهید که اوالً دشمن از کار شـما  

  خبران ندهید.   ال بهانه به این از خدا بیحیران و از پاي درآید و مج
پدر و مادر مهربانم اگر خواستید اشکی بریزید براي حسین بریزید در مقابـل دوسـت و     

خورم، تو کسی بـودي   شوم که به پاکی تو غبطه می دشمن. برادرم مهدي در حالی شهید می
شـهادتم چگـونگی   که من در سراسر عمرم دوست داشتم از اخالص و پاکیت تقلید کنم در 

) و رنج و صبر آنان را شرح ده چون مـن بسـیار حـرف دربـارة     7شهادت یاران حسین(
هـا   صورت نتوانستم بگویم. پدر و مـادر و بـرادر عزیـز اگـر آن پـول      شهدا داشتم ولی بدان

هزار تومان) و حدود یک ماه و ده روز یا کمتـر روزه   6یا  5گرفت بدهید ( خمس تعلق می
شود بگیرید و اگر نه پول آن را بدهید اگر از خودم چیزي داشتم که ندارم  میقضا دارم اگر 

  ام بود). به جبهه هدیه کنید. مرا هر جا برایتان آسانتر بود دفن کنید. (اگر جنازه
  عمید عبدوس

                                           
 .24رعد/  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I ها را خالی نگذارید. وصیت من به شما این است که جبهه 
I گوي اماممان باش. نامی ترك واجب مکن و لبیک ا مسلمان میاي برادري که خویش ر 
I .در نماز جمعه و جماعت و در دعاها و مراسم مذهبی حتماً شرکت کنید 
I .ما هرچه داریم از این دعاها داریم 
I .عزیزان من، دنیا را بر آخرت نخرید 
I         ــت از ــوم و آن اطاع ــام معص ــت از ام ــام اطاع ــت از ام ــه اطاع ــی ک ــام خمین ــروي از ام پی

 ) و اطاعت از خداست.6اهللا( رسول
I پیروي خالصانه از امام عزیز است. ،داشتن حدود الهی نگه 
  

   مجید :نام
  عبدوس  خانوادگی: نام
  شکراهللا  پدر: نام 

  فاطمه  نام مادر:
   1347بیستم شهریور  تاریخ تولد:
  ان تهر محل تولد:
  سوم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1365یازدهم تیر  تاریخ شهادت:
   مهران محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زادگاهشامامزاده یحیاي گلزار شهداي  مزار:
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  مجید عبدوس
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
تؤمنون باهللا و رسوله  )10( تنجیکم من عذاب الیم ةیا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجار«

یغفر لکم  )11( ر لکم ان کنتم تعلموناهللا باموالکم و انفسکم ذالکم خی و تجاهدون فی سبیل
ذنوبکم و یدخلکم جنات تجري من تحتها االنهار و مساکن طیبه فـی جنـات عـدن ذلـک     

  .»)13( اهللا و فتح قریب و بشر المؤمنین صر مننو اخري تحبونها ) 12( الفوز العظیم
ت) نجـات  اي اهل ایمان آیا شما را به تجارتی سودمند که شما را از عذاب دردناك (آخـر «

بخشد، داللت کنم به آن تجارت این است که به خدا و رسول او ایمان آورید و بـه مـال و   
جان در راه خدا جهاد کنید. این کار (از هر تجارت) اگر دانا باشید براي شما بهتر اسـت تـا   
خدا گناهان شما ببخشد و در بهشتی که در زیر درختانش نهرهـاي (آب گـوارا) جاریسـت    

هاي نیکو (و قصرهاي عالی) عطا فرمایـد   هاي عدن جاودانی منزل د و در بهشتداخل گردان
این همان رستگاري بزرگ (و سعادت عظماي بندگان است) و باز هم تجارتی دیگر کـه آن  
را هم دوست دارید نصرت و یاري خدا و فتح نزدیک (سپاه اسالم) و بشارت رحمـت بـه   

  )13تا  10 /(سوره صف ».اهل ایمان است
با عرض ادب به پیشگاه آقا امام زمان(عج) و امام امت و امت شهیدپرور و بـا سـالم بـه      

نامۀ خـود را آغـاز    وصیت 81تمامی شهدا از شهداي صدر اسالم تا شهداي عملیات والفجر 
  کنم: می
ـ   رسـول  اًاشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمد« و شـهادت   2»اهللا ولـی  اًاهللا و اشـهد ان علی

) رسـول و  6دهـم کـه محمـد(    م که جز خداي یکتا خدایی نیست و شهادت میده می
  ) بعد از پیامبر اولین امام من است.7دهم علی( فرستادة اوست و شهادت می

اینجانب مجید عبدوس اعزامی از سمنان قدم به جبهه گذاشتم، فقط براي اسالم و یاري   
ها را خالی نگذاریـد.   ت که جبههحسین زمان، اي امت شهیدپرور وصیت من به شما این اس
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، اي بـرادري کـه   1»رفتن به جبهه از اهم واجبـات الهـی اسـت   «طور که امام فرمودند:  همان
هاي خود را  گوي اماممان باش و کمک نامی ترك واجب مکن و لبیک خویش را مسلمان می

کنیـد   ین میبه جبهه را فراموش نکنید، زیرا که مخارج این جنگ را شما امت شهیدپرور تأم
و در نماز جمعه و جماعت و در دعاها و مراسم مذهبی حتماً شرکت کنید، زیرا مـا هرچـه   

ها را جبهۀ حـق قـرار داده. عزیـزان     داریم از این دعاها داریم و همین مسائل است که جبهه
اند: دنیا را بـراي   ) فرموده6من، دنیا را بر آخرت نخرید که رسول خدا حضرت محمد(

برادران و خواهران بر همۀ شما  .2»ةاالخر عۀالدنیا مزر«کار بگیرید  حیات اخروي خویش به
باد صمیمانه و خالصانه پیروي از امام خمینی که اطاعت از امام اطاعت از امام معصوم و آن 

از خداسـت  ) و اطاعت از خداست پس اطاعت از امـام اطاعـت   6اهللا( اطاعت از رسول
اینـک اي   3»الرسول و اولی االمـر مـنکم   ااهللا و اطیعو ااطیعو«فرماید  باره می که قرآن در این

رسانان خون هزاران شهید، پاس بداریـد ایـن    گران استقالل، اي پیام هاي آینده، اي نغمه نسل
ی داشـتن حـدود الهـ    ها را، پاس داشتن خون شـهدا، نگـه   ها را، قدر بدانید این زحمت خون

پـذیر نیسـت االّ اینکـه     است. پیروي خالصـانه از امـام عزیـز اسـت. پیـروي از امـام امکـان       
دانیـد تمـام    . پدر و مادر عزیزم: این را بدانید که می4هاي شیعه بودن را تحمل نماییم سختی

هایشان از شدت اشکی کـه بـه عشـق و     کردند چشم کسانی که در سنگرهاي اسالم دفاع می
هایشان  هاي فراوان الغر شده و لب هایشان از روزه د صدمه دیده، شکمخوف خدا ریخته بو

هاي آنان همـواره   هاي شبانه زرد گشته، اما به چهره از دعا خشکیده و رخسارشان از بیداري
غبار پرطراوت نشسته بود. این چنین کسانی بودند که رفتند. پس راستی سـزاوار اسـت کـه    

به یاد من افتادي [یاد] آن مادران فرزنـد در آغـوش را    تشنۀ دیدارشان باشم. مادرم هروقت
یاد آر و هروقت خواستی براي من گریه کنی به یـاد   هاي مسلسل شتافتند، به سوي لوله که به

تن از یارانش گریه کن. پدرم تو درس مردانگی به مـن آمـوختی و    72) و 7امام حسین(
                                           

اندیشه امـام، دفتـر    ، (تبیان جنگ و دفاع در»ها واجب است شرکت در جبهه«امام عبارتی قریب به سخن شهید دارد  -1
 ).165، ص 24

 ).59، باب 352، ص 67) است. (بحاراالنوار، ج 6دنیا کشتزار آخرت است. حدیث از رسول اکرم( -2
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کنم و امیدوارم که مرا حـالل کنیـد و    همان مرا به این درجۀ عظیم رساند. از شما تشکر می
مان  کنم. برادرانم مرا ببخشید که در زندگی انشاءاهللا در روز قیامت تالفی زحمات شما را می

براي شما برادر خوبی نبودم و تو اي خواهرم مانند زینـب بـاش و در آینـده بـه فرزنـدانت      
گویان بزن. در  یاوه درس شهامت و شهادت بیاموز و با حجاب خود مشت محکمی بر دهان

اهللا التماس دعا دارم و از تمامی کسانی که به هر صـورت   آخر از تمام دوستان و امت حزب
اند، خصوصاً برادر عزیزم محمد طلب بخشش دارم تـا حقـی بـر گـردنم      از حقیر بدي دیده

نباشد و هر شب جمعه برایم قرآن بخوانید و صلوات بفرستید. مقداري پول دارم که خمس 
ن را بدهید و بقیه آن را خرج کنید. البته جبهه و جنگ و مستمندان را نیز فرامـوش نکنیـد.   آ
سال نماز و روزه برایم بگیرید. مادر جان شیرت را حاللم کن و اگر جنازه نداشـتم هـیچ    3

) نیز معلوم نیست و هر کجا کـه باشـیم   3ناراحت نباشید زیرا مزار حضرت فاطمه زهرا(
هستیم. از کلیه عزیزانی که بر گردن من حقـی دارنـد عاجزانـه تقاضـا      پیش خدا و شهیدان

کنم حقوقشان را بر من ببخشند و حالل نمایند تا بتوانم انشاءاهللا در صف شهدا محشـور   می
  شوم. به امید پیروزي حق بر باطل.

  خــواهم امشــب کــه بــا مــادر خــویش 
   

  انـــدکی دســـت در آغـــوش کـــنم     
  دامـــنش پـــر کـــنم از شـــبنم اشـــک   

  
ــنم     ــوش کـ ــن درد فرامـ ــه ایـ ــا کـ   تـ

  گفتـــی اي مـــادر یـــاد دارم کـــه مـــی  
  

  آیــــد آن روز کــــه دامــــاد شــــوي   
ــادر     ــدم اي مــ ــاد شــ ــون دامــ   اکنــ

  
مادرم شـاد بخـواب، پسـرت شـاد رود       

ــر  ــه دگــــــــــــ   اش تیر و عروسـش خـون اسـت    حجله  حجلــــــــــــ
  

  مـــادرا بهتـــر از ایـــن چیســـت دگـــر  
    

  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار.  
  بنده حقیر خدا
  مجید عبدوس

28/2/65  
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  هاي کلیدي عبارت
I توانید این رزمندگان را یاري کنید. بر تمامی شما واجب است تا از هر طریق که می 
I )را باز کنید.7اگر مسلمان واقعی هستید بیایید راه کربالي حسین ( 
I شرکت کنید. ها) (جبهه در کربالي ایران 
I  سرافراز و سـربلند خـواهی   3بدان که شما در روز قیامت پیش حضرت فاطمه(. مادر جان (

 بود.
I تر برگزار کنید. مراسم نماز جمعه و دعاي کمیل را هر چه باشکوه 
I .در دعاهایتان امام و رزمندگان را دعا کنید 
  
 

   منوچهر :نام
  عبدوس  خانوادگی: نام
  رمضان  پدر: نام 

  لیال  نام مادر:
   1339هفدهم تیر  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان  محل تولد:
  دیپلم  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1362یکم آذر  تاریخ شهادت:
   پنجوین عراق محل شهادت:
   - نحوة شهادت:

  زادگاهش امامزاده اشرف گلزار شهداي مزار:



 (دفتر هشتم) نامه کامل شهدا وصیت ¹ )12(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      620

  منوچهر عبدوس
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب الشهداء و الصدیقین و الصالحین

  .2»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون  فی سبیل 1حسبن الذین قتلواو الت«
انـد و از درگـاه خـدا روزي     کشته شدگان در راه خدا را مـرده مپنداریـد زیـرا آنـان زنـده     «

  ».خورند می
جمهوري اسالمی ایران و تمام شـهداي راه   3با سالم خدمت رهبر کبیر انقالب بنیانگذار  

اند و با سالم بـه   گشته 4د حق علیه باطل به درجۀ رفیع شهادت نایلحق و عدالت که در نبر
تمامی رزمندگان اسالم و شما مردم شهیدپرور سمنان [با سالم به مردم قهرمان و شهیدپرور 

روز در حال پیروزي و سرنگونی شدیم مـزدور عـراق    سمنان] اکنون که رزمندگان ما روز به
نی را باز کنند، بر تمامی شما واجب اسـت تـا از هـر    هستند، تا هر چه زودتر راه حرم حسی

توانید این رزمندگان را یاري کنید امروز روزي است که خدا دارد تمام کسـانی   طریق که می
دهد. اگر مـا مسـلمانیم و اگـر بـه خـدا       کنند مورد امتحان قرار می را که ادعاي مسلمانی می

خلق کرده و یک روزي هـم مـا را از ایـن     اعتقاد داریم باید بدانیم که خدا یک روزي ما را
شود، چرا که مرگ کسی فـرا رسـد در    برد. کسی خیال نکند که بیاید جبهه کشته می دنیا می

، 5هاي محالت کمی بـه خـود بیاییـد    گیرد. شما اي جوان هر کجا که باشد خدا جانش را می
عـزاداري بـراي امـام     زنـی و  کمی فکر کنید، مگر همین شما نیستید که در ماه محرم با سینه

کنید حال اگـر مسـلمان واقعـی     کنید و براي او گریه و زاري می ) سوگواري می7حسین(
) را باز کنید و در کربالي ایـران شـرکت کنیـد و بـه     7راه کربالي حسین( 6هستید بیایید
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سال پیش در صحراي کربال یاریت  1300سرور شهیدان اعالم کنید که اگر ما نبودیم که در 
حسین زمانت لبیـک گفتـه و    1»هل من ناصر ینصرنی«اکنون در کربالي ایران به نداي  کنیم

ایم. شـما اي پـدران و مـادران کـه از آمـدن فرزنـدتان بـه جبهـه          مان شتافته به یاري حسین
دهید، اگر به شهید اعتقاد  کنید، در روز قیامت جواب این همه شهید را چه می جلوگیري می

گـذاري   مزاده و تشییع جنازه آمدید. اگـر اعتقـاد داري پـس چـرا نمـی     نداري چرا به این اما
فرزندت بیاید و اسلحۀ دوستش را که در سـنگر افتـاده بـردارد و انتقـام خـون بـرادرش را       

گیریـد. شـما چگونـه مسـلمانی      حال مورد امتحان خدا قرار می بگیرید. خالصه شما در همه
سـاعت رژیـم مـزدور عـراق بـا بمبـاران        شنوي که هـر روز و هـر   بینی و می هستی که می

کشـد آن موقـع شـما هـیچ      شهرهایمان کوچک و بزرگ و زن و مرد را به خاك و خون می
  حرکتی و احساسی نکنید. خالصه کمی به فکر آن دنیا هم باشید.  

  ام: در خاتمه چند سخن با خانواده
د. مادر جـان بـدان   خواهم اگر نسبت به شما بدي کردم مرا ببخشی مادر جان، از شما می  

) سرافراز و سربلند خواهی بود و شـما اي  3که شما در روز قیامت پیش حضرت فاطمه(
هایم از شـما نیـز طلـب حاللیـت میکـنم و شـما اي        برادرانم و یگانه خواهرم و کلیه فامیل

همسرم: خداحافظ که نتوانستم شریک زندگیت باشم چرا کـه راه معبـود را یـافتم و تـو را     
سپارم، باشد که خداوند صبر به شما بدهد تا بتوانی راه من را ادامـه   شه به خدا میبراي همی

خواهم که مراسم نماز جمعه و دعـاي کمیـل را هـر چـه      دهی. در خاتمه از همگی شما می
باشکوهتر برگزار کنید و در دعاهایتان امام و رزمندگان را دعا کنید چرا که هرچـه داریـم از   

ماران است. در خاتمه همگی شما را کـه قـدم رنجـه نمودیـد و بـه      رهنمودهاي این پیر ج
که اگـر شـما رفتیـد     2کنم و به دوست عزیزم شهید دانشجو بگویید امامزاده آمدید تشکر می

دوست شما راهت را ادامه داد و نگذاشت که اسلحۀ شما بر زمین بمانـد و در کنـار ایشـان    
اتمه براي سالمتی امام و رزمنـدگان اسـالم   هر کجا که جا هست مرا به خاك بسپارید. در خ

  و شادي روح تمام شهداي راه اسالم و قرآن صلوات.
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  دعاي همیشگی یادتان نرود
  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار

  همگی خداحافظ شما
ام که در تشییع جنازة من خدمت کردند کمال تشکر را  از کلیه دوستانم و رفقاي بسیجی  

  ها را در صراط نلغزاند.   وند انشاءاهللا این قدمدارم خدا
  خداحافظ
  منوچهر عبدوس

14/6/62  
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  هاي کلیدي عبارت
I کنند. حال آن کسانی که در این راه جان خودشان را فداي اسالم عزیز کرده و می خوشا به 
I پیوندد. چه افتخاري از این باالتر که انسان به محبوب خود می 
I  به امت مسلمان این است که امام عزیز را تنها نگذارید.پیام من 
I .در نمازهاي جمعه و جماعات شرکت کنید 
I اهللا است. کشور ما امروز کشور رسول 
I ي الهی را پیشه خود کنید و حجاب اسالمیتان را حفظ نمایید.اتقو 
I ید.امت عزیز قدر امام عزیز را بدانید و پیروي این مرد خدایی را کنید تا خدایی شو 
I جز فرمان خدا فرمان دیگري از آنها سر نزند. دارند باید به تمام آنهایی که در راه حق گام برمی 
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  سکینه  نام مادر:
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   اصابت ترکش نحوة شهادت:
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  مهدي عبیري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص«
دسـت و   ن هـم درستی که خدا آن مؤمنان را که در صف جهـاد کـافران ماننـد سـد آهنـی      به«

    ».دارد پایدارند بسیار دوست می
اینجانب مهدي عبیري فرزند تقی با اعتقاد راسخ به وحدانیت خداوند متعال و فرسـتادة    

) و ائمه معصومین وصیت خود را بـه اختصـار   6پاکش حضرت ختمی مرتبت محمد(
  نگارم. می
ـ    با درود بی   اهللا العظمـی امـام    تپایان بر آقا امام زمان(عج) و نایب بـرحقش حضـرت آی

که با نثار  2خمینی رهبر مسلمین جهان و یاور مظلومان و با درود و سالم بر تمامی شهیدانی
خون پاکشان اسالم عزیز را زنده و پاینده نگاه داشتند. و با درود و سالم بـه آن مسـلمانانی   

گونــه کـه در راه خداونــد متعــال از مــال و جــان و فرزنــدان خــود گذشــتند و پــا روي هر 
طلبی خود گذاشتند و به وظیفۀ بندگی خود عمل کرده  خودمحوري و خودخواهی و راحت

خرند و درود خداوند بر کسانی کـه پیـرو    کنند و در نتیجه رضاي خداوند متعال را می و می
داري صابر و شـکرگذار هسـتند و    فقیه امام عزیز خمینی کبیر هستند و در راه دین خط ولی

ماننـد و ایـن    هاي شرقی و غربی و کفر جهـانی ثابـت قـدم مانـده و مـی      در مقابل ابرقدرت
دهند تا اینکه حکومت عدل  اش یعنی امام زمان(عج) می انقالب اسالمی را به صاحب اصلی

کـه دیـن خـدا را     3هـایی  جهانی در جهان مستقر بشود. اسالم در این زمان به تمامی انسـان 
  یازمند است.اند، ن اند و به آن ایمان آورده شناخته

آیا کسی هست که اسالم را یاري کند آیا کسی هست در این امتحان بزرگ الهی شرکت   
کند و گام بردارد و پیروز شود و رضـا و خشـنودي خداونـد را بخـرد و بـه دعـوت امـام        
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شکن لبیک بگوید و آزاد مرد باشد و بزرگوار زنـدگی کنـد و زیـر بـار      عزیزمان خمینی بت
اري نرود. بحمداهللا ملت عزیزمان به پیروزي از حضـرت امـام خمینـی    هرگونه مذلّت و خو

اند و پیام  اند و در این راه ثابت قدم مانده روحی له الفدا این حرکت حسینی را انتخاب کرده
ال الـه اال اهللا  «هاي جهان برسانند و پرچم پرافتخـار   روند تا به گوش تمامی ملت قرآن را می
حال آن کسانی که در این  بر سرتاسر جهان برافراشته کنند و خوشا بهرا  »اهللا رسول اًو محمد

خرند و  را می» لقاء اهللا«کنند و در ازاي آن  راه جان خودشان را فداي اسالم عزیز کرده و می
پیوندد بـه آن کسـی کـه هسـتیش از      چه افتخاري از این باالتر که انسان به محبوب خود می

  اش. شود از بنده التر که خداوند راضی میاوست و چه افتخاري از این با
وصیتم به پدر گرامیم این است که پدر جان خداوند را شکر کن و صـابر بـاش و بـدان      

خـواهم کـه بـه     که خداوند شما را مورد لطف و عنایت خود قرار داده است و از شـما مـی  
المی بدهیـد و  بزرگواري زندگی خودتان را ادامه بدهید و فرزندان نیکو تحویل جامعـۀ اسـ  

خواهم که اگر حرف بدي از من شنیدید به بزرگی خودت مرا بـبخش و   در آخر از شما می
وصیتم به مادر مهربانم این است که خداوند را شکر کن که فرزندت در راه خدا سفر کـرده  
و هرگز براي من ناراحتی نکنید زیرا جاي من خوب است و صـبر را پیشـۀ خـود کـن کـه      

  ان است.  خداوند با صابر
وصیتم به خواهرانم این است که پاکدامنی خودتان را داشته باشید و براي دیگران الگـو    

باشید و پیام من به امت مسلمان این است که امام عزیز را تنها نگذارید تا اینکه به سـعادت  
دنیا و آخرت نایل شوید و در نمازهاي جمعه و جماعات شرکت کنیـد و از حافظـان نظـام    

پاي این انقالب بهترین عزیـزان را مـا از دسـت     اسالمی باشید، زیرا براي اینکه به جمهوري
دادیم تا اینکه این نعمت عظما نصیب ما شد و در پایان از همۀ کسانی که موجـب اذیـت و   

خواهم که مرا ببخشند و در ضمن بدن مرا در هر کجا که مورد صالح پدر  آزار آنها شدم می
ند. و وصیتم به برادران کوچکم این است کـه راه مـرا ادامـه بدهیـد و     و مادرم بود دفن نمای

  پیرو امام باشید و تقوي را پیشۀ خود سازید.
  مهدي عبیري

  27/12/64اسفند ماه 
  



 629عبیري، مهدي     ¹تان سمنان اس

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .»ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص«
دسـت و   ن مؤمنان را که در صف جهـاد کـافران ماننـد سـد آهنـین هـم      درستی که خدا آ به«

  سورة صف) 4(آیه ». دارد پایدارند بسیار دوست می
نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و بـا درود و سـالم بـر امـام زمـان(عج) و نایـب        به  
بـا   اهللا موسوي خمینی و با درود و سالم بر امـت امـام کـه    الشأن آن حضرت امام روح عظیم

هاي زیر سـتم شـدند و خداونـد     گشاي ملت دادن جان و مالشان اسالم را یاري کردند و راه
را که دعوت رسول خدا و اولیاء خدا را اجابت کردنـد و در راه   1هایی رحمت کند آن انسان

هاي هدایتی بـراي خـود و دیگـران بـوده و هسـتند و       آزادگی قدم برداشته و هر کدام چراغ
هایی که به اسم انسان ولی بدتر از حیوان کـه در مـنجالت فسـاد     آن انسان لعنت خداوند بر
شـوند. خـدایا تـو را     هـاي دیگـر مـی    روند و سد راهی براي سـعادت انسـان   فرورفته و می

اي به ما دادي و ما را از زیر بار بردگی و ظلم و سـتم پادشـاهان    شکرگذاریم که رهبر آزاده
اهللا اسـت و کشـور اسـالم اسـت و      روز کشـور رسـول  پرست نجات دادي، کشور ما ام نفس

هاي مسلمان و آزاده هستند که باید به رهبري امام  اسالم در کشور ما زنده شده و این انسان
هـاي زیـر سـتم و     گشـاي انسـان   عزیز این اسالم را به تمامی نقاط جهان انتشار بدهند و راه

  مظلوم باشند.
حدت اسالمی را حفـظ کنیـد و همگـی در زیـر     اهللا این است که و وصتیم به امت حزب  

لواي اسالم به رهبري امام، خداوند سبحان را عبـادت کنیـد و بدانیـد کـه تکامـل شـما در       
وحدت شماست. دنیا گذرگاهی بیش نیست، دیـر یـا زود بایـد هجـرت کنـیم بـه محضـر        

خـوش  خداوند متعال پس کوشش کنیم در این دنیا تقواي الهی را پیشۀ خود سازیم و چـه  
است که رفتنمان از این دنیا در راه خداوند باشد و شهادت در راه خدا یکی از آمـال اولیـاء   

  خداوند بوده و هست.
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وصیتم به پدر بزرگوار و مادر مهربانم این است که شـکر کنیـد خداونـد بـزرگ را کـه        
ود و شـ  فرزندتان در چنین راهی به شهادت رسید و این افتخار نصیب هر پدر و مادري نمی

در آخر وصیتم به پدر و مادر مهربانم این است که مرا حالل ك نید زیرا من نتوانسـتم حـق   
فرزندي را نسبت به شما ادا نمایم. وصیتم به برادران عزیـزم ایـن اسـت کـه راه مـرا ادامـه       

کـس جـز مـوال هراسـی بـه دل راه ندهنـد و        بدهند و سعی کنند بندة خدا باشند و از هـیچ 
 1اهرانم تقوي الهی را پیشه خود کنید و حجاب اسالمیتان را حفـظ نماییـد  همچنین شما خو

خواهم صبر کنید که خداوند با صابران اسـت و از تمـامی کسـانی کـه      و از همگی شما می
  خواهم که مرا ببخشند. ام می باعث آزارشان شده

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
24/9/65  

  الحقیر مهدي عبیدي
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

اهللا  پایان بر حضرت ختمی مرتبـت رسـول   نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان، با درود بی به
عنوان  اي را به ). حقیر جمله7) و خلیفۀ بالفضل او و ائمه معصومین(6محمد( 2[...]

  نگارم. می  وصیت
  امام خمینی و بر تمامی امت امام.با درود فراوان بر رهبر عظیم الشأن انقالبمان 

کنم که به ما رهبر دلیر و شجاعی در این عرصه خاك با قلبی قـوي   خدایا تو را شکر می  
هـاي مظلـوم را از    متصل به خداوند سپاه شیطان را به خاك ذلت نشـانده دادي و مـا انسـان   

 3ن راهنمـایی هاي مرگبار نجات داد و ما را بـه سـعادت خـداخواهانیما    ها و ضاللت جهالت
پیماید، چقدر مظلوم در گوشه و کنار دنیـا وجـود    کرد ولی این هدایت هنوز اول کار را می
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شکنمان باشد و خودش را در درجه اول خداگونه کنـد   دارد. آیا کسی هست پیرو رهبر بت
بـرد و   سر می و به کمک مظلومین شتابد. دنیا االن در فقر فرهنگی و اقتصادي و اجتماعی به

وجـود   ها که بر اثر پیروي هواي نفس شیاطین شرق و غرب به ي نجات از این پیچ و خمبرا
آمده با دست پر توان یاران پیرو خط امام برداشته شود، باید آنهایی کـه در جبهـۀ خـارجی    

هاي مظلوم را بگیرنـد بایـد بـا کمـک خـود       سعادت و دنیا و آخرت انسان 1خواهند [...] می
را با قاطعیت تمام گرفت. ما تـا کـی زجـر     اینهاهاي آزاده جلوي  نسانهاي مظلوم و ا انسان

ها ظالم هستند و امـت عزیـز قـدر امـام      بکشیم اگر مشکالت فرهنگی داریم. منشأ آن انسان
شوید. حکمت خداونـد متعـال    3را کنید تا خدایی 2عزیز را بدانید و پیروي این مرد خدایی

اش نشود و ایـن   اش از طرف بنده رین ظلم به بندهکند که در جهان کوچکت جوري اقتضا می
ها[ي] عاقل هستند که باید فرامین الهی را با جان و دل انجام بدهند و رضاي خداوند  انسان

را بخرند. اگرچه ما براي یاري دین خدا حرکت کردیم و رفتیم ولی راهمان یـک راه کـامالً   
که سعی کنید مراعات حق یکـدیگر   خواهم ها می حساب شده بوده و هست و از همۀ انسان

طـور از جنبـۀ    خودتان بر هر طوري که شده نشـوید. همـین  » سیر الی اهللا«ید و مزاحم را کن
شود، مگر بـر اثـر خودسـازي و پیـروي از      فردي گرفته تا یک جمع و این کار درست نمی
ت یـک  اید و موالي همۀ ما یک حکـیم اسـ   قرآن و عترت: دنیا حساب دارد، چون شما بنده

عادل متعال است و باید نظامات جهان و تمام موجودات که اشرف آن انسـان هسـت بایـد    
جـز فرمـان خـدا     دارند باید به اساس قانون خدا باشد و تمام آنهایی که در راه حق گام برمی

هـایی کـه درد بشـریت را     عنوان یک انسان به آن انسان فرمان دیگري از آنها سر نزند. من به
غنـی کـردن افـراد جامعـه بـه فرهنـگ        -1کنم که در دو جهت  اند توصیه می احساس کرده

  اسالمی و جلوگیري از دشمنان اسالم از درون و برون پیش بروند با قاطعیت هرچه بیشتر.
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توصیه من به همکاران عزیز تربیت معلم این است که فرصت را غنیمت بشمارید و اول   
وجـود بیاوریـد و    از نور خدا را در وجود خودتان به 1راه سعادت را خودتان بپیمایید و [...]

سـپارند را تربیـت کنـد و جهـت      دست شما می عنوان امانت به هاي دیگر را که به بعد انسان
سعادت را به آنها یاد بدهید و این را بدانید که مسئولیت شما بسیار سنگین و ظریف اسـت  

  و ثواب آنها همه بسیار زیاد.
عنـوان یـک فرزنـد حقیـر اگرچـه       کنم کـه مـن بـه    مادرم وصیت می و در آخر به پدر و  

سوي خدا بتوانم  به شما خیري برسانم ولی امیدوارم با حرکت به 2خاطر فقر [...] نتوانستم به
سـوي   حق شما را ادا نمایم و پدر جان و مادر جان و بهتر جانم من با دلگرمـی فـراوان بـه   

پارم و توکلتـان را بـر خـدا کـردم چـون شـما       سـ  روم و من شما را به خدا مـی  شهادت می
جـز اینکـه    آیـد بـه   اي دارید و تمام وجودتان به خدا بسته است و کاري از من برنمی آفریده

زودي هجـرت   براي شما فرزند نیکی باشم و هرگز غم و غصـه نخوریـد زیـرا همگـی بـه     
ـ  سوي اعمال از پیش فرستاده شدة خودمان می به سـوي خـدا    هکنیم چه خوش آن وقت که ب

برویم. با اعمال شایسته و خداخواهانۀ شما بزرگ هسـتید و بزرگـوار بـه زنـدگی خودمـان      
  ادامه بدهید.

  مهدي عبیري
9/4/65  

  

روز روزه دارم و ادا  30گیرد. بعد از من  کلیه وسایل شخصی من به والدین من تعلق می  
  نمایید. محل دفن مرا با صالح خودتان در یک جا قرار دهید.
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  هاي کلیدي عبارت
I .اي سعادت یاري کن تا به جبهه روانه شوم و امیدوارم که در راه معبودم شهید شوم 
I ترین راه است براي رسیدن به خدا. ترین و آسانترین و شیرین چون شهادت راحت 
I دیگر طاقت ماندن در این دنیاي فانی و گناه کردن را ندارم. 
I کنم که همۀ کارهایتان را براي رضاي خدا انجام بدهید. به شما توصیه می 
I خواهم که از مادیات دست بردارید و معنویات را پیش خود قرار دهید. از شما می 
I .خواهران حجاب خود را و برادران نگاه خود را حفظ کنند 
I لبش را شاد کنید.هاي این بزرگوار را گوش فرا دهید و ق امام را تنها نگذارید و حرف 
I .صفوف نماز جمعه و مساجد را پر کنید 
I .قدري هم به فکر آخرت و خانۀ ابدي خودمان باشیم 
I دانم. من مردن در بستر را ننگ می 
 
 

   اهللا نعمت :نام
  عبیري  خانوادگی: نام
  اکبر  علی پدر: نام 
  خاتون  نرجس ادر:نام م

   1345بیستم فروردین  تاریخ تولد:
روستاي عبیرآباد از توابع شهرستان  محل تولد:

  دامغان
  اول متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1363چهاردهم تیر  تاریخ شهادت:
   بانه محل شهادت:
    اصابت گلوله نحوة شهادت:

  زادگاهشرضاي  فردوسگلزار شهداي  مزار:
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  اهللا عبیري نعمت
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1بسم رب الشهداء و الصدیقین

نـام   هاي ما و به ی بخش جاننام هستی بخش و تسل نام اهللا پاسدار حرمت خون شهدا و به به
ها را خلق کرد و  ها را همچون استوار آفرید و ما انسان ها و کوه آن خالقی که زمین و آسمان

این همه نعمت بیکران در اختیار ما گذاشت پس ما باید از این همه نعمت پروردگار فایـدة  
عیتی را بـراي مـا   اکنـون کـه خـدا چنـین مـوق      خوبی ببریم و در راه خدا استفاده کنیم و هم

وجود آورده که همین نعمت جنگ است که ما را در معرض امتحان قرار بدهـد، پـس مـا     به
کـنم   باید با موفقیت کامل از این امتحان بگذریم و من در وجود خودم این احسـاس را مـی  

توانم به جبهه برویم، پس اي سعادت یاري کن تا به جبهه روانه شوم و امیدوارم کـه   که می
تـرین راه اسـت    ترین و آسـانترین و شـیرین   راه معبودم شهید شوم، چون شهادت راحتدر 

کـنم   سر برم و مشاهده مـی  براي رسیدن به خدا و دیگر براي من ننگ است که در راحتی به
روند  که برادرانی را که از من کوچکترند ولی مقامشان نزد پروردگار باالتر است به جبهه می

ام. من دیگر طاقت ماندن در این دنیـاي فـانی و گنـاه     راحت نشسته شوند و من و شهید می
ام  درِ خانۀ خدا را بزنم چون در گناه غـرق شـده   2دانم با چه رویی کردن را ندارم. دیگر نمی

ولی باز امیدوارم که خداوند مرا از این منجالب گناه بیرون بکشـد، ولـی آرزو دارم قبـل از    
الزمان را بار دیگـر ببیـنم و    ایم حضرت مهدي(عج) صاحبرفتنم چهرة پرنور و درخشان آق

  تا از راز دلم برایش بگویم. 
کـرد،   داشتم که اگر خداوند تبارك و تعالی سـعادت شـهادت را نصـیبم مـی     دوست می  

گذاشت جاي مـن خـالی بمانـد و از کلیـه بـرادران و       داشت و نمی ام را برمی برادري اسلحه
) و 7براي من گریه نکنند بلکـه بـراي مظلومیـت حسـین(    خواهم که  دوستان و اقوام می

هـاي شـما    یارانش بگریند و تو اي دوست من خصوصاً شما برادر من، قدر مهـر و محبـت  
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خورم. امیدوارم همگی مرا ببخشید و در هر حـال   اکنون افسوس می عزیزان را ندانستم و هم
ونـد تبـارك و تعـالی    ) خواهـد آمـد و مـن از خدا   3صبر داشته باشید که مهدي فاطمـه( 

هاي شهدا صبر جمیل و اجر عظیم عنایت بگرداند و به شـما توصـیه    خواهانم که به خانواده
کنم که همـۀ کارهایتـان را بـراي رضـاي خـدا انجـام بدهیـد و همیشـه چهـره و قلبـی            می

خواهم که از مادیـات دسـت    اللهی داشته باشید و به دیگران محبت کنید و از شما می حزب
د و معنویات را پـیش خـود قـرار دهیـد. از ملـت غیـور و شـهیدپرور خواهـانم کـه          برداری

خواهران حجاب خود را و برادران نگاه خود را حفظ کنند و یک پیام هم به ملـت غیـور و   
امید بیدار و شهیدپرور دارم. البته من کوچکتر از آنم که براي این ملـت آگـاه پیـام خاصـی     

هـاي ایـن بزرگـوار را     ذکر اینکه امام را تنها نگذارید و حرفعنوان یک ت داشته باشم ولی به
گوش فرا دهید و قلبش را شاد کنید و براي طول عمر باعزتش دعـا کنیـد و صـفوف نمـاز     
جمعه و مساجد را پر کنید تا با شرکت خود در این مجالس و اجتماعـات مشـتی محکمـی    

ایتکار و از کسانی که هنـوز در  گویان شرق و غرب خصوصاً آمریکاي جن باشد بر دهان یاوه
اهللا بپیوندنـد و از   خـواهم کـه بیـدار شـوند و بـه صـفوف حـزب        خواب غفلت هستند مـی 

خواهم که به اسالم روي بیاورند تا موجـب   کنند می خواهرانی که حجاب خود را حفظ نمی
 نشوند که جوانان ما به فساد کشیده شوند. حال که قرار است همۀ ما برویم پس چه خـوب 

است که در این چند روز عمر، زندگی باعزت و با شرافت داشته باشیم و قدري هم به فکر 
کنند براي این انقـالب   چینی می آخرت و خانۀ ابدي خودمان باشیم و به اشخاصی که توطئه

و به اسالم حقیقی ایمان آورید و از کلیه اقـوام   1و اسالم خواهانم که دیگر بس است، بیایید
خـواهم کـه بـراي مـن گریـه و زاري مکننـد کـه         آشنایان یا دور یا نزدیک میو دوستان و 

دشمنان اسالم از گریه و زاري شما در انظار سوء استفاده کنند من مـردن در بسـتر را ننـگ    
) و ائمـه  7خواهم که بدنم تکه تکه شود تا در آخرت پیش موالیم حسـین(  دانم و می می

تر است مگـر   ) رنگین7(2اکبر حسین ون من از علیاطهار سربلند و سرافراز باشم. مگر خ
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تر است؟ پس چه خوب است که این چند  ) رنگین7(2) و قاسم7(1خون من از عباس
روز عمر را در راه خدا و عبادت او باشیم تا در قیامت سرافراز و سـربلند و شـاد باشـیم و    

نزدیک و همگی برادران و  افسرده نباشیم. در خاتمه از کلیه دوستان و آشنایان واقوام دور و
طلـبم و از همگـی طلـب مغفـرت و آمـرزش و       شناسند حاللیـت مـی   خواهرانی که مرا می

کـنم در پایـان چیـزي     کنم، امیدوارم که مرا ببخشید و من هم همه را حالل مـی  بخشش می
جز: خدایا، خدایا تا انقالب مهدي، تـو را بـه جـان مهـدي، حتـی کنـار        براي گفتن ندارم به

  نویسم: ، خمینی را نگهدار. و چند قطعه شعر براي یادگار میمهدي
  

ــرادر    ــز ب ــن هرگ ــوز از داغ م   مس
  

  منـــال از داغ مـــن هرگـــز بـــرادر  
ــزن بـــر ســـینه و بـــر ســـر         بـ

  
ــی    ــدي(عج) م ــه مه ــر ک ــد آخ   رس

  اگـــر باشـــد قـــرار آخـــر بمیـــرم  
  

ــرم نمــی     خــواهم کــه در بســتر بمی
  خــدایا کــن شــهادت را نصــیبم     

  
  بمیـرم  4و اصـغر  3که همچون، اکبر  

  خــدایا پــاك بگــردان گــرد گنــاهم  
  

  بار دگـر مهـدي(عج) ببیـنم    که یک  
    

  »اهللا و برکاته 5حمۀوالسالم علیکم و ر«
  29/1/63مورخ 
  اهللا عبیري نعمت
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  هاي کلیدي عبارت
I  رنـگ اسـالمی ایـران     با آگاهی کامل و چشمی باز راه حق و حقیقت را که همان انقالب خـون

 باشد برگزیدم. می
I .براي حمایت و پاسداري از دستاوردهاي خون شهیدان راهی جبهه شدم 
I عنوان نایب حضرت مهدي(عج) است. امام امروز به 
I اعتنا بودن به فرمانش به منزلۀ اعتنا نکردن به حرف امام زمان(عج) است. بی 
I کنید می کورخبر اسالم و مسلمین را  اگر اتحاد داشته باشید چشم دشمنان از خدا بی. 
I دهد. هاي بسیج راه حق و راه قرآن و راه جبهه را نشان می مردم به خدا بسیج و پایگاه 
I .تشکیل بسیج به فرمان نایب امام زمان(عج) است 
I .زیاد به فکر جمع کردن مال دنیا نباشید 
I دنیا انسان را به ضاللت و گمراهی می کشاند. حب 
I ر جنگ را بچرخانند.نباید در خانه بنشینیم و عدة خاصی کا 
  

   حسن :منا
  عجم  خانوادگی: نام
  محمد  علی پدر: نام 

  صدیقه  نام مادر:
   1341ودوم خرداد  بیست تاریخ تولد:
  خیج از توابع شهرستان شاهرود کالته محل تولد:
  پایان دوره ابتدایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1365چهارم فروردین  تاریخ شهادت:
   فاو عراق محل شهادت:

    اصابت ترکش و سوختگی ادت:نحوة شه
  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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   حسن عجم
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
اهللا ذالکـم خیـر لکـم ان کنـتم      انفروا خفافا و ثقاال و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل«

  .»تعلمون
بار مجهز بیرون شوید و در راه خدا به مال و جـان جهـاد کنیـد     براي جنگ با کافران سبک«

(سـورة توبـه آیـه    » بود اگر مردمی با فکر و دانـش باشـید   این کار شما را بسی بهتر خواهد
41(1.  
حمد و سپاس خداوند بزرگ جهان را که ما را خلق کرد و به ما عقل و شعور داد تا راه   

ویـژه   خیر و سعادت را انتخاب کنیم و در نهایت به او بپیوندیم و با درود به پیامبران الهی به
) که پیان دهندة وحی الهی است و 6عبداهللا( حضرت ختمی مرتبت محمدبن آنهاخاتم 

) و دیگران یـازده  7حضرت علی بن ابیطالب( آنهابا درود به دوازده امام برحق که اولین 
آیـد و   ساللۀ پاك آن حضرت و آخرین حضرت مهدي(عج) است که انشاءاهللا به زودي مـی 

ان(عج) نـور چشـم   کند و بـا درود بـه نایـب برحـق امـام زمـ       جهان را پر از عدل و داد می
مستضعفان حضرت امام خمینی و با درود به روان پاك و طیبۀ شهداي راه حق و حقیقت از 

ویـژه   صدر تاریخ تا به امروز و با درود به تمامی پیروان حضرت امام در سرتاسر جهـان بـه  
  رزمندگان اسالم.

ن انقالب اینجانب حسن عجم با آگاهی کامل و چشمی باز راه حق و حقیقت را که هما  
باشد برگزیدم و براي حمایت و پاسداري از دستاوردهاي خـون   رنگ اسالمی ایران می خون

گونه شبهه و شکی ندارم و امیدوارم که خداونـد   شهیدان راهی جبهه شدم و در این راه هیچ
عنوان یک سرباز امام زمان(عج) قبول کند و از اینکه دیر به ایـن راه پـا نهـادم از سـر      مرا به

  صیرم بگذرد. تق
رسد که وظیفۀ شما در حـال حاضـر اسـت، اولـین      و اما بعد نکاتی است که به نظرم می  

نکته این است که در راه حمایت از انقالب و رهبري انقـالب و در راه مبـارزه بـا دشـمنان     
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عنـوان نایـب حضـرت     خارجی و داخلی انقالب از هیچ کوشش دریغ نورزید. امام امروز به
، یعنی حرف او حرف حضـرت مهـدي(عج) اسـت و اطاعـت نکـردن و      مهدي(عج) است

اعتنا بودن به فرمانش به منزلۀ اعتنا نکردن بـه حـرف امـام زمـان(عج) اسـت و اطاعـت        بی
نکردن حرف امام زمان(عج) اطاعت نکردن از فرمان پیامبر و در نهایـت اطاعـت نکـردن از    

  فرمان خداست.
ر اتحاد داشته باشـید چشـم دشـمنان از خـدا     مسئله بعد اتحاد و وحدت شماست که اگ  
خبر اسالم و مسلمین را کور و قلبشـان را غمگـین و آرزوهایشـان را بـه گـور خواهیـد        بی

  از یکدیگر برعکس.   1فرستاد و در صورت تفرقه و جدایی
دهـد.   هاي بسیج راه حق و راه قرآن و راه جبهه را نشان مـی  مردم به خدا بسیج و پایگاه  

آییـد و هنـوز هـم     هاست. چرا به خـود نمـی   اماکن مقدس مراکز تجلی نور جبههامروز این 
نسبت به این اماکن مقدس بدبین هستید تشکیل بسیج به فرمان نایب امام زمان(عج) اسـت  

  بسیجیان را کمک کنید و مشکالتشان را حل کنید که راهشان حق است.  
خواهید بمیرید، همۀ ما باید  مگر نمیدیگر اینکه زیاد به فکر جمع کردن مال دنیا نباشید   

دنیا و آنچه در دنیا را در دست داریم بگذاریم و برویم در داخل قبر تنگ و تاریک و آنجـا  
  دست آوردیم یا از راه حرام.   حساب پس دهیم که آیا مال دنیا را از راه حالل به

باعث شده است ، حب دنیاست که 2»کشاند حب دنیا انسان را به ضاللت و گمراهی می«  
شوند، امـروز نبایـد در    کنند عدة کمی راهی جبهه می که وقتی مسئولین براي جبهه اعالم می

طور  خانه بنشینیم و عدة خاصی کار جنگ را بچرخانند. ما هم مسلمانیم و نباید در برابر این
  تفاوت باشیم.  مسائل بی

ي گریه زاري براي من بهتـر اسـت   جا خواهم که راه مرا ادامه دهند و به و از برادرانم می  
  که اسلحۀ خونین مرا از زمین بردارند که راه خیر و سعادت همین است.

خواهم که شیري را که به من داده است حالل کند و مرا بـه بزرگـی    و از مادر عزیزم می  
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  فرستاده است خوشحال باشد.   1گاه خود ببخشد و از اینکه مرا در راه خدا به قربان
اند بـه بزرگـی خـود     اهللا تقاضا دارم که اگر از من بدي دیده ت از کلیه امت حزبدر نهای  

  ببخشند و مرا حالل کنند.
  »والسالم علی عبادهللا الصالحین«

13/12/1364  
  حسن عجم
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  هاي کلیدي عبارت
I سوي جبهه نهادم. باره روي به براي همین عزت و شرف اسالم بود که به یک 
I ست و مهلت اندك. اگر امـروز نشـتابی فـردا جـواب آقـا امـام زمـان(عج) را چـه         وقت تنگ ا

 دهید. می
I .وقت فانی است، کمی وجدان داشته باشید و به خود بیایید 
I اند.  ام که انبیاء در آن قدم نهاده پدر و مادرم من در راهی قدم نهاده 
I   .باید در پشت جبهه به این انقالب و امام خدمت کنید 
I  که شما نیز از سربازان امام زمان(عج) باشید.دعا کنید 
I خواهم که پیام امام امت را لبیک گویند. هاي عزیزم می از رفیق 
 
  

   عیسی :نام
  عجم  خانوادگی: نام
  رجبعلی  پدر: نام 

  حمیده  نام مادر:
   1346چهارم مهر  تاریخ تولد:
  خیج از توابع شهرستان شاهرود کالته محل تولد:
  اول راهنمایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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   عیسی عجم
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
اهللا فیقتلـون و   یقـاتلون فـی سـبیل    لجنـۀ ان اهللا اشتري المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم ا«

ـ یقتلون وعداً علیه حقا فی التور و االنجیل والقرآن و من اُوفی بعهـده مـن اهللا استبشـروا     ۀی
  .1»ببیعکم الذي بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم

را بـراي آنکـه ایشـان را      هایشـان  مال 2هایشان را درستی که خدا خرید از گروندگان جان به«
ر آن حق در شوند وعده دادنی ب کشند و کشته می کنند در راه خدا می باشد بهشت کارزار می

تر به عهدش از خـدا پـس شـاد شـوید بـه سـبب        تورات و انجیل و قرآن کیست وفا کننده
  ».فروختنشان که مبایعت کردید به آن و آن است آن کامیابی بزرگ

انوارش قلـوب چـرکین را    آنکهنام  نام یگانه معبود عابدان، به نام یگانه خالق جان و به به  
نام آنکه هستی را آفرید و انسـان را   بخشد، به را نجات میدهد و راهش گمراهان  صیقلی می

نـام   نام آنکه مؤمنان را عزت و کافران را ذلت عطـا نمـود. بـه    اشرف مخلوقاتش قرار داد. به
آنکه حالوت شیرینی مناجاتش [را] هر که دریافت فانی در او گردیـد و خـود را فرامـوش    

  نمود.
قا امام زمان(عج) و نایب بـرحقش امـام امـت و    با سالم و درود بر منجی عالم بشریت آ  

و بـا   3اهللا منتظري ناپذیر جهان اسالم و با سالم و درود بر قائم مقام رهبري آیت رهبر سازش
  سالم و درود به شهداي راه حق و حقیقت.

. 4»جنگ، جنگ است و عزت و شرف دین و میهن ما در گـرو همـین مبـارزات اسـت    «  
جـز بـا فـداکاري و ایثـار      ین بود، برپا داشتن عظمت اسـالم بـه  هدف من از آمدن به جبهه ا

خواهد. براي همین عزت و شرف اسـالم   ممکن نیست و ایثار و فداکاري هم مرد میدان می

                                           
  .112و  111توبه/  -1
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سوي جبهه نهادم تا وجود خاکی و فانی خود را در دریاي بیکران  باره روي به بود که به یک
نم، باشد تا خداوند سبحان از من راضی اي ناچیز غرق و گم ک عظمت خداوندي چون قطره

هـا   سال تماشاگر این جنگ و حماسـه  6باشد. حال با شما هستم برادر و خواهر شمایی که 
ایـد یـا اصـالً صـداي آن را      بودید شمایی که گویی صداي وجدانتان را در سینه حبس کرده

نگ اسـت و مهلـت   گذرد، وقت ت شنوید. از این خواب زیانبار بیدار شوید، که وقت می نمی
دهیـد، فـردا اسـت کـه      اندك. اگر امروز نشتابی فردا جواب آقا امام زمـان(عج) را چـه مـی   

که براي پشیمانی و ندامت خیلی دیر اسـت آبـی    1انگشت خسران را به دهان گیري فردایی
  است که از سر گذشته وقت فانی است، کمی وجدان داشته باشید و به خود بیایید.

شـود راه   مین عاشقان بیایید و آنگاه که عاشق خدا شدي خدا عاشقش مـی سرز 2راه [...]  
 3بهاي کشتۀ راه خدا خود خدا خواهد بود. کشد و خون آنکه خدا عاشقش شد خدا او را می

ها فـدا شـدند    که در این راه 5و چه عروجی باالتر از این معراج و شهدایی 4چه خریدار [...]
اش به روي زمین بـاقی مانـد،    یمودند و آنها رفتند و اسلحه) را پ7به حق که راه ائمه اهللا(

بعثـی   6شما حرکت کنید و اسلحۀ آنهـا را برگیریـد و انتقـام خـون پاکشـان را از مـزدوران      
بگیرید. اگر چنین نکنید، حتماً در محشر پیش آنان سرافکنده خواهید بود. پدر و مادرم مـن  

اند. شما باید در پشت جبهه به این انقـالب و   نهادهام که انبیاء در آن قدم  در راهی قدم نهاده
امام خدمت کنید. که انشاءاهللا این انقالب به قیام مهدي(عج) متصل خواهد شد و دعا کنیـد  

سـال بـراي مـن     20که شما نیز از سربازان امام زمان(عج) باشید. پدر و مادرم شـمایی کـه   
هـزارم   ام حتی یـک  بینم نتوانسته کنم می زحمت کشیدید و خون دل خوردید هر چه فکر می

آلـود از شـما عاجزانـه     هاي شما را جبران کنم، اما با همین وضع با همین روي شـرم  خوبی
تقاضا دارم مرا ببخشید و از من رضایت داشته باشید، رضاي خداوند سبحان در رضاي پدر 

                                           
 ».فردائی«در اصل وصیت  -1
 خوانا نیست. -2
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کنید و در آخر  و مادر خالصه شده است. برادر تو هم نماز بخوان و بعد از من جاي مرا پر
هاي جنگ بیایند و  خواهم که پیام امام امت را لبیک گویند و به جبهه هاي عزیزم می از رفیق

را در سنگرهاي امام زمـان(عج)   اینهاها خسته شوند و جاي  نگذارند که برادران ما در جبهه
ها جوانمردانه  سوي جبهه ها به جوان«پر کنید تا سنگرها خالی نشود. به فرمودة امام عزیزمان 

خـواهم پسـر حقیـر     و در آخر از پدر و مادرم می 1»هجوم آورید و به این قائله خاتمه دهید
شما که همچون عیسی باشد براي اینکه حق را ادا نماید و در مقابل پروردگار سبحان باشـد  

رم و ماه روزه دارم که نتوانستم بگیـ  1کنم که بنده مدت  از شما پدر و مادر عزیزم تقاضا می
شما پدر و مادرم این روزه را بعد از شهادتم بگیریـد تـا مـن در مقابـل پروردگـار سـبحان       

  سربلند باشم. والسالم به امید پیروزي اسالم.
  

  اي اهل قلـم قلـم تفنـگ اسـت امـروز     
  

  برگیر سالح خود که جنگ است امروز  
    

ــی  ــه ب ــز ک ــریم  برخی ــنگر گی ــه س   بهان
  

اسـت  در خانه به هر بهانه مانـدن ننـگ     
ــروز حاضرم در راه دین از تـن جـدا گـردد      امـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــرم   ســــــــــــــــــــــــــــــــ
  من بمیرم باك نیست امـا بمانـد رهبـرم     

    

  جاده خندق 28/4/66
  شنبه روز یک

  عیسی عجم
  

                                           
هیهات که شما جوانان عزیز زیر بار ذلت برویـد. پـس تکلیـف    «ها عبارتی دارد  ه جبههامام در لزوم هجوم جوانان ب -1

». ها جوانمردانه هجوم آورید و بکوشید تـا جامـۀ ذلـت نپوشـید     سوي جبهه اسالمی و میهنی شما اقتضا دارد که به
 .)229(تبیان، جوانان از دیدگاه امام خمینی، دفتر شانزدهم، ص 
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  هاي کلیدي عبارت
I دانم.  نشینی و تماشاگر بودن را گناهی نابخشودنی می گوشه 
I طلبد. ي میبدانید اسالم امروز تنها است و قرآن شما را به یار 
I تـان   ناپذیري، اوالً براي خودتـان و بعـداً بـراي جامعـه     گیري از انقالب ضرر جبران امروز کناره

 دنبال خواهد داشت. به
I پا خیزید و اسالم را یاري کنید. به 
I .ریشۀ کفر و شرك و نفاق را به سرکردگی امریکا و نوکرانش صدام و اسرائیل قطع کنید 
I من صبر پیشه کنی. اي همسرم دوست دارم در مرگ 
I .براي سالمتی امام زمان و طول عمر رهبر بزرگ انقالب و پیروزي اسالم و اسالمیان دعا کنید 
  

   غالمرضا :نام
  عجم  خانوادگی: نام
  محمداسماعیل  پدر: نام 

  زینب  شاه نام مادر:
   1316یکم فروردین  تاریخ تولد:
روستاي خیج از توابع شهرسـتان   محل تولد:
  شاهرود

  بتدایی چهارم ا تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1364ویکم بهمن  بیست تاریخ شهادت:
   فاو عراق محل شهادت:
   - نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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   غالمرضا عجم
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
و من یقاتل فی سبیل اهللا فیقتـل او   ةالدنیا باالخر ةفلیقاتل فی سبیل اهللا الذین یشرون الحیو«

  .1»یغلب فسوف نؤتیه اجر عظیما
مؤمنان باید در راه خدا با آنان که حیات مادي دنیا را بر آخرت برگزیدند جهاد کنند و هـر  «

  ». کس در این جهاد کشته شد یا فاتح گردید که او را در بهشت ابدي اجري عظیم دهیم
االهی « اً ان تکون لـی   فخراً بیان اکون لک عبدا و کفی  کفی بی عزّ انـت کمـا احـب     ربـ

  .2»بحاُواجعلنی کما 
پروردگارا در عزت من همین بس است که عبد و بندة تو باشم و در افتخار من همین بس «

طور هستی که من تو را دوسـت دارم و مـرا هـم     است که تو رب و پروردگارم باشی تو آن
  ».طور قرار بده که مرا هم دوست بداري آن

  آن کس که تو را شناخت جان را چه کنـد 
  

  3خانمــان را چـه کنــد  فرزنـد و عیـال و    
ــی      ــانش بخش ــر دو جه ــی ه ــه کن   دیوان

  
  دیوانــۀ تــو هــر دو جهــان را چــه کنــد   

    

نام خدا و با سالم و درود به پیشگاه امام زمان(عج) یگانه منجـی عـالم بشـریت و بـا      به  
درود به رهبر بزرگ انقالب اسالمی امام خمینی و با سـالم و درود بـه روان پـاك شـهداي     

از صدر اسالم تا عاشوراي حسینی و از عاشـوراي حسـینی تـا عاشـوراهاي      گرانقدر اسالم
رنگ نبرد حق علیه باطل، این حقیر فقیر سراپا تقصـیر حـاج    هاي خون مکرر ایران. در جبهه

ساکن روسـتاي خـیج    40دارندة شناسنامه شماره  4غالمرضا عجم فرزند مرحوم محمد [...]
ت تنظیم نمودم. من بـا شـناختی کـه از اسـالم و     نامه را با کمال صحت و سالم این وصیت

                                           
  .74نساء/  -1
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و  1رهبري انقالب بزرگ اسالمی، امام خمینی این یادگار ساللۀ رسول اکرم و این امیـد [...] 
اسالم داشته و دارم، مشتاقانه و داوطلبانه عازم جنگ با کفر جهانی بـه سـرکردگی شـرق و    

نشـینی و تماشـاگر    انـم و گوشـه  د اي بر دوش خود مـی  غرب گردیدم. چرا که این را وظیفه
بدانید اسـالم امـروز تنهـا     2دانم. اي مردم، اي کسانی که [...] بودن را گناهی نابخشودنی می

حسـین   3»هـل مـن ناصـر ینصـرنی    «طلبـد، امـروز نـداي     است و قرآن شما را به یاري می
و شـما  انداز شده  از چهارده قرن پیش در فضاي عطرآگین ایران اسالمی طنین 4)3فاطمه(

  طلبد. را به یاري می
ناپـذیري، اوالً بـراي خودتـان و بعـداً بـراي       گیري از انقـالب ضـرر جبـران    امروز کناره  

پا خیزید و اسـالم را یـاري کنیـد. آمریکـاي جهـانخوار       دنبال خواهد داشت، به تان به جامعه
فایـت فرزنـد   دست باک خاطر باشید، پس زیر بیرق اسالم و قرآن که به گذارد شما آسوده نمی

شکن به اهتزاز درآمده جمع شوید و ریشۀ کفر و شرك و نفاق را  )، خمینی بت7حسین(
به سرکردگی امریکا و نوکرانش صدام و اسرائیل قطع کنیـد و بعـد از آن سـربلند و مفتخـر     

  زندگی کنید. 
مظلومیـت   5اي همسرم دوست دارم در مرگ من صبر پیشه کنی و پیام خون مرا که [...]  
گیـري   اهللا علیها) به آنان کـه همیشـه از انقـالب کنـاره     الم است همانند زینب کبري(سالماس
کنند برسانی مبادا با صداي بلند گریه کنی و دشمنان دین را شاد گردانـی، عمـه جـان و     می

را خوشـحال کنیـد. همسـرم     6خواهر جان مبادا در مرگ من صـورت بخراشـید و منافقـان   
و آنان را روانۀ جنگ علیه کفر و  7بارزان و رزمندگان دیگري [...]دوست دارم از فرزندانم م

گران کنی و نگذارید تفنگ من به زمین بماند. اي دختران مـن بـراي مـن گریـه نکنیـد،       فتنه
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) گریـه کنیـد کـه آنـان بـر گریـه       3مظلومـه(  2) و رقیـۀ 7امـام حسـین(   1براي سکینۀ
کنم اگر جایی نق بزنید  ام حالل نمی شیدهسزاوارترند. اي پسرانم زحماتی را که براي شما ک

و از شهادت من گالیه کنید بلکه قیام کنید و با دشمنان قرآن بجنگید، امروز اسالم ما را بـه  
یاري طلبیده، باید برویم و خود را فداي اسالم سازیم. مبادا به هر نهادي برویـد و تقاضـاي   

رم بهاي خونم را خدا بدهـد و در  پدرمان شهید شده است، دوست دا 3کمک کنید و بگویید
ام از من بگذرید و  جوار شهداي اسالم باشم. اي برادرانی که به نحوي با شما سروکار داشته

مرا عفو کنید، براي رضاي خدا. من هم براي رضاي خداوند بزرگ از شـما گذشـتم. بـراي    
یان دعا کنید. در سالمتی امام زمان و طول عمر رهبر بزرگ انقالب و پیروزي اسالم و اسالم

  ضمن هر کجا مرا دفن کردید مهم نیست. دوست دارم در روستاي خیج دفنم کنید.
  

  »الهدي اتبعوالسالم علی من «
  حاج غالمرضا عجم

  10/11/64مورخه 
  
  

                                           
 تعلیقات. ر.ك. -1
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  هاي کلیدي عبارت
I موظـف   ها به دست ما رسید و مـا  امانت گرانقدر که همانا دین اسالم است پس از گذشتن نسل

  هستیم که به تمامی جهان صادر کنیم.
I ام جز توبه و جهاد در راهت نیست. خداوندا توشه 
I ام. دانی که براي رضاي تو و گسترش دین تو به جبهه آمده خدایا تو می 
I خواهم قلبم را چون آئینه درخشان کنی. خدایا از تو می 
I د تو را ببینم و جمال زیباي تـو  خدایا مرا از بالي غرور و خودخواهی نجات بده تا حقایق وجو

 را مشاهده کنم.
I .همیشه پشتیبان والیت فقیه بوده و این امام عزیز را تنها نگذارید 
I ام شما باید افتخار کنید که چنین فرزندي را در دامن خود پرورش داده تـا بـه    پدر و مادر گرامی

 اي رسیده است. چنین درجه
I انـد   نی کـه تحـت تـأثیر گروهـی منـافق قـرار گرفتـه       در هرچه جذب کردن افراد مؤمن و باایما

 بکوشید.
I خواهم که هرگز نادیده را قضاوت نکنند، که قسـم بـه دروغ و قضـاوت     از همۀ ملت باایمان می

 .بخشد نادیده را خدا هرگز نمی
 

    محمدحسین :نام
  عجم  خانوادگی: نام
   فرعلیص پدر: نام 

  زینب  نام مادر:
   1341دهم خرداد  تاریخ تولد:
  خیج از توابع شهرستان شاهرود  کالته محل تولد:
  پایان دوره راهنمایی  تحصیالت:
  بسیج  کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  محمدحسین عجم
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب شهداء و الصدیقین

  
  در مسلخ عشق جز نکو را نکشـند 

  

  1رو را نکشـند  روبه صـفتان زشـت    
  

  

با درود بر منجی عالم بشریت امام زمـان(عج) و نایـب بـرحقش پیـر جمـاران خمینـی         
) و از 7شکن و سالم بر تمامی شهداي اسالم از آدم تا خـاتم و از خـاتم تـا حسـین(     بت

خیج  کالته 1341) تا خمینی. اینجانب محمدحسین عجم فرزند صفرعلی متولد 7حسین(
  کنم. خود را شروع می وصیت

ساز که انقـالب اسـالمی بـراي سـرنگونی      ایم سرنوشت خداوندا در شرایطی قرار گرفته  
رود و امانت گرانقدر کـه همانـا دیـن اسـالم اسـت پـس از        هاي باطل به پیش می حکومت

دست ما رسید و ما موظف هستیم که به تمامی جهان صادر کنیم دینی که  ها به گذشتن نسل
  اد کردن مردم مستضعف از یوغ استعمار و ساختن انسان الهی آمده.براي آز

ام جـز توبـه و جهـاد در     آیم. توشه سویت می خداوندا مرا دریاب و من با دست خالی به  
ام. از تـو   دانی که براي رضاي تو و گسترش دین تو به جبهه آمده راهت نیست. خدایا تو می

گمراهـی   2ی، نیرویی ده تا اول با جهـاد نفـس بـر   خواهم قلبم را چون آئینه درخشان کن می
انـد مقابلـه کـنم.     که برعلیه احکام و دستورات تو قیام کـرده  3پیروز و بعد با کفار و منافقین

دانم گمراهی چه بـالي خطرنـاکی    اي بیش نیستیم؛ هدایتمان کن زیرا که می خدایا ما وسیله
ه تا حقایق وجود تو را ببینم و جمال است. خدایا مرا از بالي غرور و خودخواهی نجات بد

زیباي تو را مشاهده کنم. خدایا من کوچکم، ضعیفم، نـاچیزم و انسـان موجـود خطاکـاري     
درسـتی تسـبیح کـنم. بـار خـدایا تـو        بین ده تا خود را بیابم و به اي عبرت است. به من دیده

                                           
، »نکـو «جـاي واژة   این شعر منسوب به میرزاده عشقی است و بر سنگ مزار او حک شده است. در اصل وصیت بـه  -1

  آمده است.» محفل«، »مسلخ«جاي  و به» نیکو«
  ».و«در اصل وصیت  -2
  ر.ك. تعلیقات -3
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بارخـدایا مـن آن   کـنم.   سوي تو از دشمن شـکایت مـی   هایی و به گشاینده بالها و گرفتاري
هنگام که چشم به جهان گشودم چیزي از خود نداشـتم و اکنـون کـه چشـم از دنیـا بسـتم       

  جاي نگذاشتم؛ بارِ گناهی است که در برابر رحمت تو ناچیز است.   چیزي به
کـنم و هرگـز    از تمامی دوستان، آشنایان و خویشاوندان عزیزم طلب عفو و بخشش مـی   

خواهم تا روحـم همچـون شـهیدان     ، بلکه طلب آمرزش را میباشم راضی به گریۀ شما نمی
، این یاور مستضـعفان را  2حسین زمان، این پیر جماران 1»هل من ناصر ینصرنی«دیگر نداي 

لبیک گفته و آسوده باشم. من گرچه براي دفاع از دین و گسترش اسالم عزیز به جبهه رفتم 
  کردم. یش چشمانم حس میاي را در پ ولی هر لحظه انتظار چنین روز فرخنده

ایـم و   و شما از امت شهیدپرور، ما همگی به پشتیبانی شما در جبهه احتیاج زیـاد داشـته    
توجـه بیشـتر    4مسئلۀ اصلی مـا جنـگ اسـت   «باید به نداي امام که فرمودند:  3همیشه اوقات

  داشته باشید و همیشه پشتیبان والیت فقیه بوده و این امام عزیز را تنها نگذارید.
دانم چه بنویسم؟ اگـر روز تـا شـب و شـب تـا سـحر        ام. نمی و شما پدر و مادر گرامی  

هـاي   توانم احساس هیچ پدر یا مادري را روي کاغـذ بیـاورم و بـا ایـن کالمـی      بنویسم نمی
اید مـرا ببخشـید.    شود قدر شما را دانست. و اگر نافرمانی و خطایی از من دیده کوچک نمی

اي  که چنین فرزندي را در دامن خود پرورش داده تا به چنین درجه و شما باید افتخار کنید
رسیده است و مبادا رنجی به خود راه دهید. و برادر مهربان، شما در راهنمایی من کوشـش  
بسیار کردید و اگر شما همچنین نافرمانی دیدید مرا ببخشـید و قلبـاً از مـن راضـی شـوید.      

  در موقع نیایش یادي از ما کرده باشند. امیدوارم خواهران عزیزم مرا ببخشید و
و سخنی با شما اي برادران بسیجی، اي کسانی کـه روز و شـب خـود را وقـف اسـالم        
کنید. گرچه شـما از طـرف بعضـی از خـدا      اید و چه خالصانه و بدون توقع فعالیت می کرده
د نباشد، کـه اینهـا   گاه ناامی اید و حق زیادي از شما پایمال شده، هیچ خبران در فشار بوده بی

                                           
  ر.ك. تعلیقات. -1
  ات.ر.ك. تعلیق -2
  ».اقات«در اصل وصیت  -3
  .148، ص 19صحیفه امام، ج  -4
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اي نه چندان دور طلوع خواهد کرد. پس در هرچه جذب کردن افراد مـؤمن و   همه در آینده
اند بکوشید. دعـا کـه سـالح مـؤمن اسـت       باایمانی که تحت تأثیر گروهی منافق قرار گرفته

  فراموش نکرده و مسجد که سنگر است ترك نکنید.
که چند صباحی در این دنیاي فانی در کنـار   و شما اي ملت عزیز و خواهران و برادرانی  

کنم و از همۀ  هم بودیم، انشاءاهللا مرا ببخشید. و از همۀ دوستان و آشنایان طلب حاللیت می
خواهم که هرگز نادیده را قضـاوت نکننـد، کـه قسـم بـه دروغ و قضـاوت        ملت باایمان می

رسد؛ پس چرا  اي خود میبخشد و خطاکار هروقت که باشد به جز نادیده را خدا هرگز نمی
  ما در دادگاه الهی دخالت کنیم؟

عنوان هدیه به برادران و  من گرچه کوچک و حقیرم ولی این چند کالمی را که نوشتم به  
گیرم و شما را به خداي  پدران بزرگتر از خودم بوده. از این بیشتر وقت گرانقدر شما را نمی

  ماس دعا دارم.نامه الت سپارم و از خوانندة وصیت بزرگ می
  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار.

  محمدحسین عجم
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  هاي کلیدي عبارت
I       حیات و زندگی تا وقتی براي انسان ارزش دارد کـه قـرآن و دسـتورات آن و حاکمیـت اهللا بـر

 جامعه حاکم باشد.
I رآن و اسالم ما بازي کنند. ولـی او  دهد جانیان زمان با ق یک فرد مسلم هرگز به خود اجازه نمی

 تفاوتی از خود نشان دهد. بی
I دارند.  ها را گرم نگه چنان جبهه انتظار من این است برادران هم 
I نحو احسن رعایت حجاب اسالمی را نمایید. خواهران همه به 
I .به امید پیروزي حق بر باطل و آزادي کربال و قدس عزیز از چنگال دشمنان اسالم 
  
  

   محمدعلی :نام
  عجم  خانوادگی: نام
  صادق  پدر: نام 

  شهربانو  نام مادر:
   1348یکم دي  تاریخ تولد:
  ان شاهرود خیج از توابع شهرست کالته محل تولد:
  پایان دوره ابتدایی  تحصیالت:
   سپاه کننده: ارگان اعزام

   1367وهفتم اردیبهشت  بیست تاریخ شهادت:
   ماووت عراق محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  لی عجممحمدع
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»ینیذ) لم یستقم اال بقتلی فیا سیوف خ6ان کان دین محمد(«
  .2»اللهم وفقنا لما تحب و ترضی«
  .3»ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین«

ج) و عصـر(ع  هاي نبرد نور علیه ظلمت یعنی حضرت ولی سالم بر فرماندة اصلی صحنه  
هایتـان   نایب برحقش امام امت و سالم بر شما ملت همیشه در صحنه ایمان که بـا رشـادت  

ایـد و بـا سـالم و درود بـه ارواح پـاك شـهداي        لرزه به اندام شرق و غرب متجاوز انداخته
ویژه شهداي انقالب اسالمی و جنگ تحمیلـی. اینجانـب محمـدعلی عجـم فرزنـد       تاریخ به

 5نامـه  وصـیت  4عنـوان  خیج شاهرود، چند سـطري را ذیـالً بـه    صادق ساکن روستاي کالت
  داریم. معروض می

حیات و زندگی تا وقتی براي انسان ارزش دارد که قرآن و دستورات آن و حاکمیت اهللا  -1
بر جامعه حاکم باشد، اما آن روز که قرآن و اسالم عزیز و نوامیس مسلمین در معرض خطر 

ـ «ت قرار دهد طبـق فرمـودة ائمـه    تفاو باشد و انسان خودش را بی االرض خیـر مـن    بطنف
زیر زمین رفتن و مرگ براي انسان بهتر است، اما یک فرد مسـلم هرگـز بـه خـود      6»ظهرها

تفاوتی از خـود نشـان    دهد جانیان زمان با قرآن و اسالم ما بازي کنند. ولی او بی اجازه نمی

                                           
  )11در اصل وصیت پس از این شعر نوشته (حسین  ».ان کان دین محمد«ر.ك. تعلیقات. ذیل  -1
خدایا مـا  «، باب الصوارم الحمدته فی جواب الصواعق) 205ص   است. (الصوارم المهرقه،» صواعق«بخشی از دعاي  -2

  ».اي که تو دوست داري و موجب رضایت توست ونهگ را موفق بدار به
قدم بدار بر قـوم کـافرین مـا را نصـرت      خدایا به ما صبر عطا کن و ما را ثابت«سورة بقره است.  250بخشی از آیه  -3

  ».بفرما
 ».بعوان«در اصل وصیت  -4
  ».وصینامه«در اصل وصیت  -5
  .341، ص 46بحاراالنوار، ج  -6
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دین جدم جز با کشته شدن من بـاقی   فرماید اگر که می 2هستیم 1دهد. ما پیرو همان حسینی
  .5»4و بدن مرا قطعه قطعه نمایید 3پس آي شمشیرها بیایید«ماند  نمی
هـا را گـرم نگـه دارنـد. تـا انشـاءاهللا شـر         چنان جبهه انتظار من این است برادران هم -2  

نحـو احسـن رعایـت     گردد و خـواهران همـه بـه    6دشمنان اسالم از سر مسلمین قلع و قمع
  باشد. ، زیرا سیاهی چادر شما ارزشش همانند خون شهدا می7المی را بنماییدحجاب اس

باشـند و آنچـه کـه مصـلحت      وصی اینجانب پدر بزرگوارم آقاي صـادق عجـم مـی    -3  
جـا   و مـن از همـین   8بینند عمل نمایند و امیدوارم این فرزنـد کوچکتـان را عفـو نماییـد     می

  سپارم.   رسانم و شما را به خداي بزرگ می می خدمت شما مادرم و برادرم و خواهرانم سالم
  عزیز از چنگال دشمنان اسالم. 9به امید پیروزي حق بر باطل و آزادي کربال و قدس  

  ها) (یا عجم 10محل دفن قبرستان باال
  )2من کبوتر عشقم (

  )2آماده پروازم(
  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

  هاشم گردان قمر بنی
1/1/65  
  ی عجممحمدعل

  

  

                                           
 ».حـینی«در اصل وصیت  -1
 ».هـتیم«در اصل وصیت  -2
 ».بیائید«در اصل وصیت  -3
 ».نمائید«در اصل وصیت  -4
 نامه است. ترجمه عبارت اول وصیت -5
 ».غم«در اصل وصیت  -6
 ».نمائید«در اصل وصیت  -7
 ».نمائید«در اصل وصیت  -8
  ر.ك. تعلیقات. -9

 ».بااله«در اصل وصیت  -10
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  هاي کلیدي عبارت
I .در طول زندگی تابع والیت فقیه و تابع رهبریت امام امت باشید 
I ها باکی نداشته باشند بلکه افتخار کنند. در راه خدا از این شهادت 
I .با دشمنان اسالم بجنگند و روز خوش براي جنایتکاران شرق و غرب باقی نگذارند 
I باشد.7اکبر اباعبداهللا( ) و پسرم نیز رهرو راه علی3طمۀ زهرا(انشاءاهللا دخترانم پیرو فا ( 
I خواهم در راه خدا از هیچ کوششی دریغ نورزند. از برادرانم می 
I ها را به قلب سیاه کفار و منافقین نشانه گیرید. تفنگ 
I خواهم که در راه خدا ثابت و استوار باشد. از برادر کوچکم می 
I خیانت و جنایت را مرتکب شده است.  تفاوت باشد بزرگترین  هرکس بی 
I  .هوشیار باشید که با اعمالتان دشمنان اسالم شاد نشوند 
I .اي امت عزیز از اختالف و دوگانگی پرهیز کنید 
I .رمز پیروزي ما در انقالب وحدت کلمه بوده است 
I شد. اگر تدبیرهاي امام عزیزمان و اتحاد ملت نبود انقالب پیروز نمی 
I کنم که در بستر مرگ طبیعی از دنیا نرفتم. می خودم هم خدا را شکر 
I شهید شد.7هایم بیاموز که پدرشان در مسیر کربالي حسین( به بچه ( 
I .در یاد دادن احکام اسالم به آنها کوشا باش 

   یداهللا :نام
  عجم  خانوادگی: نام
  یونس  پدر: نام 

  معصومه  نام مادر:
   1331سوم دي  تاریخ تولد:
  خیج از توابع شهرستان شاهرود کالته محل تولد:
  پایان دوره ابتدایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  یداهللا عجم
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .1»اناهللا و انا الیه راجعون«
دگیسـت و درود و سـالم بـر امـام     حد مر خداوندي را که سزاي بن با حمد و سپاس بی  

برحق او امام امت خمینی کبیر و درود و سالم بر ارواح مطهـر شـهدا و    2عصر(عج) و نایب
  رزمندگان اسالم.

  و درود و سالم بر شما خانوادة محترمم و تمامی شما برادران و خویشاوندان محترم.
مگـر آنکـه    که بر هر فـرد مسـلمان فـرض اسـت کـه شـب را سـحر نکنـد         3از آنجایی  

نامـه   عنوان وصـیت  اش زیر سرش باشد، لهذا من هم بر آن شدم چند خطی را به نامه وصیت
  (خانوادگی) بنویسم.

ابتداً به عرض شما خـانوادة محتـرمم برسـانم کـه در تمـامی امـور وصـی مـن بـرادرم            
ت باشد، از جهت سرپرستی و بررسی اموال، درمورد دفن و کفن، باغ و زراعـ  اصغر می علی

باشد و اگر شـما خواسـتید کـه جـداي از دیگـر       و دیگر چیزها... . برادرم متصدي امور می
اصغر جدا و بـه   نوبۀ رسم خود با تصدي برادرم علی توانید که به ، می4برادران زندگی نمایید

  هاي خود ادامه بدهید. البته طبق مسائل شرعی و موازین اسالم. زندگی و سرپرستی بچه
ماه نماز برایم بدهیـد بخواننـد و دیگـر اینکـه امکـان دارد در       6ه روزه و ما 2در حدود   

طول زندگی مقدار وجهی به کسـی بـدهکار و فرامـوش شـده باشـد در پرداخـت آن و از       
، 6عنوان رد مظالم پرداخت نمایید تومان به 500گذرد مبلغ  الناس نمی که خدا از حق 5آنجایی

  شاید که مورد مغفرت قرار بگیرم.
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نمایم، باشد کـه مـورد رضـاي     در نهایت از همگی شما عزیزان طلب عفو و بخشش می  
باشـد برسـیم    حق قرار گرفته و به فوز ابدي که تنها آمال انبیاء و اولیاء و ما پیروان اولیاء می

  رزمندگان اسالم بر کفر جهان. 1و به امید پیروزي نهایی
  14/12/64مورخه 

  یداهللا عجم
  

اهللا  بع والیت فقیه و تابع رهبریت امام امت و جانشین برحـق او آیـت  در طول زندگی تا  
  باشید، زیرا که راه آنها حق و سخن آنها سخن خدا و ائمه و قرآن است.   2منتظري

  »والسالم«
  

هـا   خواهم که اگر همسر گـرامیم خواسـت روي سـر بچـه     اصغر می از برادر عزیزم علی  
  ها بزرگ شدند او هم یک منزلی داشته باشد. ی بچهاي به او بدهید که وقت باشد، یک خانه

16/12/64  
  یداهللا عجم
  شاهد شیخ علی سیمانی

  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

اهللا و اشـهد ان علیـا و ابنائـه المعصـومین      اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمدا رسـول «
والنـار حـق و ان اهللا    لجنـۀ حق و ا 3ن الموتحجج اهللا صلوات اهللا علیهم اجمعین و اشهد ا

   4»یبعث من فی القبور
خدایا به نام تو و به امید تو به خشنودي رضاي تو و با توکل بـه تـو بـه جبهـه آمـدم و        

ام و فرزندانم را به تو واگذار کردم، خدایا قبول درگاهت فرما و بـه آنچـه    زندگیم و خانواده

                                           
  ».نهائی«در اصل وصیت  -1
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  موفقم گردان. داري و بدان راضی هستی  دوست می
اگر مقدر شد در این مسیر توفیـق شـهادتم نصـیبم شـود از مـادر عزیـزم و همسـرم و          

خـواهم کـه صـبر و     مـی  1فرزندانم، از برادران گرامیم و خواهرانم و همۀ خویشان و اقوامم
هـا   استقامت را پیشه خود کرده و به رضاي خدا راضی باشند و در راه خدا از ایـن شـهادت  

مکـار را نخورنـد،    2باشند بلکه افتخار کنند. با هم مهربـان باشـند، فریـب [...]    باکی نداشته
نسبت به هم احترام قائل باشند، حق یکدیگر را ادا کنند و کسـی بـه دیگـري ظلـم و سـتم      
نکند، همه دلسوز یکدیگر، بزرگترها، پدر کوچکترها خـود را حسـاب کننـد و کوچکترهـا     

ابن  حجۀبرادران یکدیگر باشند، دست از یاري امام زمان خود را فرزند بزرگترها و دیگران 
شـکن و قـائم مقـام رهبـري      الحسن العسکري(عج) و نایب برحقش امام امت خمینـی بـت  

برندارند، با دشمنان اسـالم بجنگنـد و روز خـوش بـراي      3اهللا العظمی منتظري حضرت آیت
  جنایتکاران شرق و غرب باقی نگذارند.  

عهـده   اصغر را که در نبود من سرپرستی فرزندانم را به بزرگم علیوصی خود قرار برادر   
داشته باشد و اگر همسرم خواست برود کسی مـانع او نشـود و حقـش طبـق میـزان شـرع       
مقدس پرداخته شود و اگر خواست به سرپرستی فرزندانم بماند بـا کمـال عـزت و احتـرام     

  ق ندارد متعرض او شود.زندگی به او داده شود و کسی ح 4اي با وسایل یک خانه
فرزندانم را امیدوارم خوب تربیت کنند و به مدرسه فرسـتاده و امکانـات در اختیارشـان      

گذاشته شود. تا بتوانند رشد کنند و مفید براي جامعه باشند و به اسالم و مسـلمین خـدمت   
  ببرد.  5کنند و وقتی بزرگ شدند هر کسی حق خود را از داراییم

) 7اباعبـداهللا(  6اکبر ) و پسرم نیز رهرو راه علی3نم پیرو فاطمۀ زهرا(انشاءاهللا دخترا  
  باشد.
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  یک سال نماز و دو ماه روزه برایم گرفته شود. هزار تومان بابت رد مظالم ادا شود.  
خـواهم کـه    داران و همسایگان مـی  و دوستان و آشنایان و حق 1از همۀ خویشان و اقوام  

  طلبم. ندة حقیر دیدند ببخشند و از همه حاللیت میاگر رنجشی، اذیت و آزاري این ب
خواهم که از این فرزند کوچکش راضی باشد و اگـر نتوانسـتم فرزنـد     از مادر عزیزم می  

خوبی برایش باشم امیدوارم مورد عفو و بخششم قرار دهد و دعا کند کـه خـداي تبـارك و    
  تعالی این هدیۀ ناقابل را قبول درگاهش فرماید.

خواهم که اگر در این چند مدتی که با هم زندگی کردیم از من بدي  زیزم میاز همسر ع  
هـاي ناقابـل قبـول     یا اذیت و آزاري دیده است مرا حالل کند و برایم دعا کند که این قـدم 

) 7درگاه خداي متعال واقع بشود. انشاءاهللا اجر و پاداشت را از موالیم اباعبداهللا الحسین(
  دریافت داري. 

خواهم که مرا ببخشـند و از مـن راضـی باشـند و در راه      هاشان می رانم و خانوادهاز براد  
صـاحب   خدا از هیچ کوششی دریغ نورزند و سالح بر زمین افتادة برادرشان را نگذارند بـی 

نشانه گیرید به فرمان امام امت مرجـع تقلیـد    2ها را به قلب سیاه کفار و منافقین بماند، تفنگ
  شیعیان.

خواهم که در راه خدا ثابت و استوار باشد و خستگی و کسـالت بـه    کوچکم میاز برادر   
هایش را خوب بخواند و از اینکه هنگام آمـدنم انـدکی بـا او تنـدي      خود راه ندهد و درس

  خواهم امیدوارم مرا ببخشند. کردم معذرت می
  گردان کربال

24/12/1364  
  یداهللا عجم

  
  
  

                                           
 ».قومان«در اصل وصیت  -1
  ر.ك. تعلیقات. -2



 (دفتر هشتم) نامه کامل شهدا وصیت ¹ )12(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      686

  اي دیگر] نامه [وصیت
  من الرحیمبسم اهللا الرح
دهم کـه خـدایی جـز خـداي یکتـا نیسـت و        اینجانب، یداهللا عجم فرزند یونس شهادت می

) در 7) و اوالدش(7) رسول و بندة خداست و حضرت علـی( 6حضرت محمد(
و ولی خدا هستند و شهادت می دهـم کـه حضـرت امـام عزیـزم، پیـر        1روي زمین حجت

هاي نبرد  جب است. اکنون که عازم جبههجماران، ولی فقیه مسلمین است و اطاعت از او وا
حق علیه باطل شدم به امر رهبر عزیزم بوده است و هدف از آمدن به جبهه این است که به 

او لبیک گفته باشـم. در زمـانی کـه رزمنـدگان عزیـز مـا در        2»هل من ناصر ینصرنی«فریاد 
کننـد تـا    لـه مـی  هاي خویش را به کف گرفته و با خـداي خـویش معام   هاي نبرد جان میدان

بهشت را دریافت کنند، آنها خود را به آب و آتش زدند تا ثابت کننـد کـه در زمـان غیبـت     
عصر(عج) بر والیت ائمه ثابت هستند. اي امت شهیدپرور کالته خیج همیشه در صحنه  ولی

باشید، یار و یاور امام عزیزتان باشید، پاسدار حرمت خون عزیزانی باشـید کـه خونشـان در    
هاي جنوب و غرب بر زمین ریخت تا درخت اسالم بارور گردد. در زمـانی کـه تمـام     انبیاب

تفـاوت باشـد بزرگتـرین     اند تا اسالم را از بین ببرند هرکس بی هم داده ها دست به ابرقدرت
خیانت و جنایت را مرتکب شده است. هوشیار باشید که با اعمالتـان دشـمنان اسـالم شـاد     

اختالف و دوگانگی پرهیز کنیـد، بـا هـم متحـد باشـید و بـه هـم        نشوند. اي امت عزیز از 
دانید کـه رمـز پیـروزي مـا در انقـالب       مهربانی کنید تا دشمنان را به خاك تیره بنشانید، می

وحدت کلمه بوده است. اگر تدبیرهاي امـام عزیزمـان و اتحـاد ملـت نبـود انقـالب پیـروز        
هایشان ثابت قدم باشند، هرگز ره به دشمنان خواهم که در کار شد. از برادران عزیزم می نمی

خوبی حفاظت کنند و اینک تـو اي مـادر عزیـز کـه از همـه       عزیزمان به 3اسالم ندهند. [...]
برایم ارزشت باالتر است ولی اداي تکلیف و اطاعت خدا از همه باالتر. مادرم اگر شـهادت  
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به شهادت خـتم شـد و    نصیبم شد، صبور و بردبار باش و خوشحال باش که مرگ فرزندت
  کنم که در بستر مرگ طبیعی از دنیا نرفتم.   خودم هم خدا را شکر می

) مقـاوم و دشـمنان اسـالم را بـا     3خواهران عزیز امیدوارم که همانند زینـب کبـري(    
خواهم  صبوریتان رسوا کنید، مبادا شیون کنید که دشمن خوشحال شود. از همسر عزیزم می

خوبی تربیت کنی. الگـوي تـو حضـرت فاطمـه      و فرزندانت را به که صبر خدا را پیشه کنی
) است. امیدوارم اگر برخورد بدي با شما کردم مرا ببخشی و برایم طلب مغفـرت  3زهرا(

) شهید شد و در یـاد دادن  7هایم بیاموز که پدرشان در مسیر کربالي حسین( کنی. به بچه
اهللا بـرایم   خواهم که از امـت حـزب   ن میکوشا باش. از همۀ شما عزیزا آنهااحکام اسالم به 

  حاللیت بطلبید. هر کس از من بدي دیده است مرا ببخشد.  
  

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  گردان کربال

15/12/64  
  یداهللا عجم
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  هاي کلیدي عبارت
I کنند.وار مرگم را تحمل  وصیت من به خواهرانم این است که زینب 
I .خواهرانم حجابتان را حفظ کنید 
I آل باشید.  براي جامعه زنانی مفید و ایده 
I از نهضت عاشورا است پس ادامه دهندة راه شهیدان باشید.   گرفته انقالب ما الهام 
I هاي ناب اسالمی باشید.   حافظ ارزش 
I هاي شهدا باشید. پیرو امام و مدافع ارزش 
I ب و خوبی باشید.کاري کنید که براي مردم الگوي مناس 
 
  

   اکبر :نام
  اکرامی  عجم خانوادگی: نام
  براتعلی  :پدر نام 
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   1339یکم خرداد  تاریخ تولد:
  خیج از توابع شهرستان شاهرود کالته محل تولد:
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  بسیج کننده: ارگان اعزام
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   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:



 (دفتر هشتم) نامه کامل شهدا وصیت ¹ )12(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      696

  اکرامی اکبر عجم
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ها را خالی نگذارنـد،   وقت جبهه وصیت من به مردم شهیدپرور کالته خیج این است که هیچ

اجازه ندهند دشمنان و اجانب به امام و رهبر شهدایشان تعرض و اهانت کنند. امام بزرگوار 
  وش جان فرا دهند و سنگر شهدا را خالی نگذارند.  هاي ایشان گ را تنها نگذارند به پیام

وصیت من به مادر بزرگوارم این است که اوالً شیر پاکی را که به مـن دادنـد تـا حـامی       
ادبی از من سر زد مرا  رهبر و دینم باشم مرا از دل و جان حالل نمایند، خداي نکرده اگر بی

ظبت کنند و با صداي بلند گریه نکنند ها و همسرم خوب موا ببخشند و قربتم کنند و از بچه
تا مبادا نامحرمان صدایتان را بشنوند، وصیت من به پدر بزرگوارم این است کـه پـدر جـان    
صفا و صمیمت و سادگی و تقوا و عشق به ائمۀ اطهار را از شما فرا گرفتم با تربیت و نـان  

مواظبت کـن و بـرایم دعـا    حاللی که به من دادي به این رتبه رسیدم. پدر جان از فرزندانم 
هاي شما را جبران کنم امیدوارم بتوانم روز  وقت نتوانستم محبت کن و مرا ببخش چون هیچ

  محشر براي شما شفیع باشم. 
صیت من به همسرم این است که مانند همسران دیگر شهدا در مرگ من صـبور باشـید     

وشانند چـون انقـالب مـا بـراي     در عزایم با صداي بلند شیون نکنند، خود را از نامحرمان بپ
کنم بتوانی فرزنـدانی   و حفظ حجاب و ناموس بوده است، برایت آرزو می» اهللا کلمۀ«احیاي 

  خوب براي جامعه و پیرو خط رهبري تحویل جامعه بدهی. 
وار مـرگم را تحمـل کننـد و بـرایم آرزوي      وصیت من به خواهرانم این است که زینـب   

ایند و به خودشان ببالند از اینکـه خـواهران شـهیدند و فـرداي     تر را بنم توفیق درجات عالی
باشـند، خـواهرانم    ) روسـفید مـی  3) و زینب کبري(3قیامت در جلوي حضرت زهرا(

  آل باشید.   حجابتان را حفظ کنید و براي جامعه زنانی مفید و ایده
هـام از  وصیت من به فرزندانم این است که حسن و حسین عزیزم، انقالب ما برگرفتـه ال   

نهضت عاشورا، پس ادامه دهنـدة راه شـهیدان باشـید. در سـنگر درس و تحصـیل جـدیت       
هـاي شـهدا    هاي ناب اسالمی باشید. پیـرو امـام و مـدافع ارزش    خرج داده و حافظ ارزش به

هاي واالیی برخوردار باشید  عنوان فرزندان شهدا در جامعه از ارزش کاري کنید که به  باشید،
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وقـت از امـام و وصـیت و     براي مردم الگوي مناسب و خوبی باشید و هیچ و کاري کنید که
  نمایم.  حرف پدر و مادرم غفلت نکنید. براي شما آرزوي موفقیت می

  اکبر عجم اکرامی
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  هاي کلیدي عبارت
I    ــام روح ــر انقــالب نایــب ام ــر کبی ــز و رهب ــیهن عزی ــداي اســالم و م اهللا  حاضــرم جــانم را ف

 کنم.الخمینی  موسوي
I خواند از مکتب اسالم دفاع کند. نامه را می هرکس که این وصیت 
  
  

   رجبعلی :نام
  اکرامی  عجم خانوادگی: نام
  قربان  پدر: نام 

  زبیده  نام مادر:
   1324بیستم فروردین  تاریخ تولد:
  خیج از توابع شهرستان شاهرود کالته محل تولد:
  بیسواد  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1360هشتم آذر  تاریخ شهادت:
   بستان محل شهادت:
    گلولهاصابت  نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  اکرامی رجبعلی عجم
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نام خداوند درهم کوبندة ستمگران. به

تـاریخ تولـد    67اکرامی فرزند کربالیی قربـان بـه شـماره شناسـنامه      اینجانب رجبعلی عجم
ز در منطقه هـزاره مشـغول کمـک راننـدگی و     که در شرکت سهامی خاص ذغال البر 1324

باشـم   که عـازم جبهـۀ حـق علیـه باطـل مـی       23/12/1359باشم و از تاریخ  انجام وظیفه می
کنم وصی خـود پـدرم کربالیـی قربـان فرزنـد کربالیـی رجـب را قـرار دادم و          وصیت می

 2اهللا موسـوي  جانم را فداي اسالم و میهن عزیز و رهبر کبیر انقالب نایب امام روح 1حاضرم
خواند از مکتب اسالم دفاع کنـد و در   نامه را می الخمینی [فدا] کنم و هرکس که این وصیت

  خیج. ضمن محل دفن کالت
  .459کربالیی قربان  3شماره شناسنامه

  با تقدیم احترام
  اکرامی رجبعلی عجم

  

                                           
 ».حازرم«در اصل وصیت  -1
 ».موسی«در اصل وصیت  -2
 ».شناسنام«در اصل وصیت  -3
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  هاي کلیدي عبارت
  
 
  

   رمضانعلی :نام
  اکرامی  عجم خانوادگی: نام
  محمدعلی  پدر: نام 

  رقیه  نام مادر:
   1343یکم فروردین  تاریخ تولد:
  خیج از توابع شهرستان شاهرود کالته محل تولد:
  در حد خواندن و نوشتن  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1360آذر نهم  تاریخ شهادت:
   بستان محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  اکرامی رمضانعلی عجم
  

  حیمبسم اهللا الرحمن الر
  1بسم رب الشهداء و الصدیقین

  اکرامی نامه شهید رمضانعلی عجم وصیت
طـور   کشـد مـن هـم همـان     را به آغوش مـی  2اش مادر بچه شیري«طوري که  برادر همان  

  .3»کشم شهادت را در آغوش می
  

ــته   ــا نبس ــن دو روزه دنی ــر ای ــا دل ب ــم م   ای
  

ــی    ــدگی بـ ــواي زنـ ــا در هـ ــایتیم مـ   نهـ
  ایم ت گرفته) درس شهاد7ما از حسین(  

  
  مـــا پیـــروان مکتـــب و حـــق والیتـــیم  

  هــا از ایــران تــا کــربال گلبــرگ ســرخ اللــه  
  

  دهد دهد بوي شهادت می بوي شهادت می  
    

  اکرامی رمضانعلی عجم
  

                                           
 آمده و بقیه آن افتاده است.» بسمه رب شهد«در اصل وصیت  -1
 ».شیري اریش«در اصل وصیت  -2
بـه  » «دي امهثطالب انس بالموت من الطفل ب واهللا البن ابی«) است 7عبارت شهید یادآور این سخن حماسی علی( -3

، البالغـه  (نهـج ». را خواهان است پژمان است، بیش از آنچه کودك پستان مادر خدا سوگند پسر ابوطالب از مرگ بی
  ).25خطبه 
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  هاي کلیدي عبارت
I هم زدن به خود واگذارم مکن. خدایا یک چشم به 
I فت با او مخالفت با امام زمان(عج) است.اطاعت از ولی فقیه اطاعت از امام زمان(عج) و مخال 
I ها دست از یاري رهبر برحق و خدایی خود برندارید. اي مسلمان 
I .همیشه پشتیبان او باشید تا در دنیا و آخرت سعادتمند باشید 
I .بدانید در دنیا کسی ماندنی نیست، اینجا سراي گذر است 
I اشید.پس به فکر مرگ خود و حساب و کتاب فرداي قیامت خود هم ب 
I هاي شهدا افتخار کنید که براي فرداي قیامتتان سند دارید. اي خانواده 
I ها در راه خدا باکی نداشته باشی. از مشکالت و مصیبت 
I تقوي نشست و برخاست نکنند. خواهم با افراد نااهل و بی از فرزندانم می 
I .بکوشند که فرداي قیامت پیش شهدا روسفید محشور گردند  
  

   عیدمحمد :نام
  اکرامی  عجم خانوادگی: نام
  علی  پدر: نام 

  لیلی  نام مادر:
   1323پنجم فروردین  تاریخ تولد:
  خیج از توابع شهرستان شاهرود کالته محل تولد:
  دوم ابتدایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: امارگان اعز

   1365چهارم فروردین  تاریخ شهادت:
   فاو عراق محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  1رامیاک عیدمحمد عجم
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
اهللا و اشـهد ان امیرالمـؤمنین علیـا و ابنائـه      رسول اًاشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمد«

 تیـۀ آعـۀ  و النـار حـق و ان السـا    لجنۀالمعصومین حجج اهللا و اشهد ان الموت حق و ان ا
  .2»الریب فیها و ان اهللا یبعث من فی القبور

فراز و سربلندم که اسالم دین من است و قرآن کتـاب مـن و خانـۀ    خدایا خشنودم، سرا  
) پیمبر من است و علی و یازده فرزندش 6کعبه قبلۀ من و پیغمبر اکرم محمد مصطفی(

ام و از دشمنانشان بیزارم، خدایا شـهادت   امامان من هستند. خدایا به ایشان دست بیعت داده
، قیامت و محشر کبري حـق اسـت و   دهم که مرگ حق است، بهشت و جهنم حق است می

  رسد. هر کس به سزاي اعمال خویش می
خدایا تو را شکر که به این راه هدایتم فرمودي و دستم را گرفتـی و کنـار ایـن بهتـرین       

  سوي تو پیش بیایم.  فرزندان اسالم آوردي تا پا به پایشان به
  عترت روشن و منور فرما.  هایم را به نور قرآن و  هایم در گذر و آینده خدایا از گذشته

  و عاقبت امرم را ختم به خیر فرما.   3هم زدن به خود واگذارم مکن خدایا یک چشم به
  ) را به فریادم برسان.7خدایا شب اول قبر موالیم علی(

اکرامی فرزند علی این چند جمله را در ایـن جبهـۀ حـق علیـه      اینجانب عیدمحمد عجم  
  نویسم نامه می عنوان وصیت کاغذ به 4باطل [...]

) 7را به تقوي و پرهیزگاري و اطاعت از خدا و رسول خدا و امام معصوم( 5اوالً [...]  
و مـن یطـع اهللا و رسـوله فقـد فـاز فـوزا       «کنم که خداي بزرگ فرموده اسـت   سفارش می

                                           
نامـه شـهید را بـراي درج در پرونـده و سـوابق       نام محمدعلی شیبانی وصـیت  ذیل صفحه اول وصیت گویا فردي به -1

  شهید تحویل گرفته است.
  است.» میت«فرازي از دعاي  -2
  ».عینی ابدا ۀفنفسی طر یالهی التکلنی عل) «6اي است از این کالم حضرت رسول( ترجمه -3
 خوانا نیست. -4
 خوانا نیست. -5
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هر کس خدا و رسول را اطاعت کند یقیناً به رستگاري بزرگی نایـل آمـده اسـت و     1»عظیما
که خورشید پشت ابر پنهان است و امام عصـر(عج) در پـردة غیبـت اسـت از      در این زمان

الشرایط رهبر و سرپرست جامعۀ اسالمی است تا بـه نیابـت    جانب آن حضرت مجتهد جامع
سـوي خـدا پـیش ببـرد. اطاعـت از ولـی فقیـه اطاعـت از امـام           از امام معصوم، امت را بـه 

هـا دسـت از    (عج) است پـس اي مسـلمان  ) و مخالفت با او مخالفت با امام زمان7زمان(
خود برندارید و همیشه پشتیبان او باشید تـا در دنیـا و آخـرت     2یاري رهبر برحق و خدایی

  سعادتمند باشید.
اید و همۀ هم و تالشتان را بـراي   ثانیاً اي کسانی که به این دو روزة دنیا دل خوش کرده  
انید در دنیا کسی ماندنی نیست، اینجا سراي اید، بد دست آوردن این دو روزة فانی گذاشته به

گذر است، هر کسی دیر یا زود باید از اینجا کوچ کرده به سر منزل اصلیش برگردد، پس به 
پرسـند   فکر مرگ خود و حساب و کتاب فرداي قیامت خود هم باشید، فردا از جوانیتان می

دست آوردید و چگونـه   ه بهپرسند که چگون که چگونه از دست دادید، از مال و ثروتتان می
پرسـند کـه چگونـه بـا آنهـا بـودیم. از        هایتان از امامانمان مـی  نعمت خرجش کردید، از ولی

  ها جوابی فراهم کنیم. اکنون سزاوار است که براي این سؤال هم
هاي شهدا افتخار کنید که براي فرداي قیامتتـان سـند داریـد، شـکر      ثالثاً شما اي خانواده  

ي آرید که چنین سعادتی نصیب خاندانتان گردیده است. هر کس، هر کس این جا خدا را به
  توفیق را ندارد.  

) را 8و شما اي همسر عزیز امیدوارم در زندگی صبور و مقاوم حضرت فاطمه زهرا(  
ها در راه خدا باکی نداشته باشی و ذکـر و   سرمشق خود قرار دهی و از مشکالت و مصیبت

و تربیتشـان کنـی کـه در راه خـدا و      3ندانمان را سرپرسـتی نمـایی  یاد خدا زیاد کنی و فرز
  موجب افتخار سربلندي دنیا و آخرتمان باشند.  

                                           
  .71احزاب/  -1
 ».خدائی«در اصل وصیت  -2
  ».نمائی«در اصل وصیت  -3
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خـود قـرار دادم،    1وصی خود قرار دادم فرزند بزرگم مجید آقا را و قیم اموال و دارایـی   
چ خواهم که اهـل پـاکی و تقـوي باشـند، و در راه خـدا از هـی       همسرم را و از فرزندانم می

تقـوي   کوششی دریغ نورزند و به فکر یاري اسالم و مسلمین باشند و با افـراد نااهـل و بـی   
  نشست و برخاست نکنند و بکوشند که فرداي قیامت پیش شهدا روسفید محشور گردند.

برادرانم، امید عفو و بخشش دارم. انشاءاهللا در دنیا و آخرت مورد عنایت خـداي بـزرگ     
خـوبی ادا کـنم مـرا     خواهم که اگر نتوانستم حق برادریشان را به یباشند و از خداي بزرگ م

  ببخشاید.
  
  

                                           
 ».دارائی«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I کنیم با تفکر درك معانی آن بخوانیم. چه خوب است وقتی قرآن تالوت می 
I .در پشت جبهه هم ساکت ننشینید و با ضد انقالب و منافقان مبارزه کنید 
I  خواستم مرگ در بستر به سراغم بیاید. در راه خداست و نمیتنها آرزوي من همین شهادت 
I حجابی شما خیانت به خون شهیدان است. بی 
I .حجاب خودتان را حفظ کنید 
  

   اهللا ولی :نام
  اکرامی  عجم خانوادگی: نام
  قربانعلی  پدر: نام 

  سکینه  نام مادر:
   1349یکم آذر  تاریخ تولد:
  ستان شاهرودخیج از توابع شهر کالته محل تولد:
  در حد خواندن و نوشتن  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1365یازدهم تیر  تاریخ شهادت:
   مهران محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  اکرامی اهللا عجم ولی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»اهللا اموات بل احیاء ولکن التشعرون فی سبیل و التقولوا لمن یقتل«
کشته شده مرده نپندارید بلکه او زندة ابدي است ولیکن همـۀ  و آن کسی را که در راه خدا «

  ».شما این حقیقت را درنخواهید یافت
  .2»اهللا ولی اًرسول اهللا و اشهد ان علی اًاشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمد«
دهـم کـه حضـرت     جـز خـالق متعـال، شـهادت مـی      دهم که نیست معبودي به شهادت می«

) و 7دهم که حضرت علی( ان فرستادة خداست و شهادت می) خاتم پیامبر6محمد(
  ».یازده فرزند پاکش جانشینان پیامبران و امامان معصوم هستند

) و 7با سالم به پیشگاه منجی عالم بشریت حضرت حجت ابـن الحسـن العسـگري(     
و  3اهللا منتظـري  شکن و با سالم بر قائم مقام رهبري حضرت آیت نایب بر حقش خمینی بت

الم بر شهیدان به خون خفتۀ کربال و کربالهاي ایران و با درود و سـالم بـر کفرسـتیزان    با س
نامـه آمـده    نامۀ خود را با آیه شـریفه کـه در اول وصـیت    هاي نور علیه ظلمت. وصیت جبهه

کنـیم بـا تفکـر درك معـانی آن      کنم چه خوب است وقتی قرآن تالوت مـی  است شروع می
کـس را کـه در راه خـدا کشـته شـد مـرده        فرمایـد و آن  دا مـی بخوانیم در این آیه شریفه خ

نپندارید بلکه او زنده ابدي است ولیکن همۀ شما این حقیقت را درنخواهید یافت. آیا ایـن  
روانه شـوید و در پشـت جبهـه     5به آن شک و ریبی [...] 4سخن یک انسان است که نسبت

خیج دگر  کنید. اي مردم روستاي کالتهمبارزه  6هم ساکت ننشینید و با ضد انقالب و منافقان
کننـد را نخوریـد. آنهـا     سـوي مادیـت دعـوت مـی     بار گول آن چند منافق را که شما را بـه 

                                           
  .154بقره/  -1
 شهادتین. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ».نصبت«در اصل وصیت  -4
  ادامه وصیت حدود یک صفحه افتاده است. -5
 ر.ك. تعلیقات. -6



 713اهللا     اکرامی، ولی عجم ¹استان سمنان 

 2جـدایی  اینهااز  1ها و پایگاه بسیج جدا کنند بدانید جدایی خواهند شما را از این بسیجی می
. ببینید چـه کسـانی   از انقالب اسالمی است و جدا شدن از خط امام است. خوب فکر کنید

حال خدمتی بـه انقـالب    کنند تا به کنند. آیا اینها که مخالفت می ها مخالفت می با این بسیجی
حال دنبـال   اند. این چند نفر همان کسانی که از اول انقالب تا به اسالمی و والیت فقیه کرده

رسـند.   منین مـی کسی بودند که از خط امام جدا بود. اینها کسانی هستند وقتی به بعضی مـؤ 
نشـینند   گویند با انقالب هستیم و وقتی بـا رفقـاي منـافق خـود مـی      براي گول زدن آنها می

  کنیم.  گویند ما با شماایم و مسلمانان را استهزا و مسخره می می
دنیا چند صباحی بیش نیست از این بیشتر گول زرق و برق دنیا را نخورید. چون مـرگ    

  چرا مرگ در راه خدا را انتخاب نکنیم.به سراغ ما همه خواهد آمد. 
  مــرگ اگــر مــرد اســت گــو نــزد مــن آي

  
ــگ تنــگ       ــرم تن ــش بگی ــا در آغوش   ت

    

و اما اي پدر و مادر عزیزم این زحمات شما بود که مرا به این مسـیر کشـانید بایـد مـرا       
درم ببخشید چون نتوانستم وظیفۀ فرزندي را ادا نمایم و شما را از خود رنجانیدم. پدر و مـا 

 3تان غـم و انـدوه نمایـان گـردد و بگوییـد      اگر خبر شهادت مرا به شما دادند مبادا در چهره
جاي تسلیت تبریک بگوییـد چـون تنهـا آرزوي مـن همـین شـهادت در راه خداسـت و         به

  خواستم مرگ در بستر به سراغم بیاید.  نمی
خواهم اگـر از   عاجزانه میاللهی  ها و کلیه برادران حزب و از برادران و خواهران و فامیل  

  طرف من نسبت به آنها اذیت و آزاري شده است مرا ببخشند. 
حجابی شما خیانت  و اما مادران و خواهران حجاب شما باالتر از خون شهید است و بی  

به خون شهیدان است پس حجاب خودتـان را حفـظ کنیـد. بـه امیـد شـفاعت ابـا عبـداهللا         
  ) در قیامت انشاءاهللا.7الحسین(

  »اهللا و برکاته  4حمۀوالسالم علیکم و ر«

                                           
 ».جدائی«در اصل وصیت  -1
 ».جدائی«در اصل وصیت  -2
 ».بگوئید«در اصل وصیت  -3
 ».رحمت«در اصل وصیت  -4
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 715اهللا     اکرامی، ولی عجم ¹استان سمنان 

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I .پدر و مادر گرامی شما باید بدانید که این دنیا چندان ارزشی ندارد 
I .خواهران گرامی شما هم خیلی با متانت و با استقامت باشید 
I .صبر را پیشه خود سازید 
I .در تمام امور به خداوند توکل کن 
  

   عبدالحسین :نام
  عجمی  خانوادگی: نام
  حسن  پدر: نام 

  فاطمه  نام مادر:
   1338یکم مرداد  تاریخ تولد:
روستاي رویان از توابـع شهرسـتان    محل تولد:
  شاهرود

  دیپلم  تحصیالت:
  بسیج  کننده: ارگان اعزام

   1365هجدهم بهمن  تاریخ شهادت:
   شلمچه محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:



 717عجمی، عبدالحسین     ¹استان سمنان 

  جمیعبدالحسین ع
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
با سالم و درود بر یگانه منجی عالم بشریت حضـرت مهـدي(عج) و نایـب بـرحقش روح     

مجـروحین و   2شهدا و شفاي عاجـل  1خدا و امید محرومان جهان و با سالم به ارواح مطهر
پـدر گرامـی و    3هاي حق علیه باطل و شفاي تمامی مریضان اسالم مخصوصاً معلولین جبهه

را نصـیب ایـن حقیـر شـد، از      4اهللا ر مهربان. پدر و مادر گرامی چنانچه لیاقت قرب الی ماد
از پـدر   5طلـبم، مخصوصـاً   تمامی اقوام و دوستان و همسایگان و خواهران عزیزم پوزش می

و دوران پیـري   6گرامی و مادر مهربانم که نتوانستم دین خـود را نسـبت آنهـا انجـام بـدهم     
طلـبم و از خـداي    پدر عزیز و مادر گرامی جداً از شما پـوزش مـی  عصاي دست آنها باشم. 

عنایت بفرمایـد و پـدر و مـادر گرامـی شـما بایـد        7خواهم که به شما صبر و اجر بزرگ می
زودي از آن عبور کـرد و   بدانید که این دنیا چندان ارزشی ندارد و مانند پلی است که باید به

نه محبوب خود حضرت ختمی مرتبت و اوصـیاء  بود خداوند بزرگ یگا اگر جاي ماندن می
و جانشین خودش و امام گرانقدر را و تمام اولیاء و صالحین را با حفاظـت زیـادي در ایـن    

داشت و جاي ماندن نیست. خـواهران گرامـی شـما هـم خیلـی بـا متانـت و بـا          می دنیا نگه
. خـواهر  8»دارد خداوند صـابران را دوسـت  «استقامت باشید و صبر را پیشه خود سازید که 

و در تمام امور به خداوند توکل کن که خداوند به همـه   10زهرا استوار باش 9گرامی حاجیه

                                           
  ».مطر«در اصل وصیت  -1
 ».آجل«در اصل وصیت  -2
  ».مخصوص«در اصل وصیت  -3
  ».قرب اهللا«در اصل وصیت  -4
 ».مخصوص«در اصل وصیت  -5
 ».بدهد«در اصل وصیت  -6
  ».ارج«در اصل وصیت  -7
 .146انفال/ ». و اهللا یحب الصابرین«ترجمه این آیه است:  -8
 ».حاج«در اصل وصیت  -9

 ».باشد«در اصل وصیت  -10
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 2زهرا پیش من است به او بپردازید و  1تومان از حاجیه 50.000چیز آگاه و بیناست و مبلغ 
حـال همـه    خـوبی رفتـار کنیـد کـه تـا بـه       سال نماز و روزه براي [من] بگیرید با فاطمه بـه 

خـواهم کـه نتوانسـتم     اید و از شما همسر گرامی هم خیلی خیلی عذر مـی  رفتار بوده خوش
دین خود را نسبت [به] شما ادا نمایم مرا ببخشید، دیگر عرضی ندارم. خدا یـار و یاورتـان   

  باشد.
   3را نصیب رزمندگان اسالم نماید. خدانگهدار [...] 2به امید خداوند که پیروزي نهایی  

  خداحافظ
7/11/65  

  حقیر عبدالحسین عجمی
  

                                           
 ».حاج«در اصل وصیت  -1
 ».نهائی«در اصل وصیت  -2
 خوانا نیست. -3



 719عجمی، عبدالحسین     ¹استان سمنان 

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I ها دور کن. بار پروردگارا به راه بندگیم بدار، مرا از زشتی 
I  .خدایا مرا از شر بدترین دشمنم یعنی هواي نفس دور فرما 
I چیز قطع فرما و به خودت وابسته ساز.  کس و همه اي موالي من امید مرا از همه 
I دهد. سویت پرواز کنم ولی گناهانم پر و بالم را شکسته و اجازة پروازم نمی خواهم به معبودا می 
I .خدایا فرداي قیامت مرا شرمنده مساز 
I .اي عزیزان من، تقوا را پیشه کنید 
I دهم. عنوان یک وظیفۀ شرعی انجام می ام و آن را به این راه را من آگاهانه انتخاب کرده 
I کنم و براي احیاي اسالم عزیـز و انجـام وعـدة خـود      با پیام حسین زمان دیگر نتوانستم تحمل

 داوطلبانه به جبهه آمدم.
I دانم. من این مرگ را از عسل بر وجودم گواراتر می 
I .مرگی وجود ندارد و این حالت تحولی پیش نیست 
I قول تو پدر گذراندن امتحان در این جهان آفریده شده است. انسان براي به 
I ،رهبـر انقـالب   7آن مجاهد کبیر و عصاره حسین ابن علی( از شما خواستارم که امام امت ،(

 خمینی بزرگ را یاري نمایید.
I ها را ترك نکنید. کنم که هرگز جبهه از شما خواهش می 

   حسنعلی :نام
  عرب انصاري خانوادگی: نام
  حسین  پدر: نام 

  بی  در بی نام مادر:
   1349نوزدهم خرداد  تاریخ تولد:
  خیج از توابع شهرستان شاهرود کالته محل تولد:
  اول راهنمایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1367وهشتم خرداد  بیست تاریخ شهادت:
   ماووت عراق محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:



 721انصاري، حسنعلی     عرب ¹استان سمنان 

  انصاري حسنعلی عرب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
و اشهد ان ال اله اال اهللا وحده الشریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و اشهد ان علیا «

ابنائه المعصومین حجج اهللا صلوات اهللا علیهم اجمعین و اشهد ان الموت حـق و اشـهد ان   
و النـار   لجنۀسؤال منکر و نکیر فی القبر حق و اشهد ان الصراط و المیزان حق و اشهد ان ا

  .1»الریب فیها و ان اهللا یبعث من فی القبور تیۀآ عۀحق و ان السا
ها دور کن، به صفات الهی بیاراي، قلبم را  دار، مرا از زشتیبار پروردگارا به راه بندگیم ب  

به نورت روشن و منور فرما و محبتت را نصیبم گردان. خدایا مـرا از شـر بـدترین دشـمنم     
خـواهم   دانی که من جز رضاي تو چیز دیگري نمی یعنی هواي نفس دور فرما. معبودا تو می

یز قطع فرما و به خودت وابسته سـاز و بـر   چ  کس و همه پس اي موالي من امید مرا از همه
دیدة دلم عنایتی که فقط تو را ببیند. خـدایا سـنگینی بـار گناهـان، پشـتم را خـم نمـوده و        

سـویت پـرواز کـنم ولـی گناهـانم پـر و بـالم را         خواهم به گیرم کرده است. معبودا می زمین
و پر شکسته را از قید دهد پس خودت عنایتی کن این مرغ بال  شکسته و اجازة پروازم نمی

سـوي خـودت بـه پـرواز درآور و بـه جمـع عاشـقانت         گناهانش و قفس دنیا آزاد کن و به
ام، بـه لطـف و احسـانت امیـدوارم      رهنمون گردان. خدایا دست نیاز به درگاهت دراز کرده

توفیق اخالص در عمل ثبات رفتار و کردار عطا کن. خدایا فرداي قیامت مرا شرمنده مسـاز  
گونه که در دنیا بر روي گناهانم پـرده پوشـاندي در آخـرت هـم گنـاهم را مسـتور        انو هم

  نویسم. عنوان وصیت برایتان می گردان. حال چند کالمی به
نصـیب مـا کـرده     اي عزیزان من، تقوا را پیشه کنید و از این نعمت گرانبها کـه خداونـد    

ما  3»م امید من به این جوانان استچش«. امام فرموده است: 2است حداکثر استفاده را بنمایید
                                           

  یاسین و نیز بخشی از تلقین میت است. فرازي از زیارت آل -1
 ».بنمائید«در اصل وصیت  -2
بینم که با صداقت با سالمت روح فعالیـت بـراي    ها را می من وقتی شما جوان«فرماید:  مباهات به جوانان می امام در -3

، جوانـان از  16(تبیـان، شـماره   ». کـنم  دهید مباهات مـی  کنید و خودتان را در معرض خطر مرگ قرار می اسالم می
 ).250دیدگاه امام، ص 
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او را تنها نخواهیم گذاشت و یار و یاور او خواهیم بود و این را هم بگـویم کـه ایـن راه را    
دهم و اکنـون وقـت    عنوان یک وظیفۀ شرعی انجام می ام و آن را به من آگاهانه انتخاب کرده

ام حسین زمان دیگـر نتوانسـتم   ام فرا رسیده است. با پی اي که من براي خود داده انجام وعده
خواهم  تحمل کنم و براي احیاي اسالم عزیز و انجام وعدة خود داوطلبانه به جبهه آمدم. می

و  1دست مزدورانی چون صـدام و ریگـان   گناه به در این دنیاي کثیف که هر لحظه خونی بی
ینی به زمـین مـا   اهللا خم نام روح ریزد در پی نوري الهی که در جسمی به دیگران بر زمین می

تابیده است با آغوش باز بروم تا شاید بتوانم شهادت را نصیب خود گردانم و من این مرگ 
سال از عمرم گذشت و هنوز اندر خـم   17دانم هیهات که  را از عسل بر وجودم گواراتر می

م بهایی که پروردگار به من داده بود، سپاسگذاري نکـرد  ام. زیرا که از نعمت گران یک کوچه
ام و بیشتر از همه از نعمت بـزرگ خداوندناسپاسـی کـردم کـه امـام و رهبـري و        و شرمنده

مرجع تقلید روح خدا خمینی باشد، توفیق نیافتم که از نزدیک زیارتش کـنم توفیـق نیـافتم،    
طور که باید در گفتارش تفکر کنم توفیق نیافتم که بیشتر بشناسمش، افسـوس کـه بـا او     آن
  از والیتش بهره نجستم و به فرامینش نیندیشیدم تا راه را بیابم.عصر بودم ولی  هم
خوانید دیگـر مـن نباشـم و از     پدر و مادرم سالم، ممکن است که وقتی این نوشته را می  

حالت عادي که دارم، خارج شده باشم. چون بـراي یـک مسـلمان کـه انشـاءاهللا لیـاقتش را       
نـدارد و ایـن حالـت تحـولی پـیش نیسـت،        داریم، جزء افراد این دسته باشیم مرگی وجود

قول تـو پـدر    کاهد. انسان براي به تابی نکنید، که این کار، از اجر شما می امیدوارم زیادي بی
تمام کارها و مسائل براي امتحان انسـان  «گذراندن امتحان در این جهان آفریده شده است و 
امانتی است پیش شما از طـرف  ، 2»باشد است و فرزند دار شدن هم جزئی از این امتحان می

انـا هللا  «باشد  خداوند که در موقع لزوم آن را باید پس دهید، وانگهی این مرحله براي هم می
پس چه خوب است آدمی در راه خدا از این مرحله بگذرد. مادر و پدر  3»و انا الیه راجعون

خواسـتارم کـه امـام    ام راه درستی است و از شـما   مهربانم این راهی را که من انتخاب کرده
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)، رهبر انقالب خمینی بزرگ را یـاري  7امت، آن مجاهد کبیر و عصاره حسین ابن علی(
  .  1نمایید

پدر و مادر عزیزم امیدوارم که مرا ببخشید چـون بـه شـما خیلـی بـدي کـردم و هرگـز          
خـواهم و از   خواستم این چنین باشم ولی چه کنم که نادان بودم و از شما حاللیت مـی  نمی
طوري که در فوت آن برادرم استقامت کـردي در مـرگ    خواهم که همان ما پدر عزیزم میش

) رفتم و هرگز بـراي مـن گریـه    7من هم خوشحال باش و بخند چون من به راه حسین(
  نکن.
) استقامت کـرد و  3طوري که زینب( خواهم همان مادر عزیز و مهربانم از شما هم می  

گونـه بـه دشـمنان امـام      جهانیان اعالم کرد تو هم همان) را [به] 7پیام خون امام حسین(
اگر یکی از فرزندانم را براي خدا دادم، هنوز سه فرزند دیگـر دارم کـه راه    2عزیزمان بگویی

هـا را تـرك نکنیـد     کنم که هرگز جبهه او را ادامه دهند. واما اي برادرانم از شما خواهش می
ت، برادرانم اسلحۀ مرا به زمین نگذارید و که هیچ جایی همچون جبهه براي خودسازي نیس

دهید. رهبر عزیز را تنها نگذاریـد و همیشـه از    راهم را ادامه دهید که اطمینان دارم ادامه می
او تبعیت کنید. خـواهرانم سـیاهی چـادرت بـاالتر از خـون مـن اسـت چـرا کـه در دامـن           

چشم دشمنان کـوردل   رود و حجاب تو تیري است که بر شماهاست که انسان به معراج می
  خواهم که همیشه به جان امام دعا کنید.   شود. در پایان از شما می زده می

  زندة جاوید کیست کشتۀ شمشیر دوسـت 
  

  3کاب حیات قلوب از دم شمشیر اوست  
  هنـوز قبـر شـهیدان دوسـت     4گر بشکافی  

  
  آید از آن کشتگان زمزمۀ دوست دوست  

    ***  
  کـردم  دم که بـا خـون خـود وضـو مـی      آن
  

  کــردم دانــی کــه ز حــق چــه آرزو مــی   
ــن      ــه ت ــود ب ــان ب ــزاران ج ــاش ه   5اي ک

  
  کـــردم تــا آن همــه را فــداي او مــی      
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هـاي عمـرم    ایم یکی از بهترین شب با برادر محمدمهدي غریب خراسانی نشسته 1همگی  
  خوب و خوش و خوشحال.

  تومان پول به محمد احمد بدهکارم امیدوارم آن را بدهید. 600و من 
ماه روزه و یک سال نمـاز بخوانیـد و از    2از شما تقاضا دارم که اگر امکان داشت برایم   

  شناسند حاللیت بخواهید. ها و همۀ کسانی که مرا می همسایگان و فامیل
  »والسالم«
  انصاري عبدالعاصی حسنعلی عرب
20/10/66  
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  انصاري عیدمحمد عرب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و   ۀلجنان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم ا«

  .»یقتلون
خداوند جان و مال اهل ایمان را به بهاي بهشت خریداري کـرده، آنهـا را کـه در راه خـدا     «

  1)111(توبه/ ». دین را به قتل برسانند و یا خود کشته شوند کنند که دشمنان جهاد می
سـالم علیـک یـا    ل) ا6) السالم علیک یابن رسول اهللا(7السالم علیک یا ابا عبداهللا(«

  .»ري(عج)کابن الحسن العس حجۀصاحب الزمان 
ــیده    ــون رس ــاه خ ــه م ــرادرم ک ــز ب   برخی

  

  آواي خوش خون خدا به جـان رسـیده    
  

ــاق ر   ــب عشـ ــپش قلـ ــدر طـ ــشانـ   هـ
  

  هـا ز خـون دمیـده    بخیز و ببین چه اللـه   
  

ابن الحسن(عج) کـه تمـام مسـلمین و     حجۀسالم به یگانه منجی عالم بشریت حضرت   
شیعیان جهان چشم انتظار فرج مبارکش هسـتند و همگـی از خداونـد بـزرگ فـرا رسـیدن       

سرکشـان  کنـد و   طلبند، چرا که با ظهور خود جهان را سراسر عدل و داد می ظهورش را می
  کند.   زند و داد مظلومین را از ظالمان گرفته و مستضعفان را یاري می را گردن می

حضـرت مهـدي(عج)    2سالم و درود خدا به رهبر کبیر انقالب اسالمی که به حق نایـب   
ناپذیر قرن که تنها کسی بود که به توفیـق پروردگـار منـان در     باشد، یگانه مبارز خستگی می

اغوت قیام کرد و با هوشیاري خود ملت مسـلمان را از کارهـاي پشـت    مقابل ظلم و ستم ط
پردة رژیم و ضربات فراوانی که به ریشۀ اسـالم رسـانده بـود، مطلـع سـاخت و آنهـا را از       

هاي مرده و فرو رفتـه در خـواب گـران روح بخشـید و      خواب غفلت بیدار کرده و به جان
کنند و خـود،   دورانی بر سر ما حکومت میتوان حرکت و قیام داد و به ما فهماند که چه مز

  مردم را چاپیده، در صدد از ریشه کندن اساس اسالم هستند. 
جـز اهللا از هـیچ    تعالی بر چنین مجاهـد بزرگـواري کـه بـه     پایان پروردگار باري درود بی  
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خواران مبارزه کـرده   قدرتی نهراسید و با توکل به قدرت الیزال الهی، با خصم زبون و جهان
و خداوند  1»فمن یتوکل علی اهللا فهو حسبه«باشد که  کند و لطف حق شامل حالش می میو 

و خـوش بـاد حالتـان اي     »واهللا خیر الناصـر و معـین  «بزرگ همیشه او را یار و معین است 
کنـد و فـرامین    عزیزانی که در این موقعیت از زمان واقع شده و پـرواز رهبـر عزیزتـان مـی    

نمایید و آفرین به کسانی که رهبر خود  رار داده و به آن عمل میگهربارش را آویزة گوش ق
نمایند و از این چراغ نورانی  را شناخته و در خط او که همانا راه انبیا و اولیاست حرکت می

  شوند. مند می هدایت بهره
اي عزیزان و یاران امام امت، مبادا او را تنها بگذارید و مورد خشم خداوند واقع شـوید.    
) در روز عاشورا او را یاري کنید و همچنان که آنهـا  7شماست که مانند یاران حسین(بر 

هاي زندگی خود، او را رها نکردنـد شـما    ) بودند و تا آخرین لحظه7عاشق امام حسین(
) و یارانش 7نیز او را تا پاي جان یاور باشید و بدانید که الگوي شما در این راه، حسین(

خواهد نه مثل آن چنـدین   م عزیز ما مانند آن هفتاد و دو یار فداکار میهستند و بدانید که اما
تعـالی قـرار    هزار نفر وابستۀ به دنیا و دلباختۀ جهان ماده و فانی کـه موجـب غضـب بـاري    

) را تنها گذاشتند و آگاه باشید که براي فرمانبري صحیح از امـام بایـد   7گرفتند و حسین(
قلد او شویم چـون تنهـا کسـی کـه شایسـتگی رهبـري و       مرجع خود را امام قرار دهیم و م

مرجعیت را دارد امام عزیزمان است و ما موقعی در زندگی موفق خواهیم بود که از غیـر از  
او تقلید نکنیم و باید این مطلب بـراي رزمنـدگان عزیـز و یـاران امـام و امـت مسـلمان و        

ام امـت اسـت. بایـد مقلـد     شهیدپرورمان روشن شده باشد که مرجعیت و رهبریت از آن ام
کسی بود که در جو خفقان مردانه مبارزه کرده و از شرق و غرب هراسـی نداشـته باشـد و    
تکیه به اجانب نکند و او را مزدوران، به پول نخریده باشند و تنهـا خـدا را در نظـر داشـته     

اسـالم و   باشد و احکام اسالم را دقیقاً بگوید و از ترس خود نباید بعضی مسـائل را کـه در  
احکام قرار ندهد، اگـر مـا از یـک چنـین شخصـی       2قرآن واجب است، مطرح نکند و جزء

تقلید کنیم باید به مسلمانی خود شک داشته باشیم چون که اگـر آن مسـائل در اسـالم الزم    
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رسـاند کـه چنـین فـردي از      بایست در قرآن هم وجود نداشته باشد و این مورد می نبود می
کند خالصه، اي عزیزان کورکورانه از هر شخصی تقلید نکنیـد و   ي نمیدستورات قرآن پیرو

ببینیدکه آن مرجع آنچه را که وظیفۀ خود نسبت بـه اسـالم و مسـلمین و حکومـت اسـالم      
دهد و آیا از علم خود در راه اسالم و آگاه شدن مردم نسبت به مسائل مهم  داند انجام می می

نماید؟ خالصه این مطلـب بـراي    مبین استفاده می حکومت اسالم و دعوت آنها به این دین
تنها براي آنها بلکه براي امت اسالمی و یاوران امام کـه   رزمندگان دلیر جبهه روشن است. نه

ایـد   رهبر و مرجع به حق امام عزیز است و براي منحرف نشدن از راهی کـه انتخـاب کـرده   
وان رهبر باشید و انشـاءاهللا کـه چنـین    عن باید مقلد امام هم عالوه بر پیروي از دستوراتش به

اي از  وسـیلۀ عـده   خـواهم کـه اگـر کسـی اشـتباهاً و یـا بـه        است و از خداوند بـزرگ مـی  
خواهند مرجعیت امام را ببینند فکري بکنند و کورکورانه تقلیـد نکننـد    نماها که نمی روحانی

ت و هر کس غیر امام را دانستند، بدانند که رهبر و مرجعشان امام اس و اگر تا این لحظه نمی
خواهـد شـما مقلـد امـام باشـید. ولـی شـما         مرجع شما بداند او مخالف امام اسـت و نمـی  

هوشیاري کنید و وحدت و انسجام خود را براي نابودي دشمن حفظ کنید و کـاري نکنیـد   
هـاي اولیـۀ    که دشمنان اسـالم بـین شـما تفرقـه بیندازنـد چـرا کـه ایـن یکـی از خواسـته          

اي خـداي نـاکرده نـاراحتی     و دشمنان قرآن است و بر سر کوچکترین مسـئله  استعمارگران
ها بیرون کنید و دشمن اصلی خـود را بشناسـید و همـراه     ها را از دل ایجاد نکنید و کدورت

  امام با دشمن خود بجنگید و عزت و شرف خود را حفظ کنید و ذلت را به خود راه ندهید.
ا این لحظـه امـام خـود را تنهـا نگذاشـته و انشـاءاهللا       اي مردم قهرمان و شهیدپرور که ت  

کس جـز خـدا نترسـید و فقـط      نخواهید گذاشت. بدانید که پشتیبان شما خداست و از هیچ
ها را الحمداهللا بحول و قوة الهـی خـالی    که جبهه گوش به فرمان رهبر عزیز باشید و همچنان

به پشتیبانی خـود ادامـه دهیـد. بایـد     نگذاشته و دلیرانه حاضر در صحنۀ نبرد بودید، باز هم 
و اگـر جنـگ را    1»جنگ بهترین مسـئله اسـت  «جنگ را از یاد نبرد چرا که به فرمودة رهبر 

فراموش کردیم خود را و خدا را هم فراموش خواهیم کرد و فراموشی بدترین درد اسـت و  
  شویم. به خود واگذار می
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ار دهیم همۀ مسائل حـل اسـت. مـن و    اگر همۀ توان خود را در راه اسالم و مسلمین قر  
حرف نیستیم، اسالم و اساس اسالم و نجات و عزت مسلمین حرف است و باید براي زنده 

بگذاریم اگر قرار باشد همۀ ما برویم و اسالم زنده بمانـد بایـد    1ماندن اسالم از جانمان مایه
انمـان در ایـن راه   برویم و مسئله اصلی که زنده ماندن و جاودانگی اسالم اسـت باشـد و ج  

و اسـالم   2»دین نزد خدا تنها اسالم است«فرماید که  ارزشی ندارد مگر خداوند در قرآن نمی
وسیلۀ جان دادن  دین خداست و جان را هم او به ما داده است و خواستۀ او این است که به

لیم ما، دینش پابرجا بماند پس ما چرا دریغ ورزیم ما که از خـود چیـزي نـداریم و مـا تسـ     
تعالی را در نظر گرفت چرا که اگر او از انسـان راضـی    محض خداوندیم و باید رضاي حق

شود انسان واقعاً سرافراز است و همۀ کارهاي ما بایـد براسـاس رضـایت معبودمـان انجـام      
از  3و اي دلیر مردان با منافقین »اللهم وفقنا لما تحب و ترضی«بگیرد و همیشه دعا کنیم که 

تواننـد بکنـد.    مبارزه کنید. چرا که آنها دشمن خدا هستند و آنها هیچ غلطی نمیخبر  خدا بی
توانـد   هیچ غلطـی نمـی  «آمریکا با آن همه قدرتش نتوانست غلطی کند و به فرمودة اماممان 

آمده که حالشـان معلـوم اسـت. اي آمریکـاي      5هاي تازه [...] تا برسید به این جوجه 4»بکند
که یک مسلمان واقعی و پیرو [در] خط  ان و چپاولگران بدانید وقتیجنایتکار، اي استعمارگر

امام باشد، شما توان زورگویی و تسلط بر اسالم و قرآن را ندارید و تا در کشور جمهـوري  
دهد و بدانید تـا   اسالمی ایران یک مسلمان است، اجازة دخالت و چپاولگري را به شما نمی

دپرور در خـط امامشـان هسـتند و بـا پیـروي از      هاي خونشان این امـت شـهی   آخرین قطره
هاي پیامبرگونۀ امام خود، منحرف نخواهند شد و مبارزة خود را تا پیروزي نهـایی   راهنمایی

ادامه خواهند داد و از خون شهیدانشان پاسداري کرده و ذلت و خواري را مانند سرورشـان  
مسـلمین جانبـازي   ) نخواهند پذیرفت و براي حفـظ آبـرو و شـرف اسـالم و     7حسین(

  کنند. می
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تواننـد درك کننـد، کـه چـه      این منافقین و کفار چشمشان کور است و امام عزیز را نمی  
تواند بیانگر انقالب عظیم اسالمی باشند، چرا که بـا   شخصیت بزرگ و فداکاري است و نمی

و بـراي  پیروزي انقالب اهداف شوم استعماري آنها خاتمه یافت و از امید خود ناامید شدند 
هـا   دان تاریخ انداخته شدند و براي همیشه خوار و ذلیل شدند. ایـن بـدبخت   همیشه به زباله

. اگـر اینهـا بـه    1خواهنـد بگیرنـد   خواهند بکنند، کجا را می با این کارهاي غلط خود چه می
دارنـد ولـی خـدا مهـر قهـر بـر        آخرت یقین داشته باشند یقیناً دسـت از ایـن کارهـا برمـی    

  توانند حقایق را درك کنند. نهاده و نمیهایشان  دل
کوشید بـراي آخـرت هـم     خبران آنچنان که براي دنیاي خود می ها، اي بی اي دنیاپرست  

 ؟آوریـد کـه قیامـت و روز حسـابی هـم در پـیش هسـت        کنید و آیا در خاطر می تالش می
و آتـش  و بترسید از خـوف الهـی    2اي هم براي آخرت خود فراهم نمایید بکوشید که توشه

  خشمش و بدانید که غصب الهی سخت است.
دهید، در حالی که گروهی از  شما چطور به خود اجازة زندگی کردن و تمرکز ثروت می  

دهند  وطنانتان در شهرهاي مرزي خانه و کاشانۀ خود را از دست می برادران دینی شما و هم
لمان نیستید؟ و نبایـد  غلطند. مگر شما مس و کودك و جوان و زن و دختر در خون خود می

دردي با آنها کنید، مگر آنها برادران و خواهران ما نیستند و کدام وجدان است کـه   اظهار هم
تواند به خود تلقین کنـد کـه در    دهد و کدام مسلمان است که می اي می به خود چنین اجازه

او در  وطنـان  شهر خود و در خانۀ امن و امان زندگی و استراحت کند در صـورتی کـه هـم   
شهرهاي مرزي از دست دشمنان در امان نیستند. ما همه یک امـت هسـتیم و بایـد بـا همـۀ      

دست هم بدهیم بـا ایـادي اسـتعمار بـراي      مسلمانان جهان اظهار همدردي کرده و دست به
آیید، از آمدن فرزنـدتان هـم    رهایی مستضعفین مبارزه نماییم. چرا اگر خودتان به جبهه نمی

د؟ امروز اگر من و تو اسالم را یاري نکنـیم آن منـافق و کفـار بایـد یـاري      کنی جلوگیري می
توانیم  جنگیم و باید براي یاري اسالم کمر همت ببندیم و اگر با جان نمی کند؟ ما با آنها می
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و از  1با مال خود به اسالم کمک کنیم. اي امت شهیدپرور جبهه و جنگ را فراموش ننمایید
ها دریغ نکنید و بگذارید فرزندانتان بـه جبهـه    خدا و کمک به جبههمال و جان خود در راه 

خواهید پیروز و سـعادتمند در دو سـرا باشـید     بروند و امام خود را نیز تنها نگذارید. اگر می
شـود   . با زبان هم می2پیروي از رهبر کنید و جنگ را از یادتان نبرید و از اسالم تبیلغ نمایید

م را هم نباید یاد کنیم باید اسالم را به مردم بشناسـانیم. کسـی [کـه]    جهاد کرد تبلیغ از اسال
 3تواند [با] مال و جان به جبهه کمک کند الاقل با زبان خود از اسالم تبلیـغ کنـد و [...]   نمی

عزیز و محترم در جبهـۀ کشـاورزي تـالش     5و [...] 4را روشن کرده به اسالم دعوت نمایید
شور خود را خودکفا نمایید و بدانید که کار شما عبادتی بزرگ و با تولید محصول ک 6نمایید

است و شماها محبوب حق تعالی هستید چرا که کشاورزي که شـغل شـریفی اسـت بـراي     
خدمت به کشور جمهوري اسالمی و امت مسلمان در جهت خودکفا شدن و قطع وابستگی 

توانیـد بـه انـدازة     مـی  از نظر کشاورزي و طوري نباشد محصوالتی را که در کشور خودمان
درازي  سـوي کشـورهاي دیگـر دسـت     و به 8خداي ناکرده سستی نمایید 7کافی تولید نمایید

یکـی از آرزوهـاي دشـمن را بـرآورده      9کنید و اگر آنچه را که ممکن است تولیـد ننماییـد  
خواهد که مـا تولیـد نکنـیم و وابسـته باشـیم و مـا را محاصـرة         ساختید. چرا که دشمن می

گونه وابسـتگی نـداریم و    دي کرده و با تولید خود باید به دشمن نشان داد، که ما هیچاقتصا
تواند با محاصرة اقتصادي به انقالب ما آسـیب برسـاند و هـر     کشور ما خودکفا است و نمی

کنید و امیدوارم خداونـد   ریزید تیري است که بر قلب دشمن وارد می بذري که در زمین می
امر مهم یاور باشد و در کـار خـود موفـق و پیـروز باشـید و شـما اي       بزرگ شما را در این 
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محصلین گرامی بدانید که مدرسه یک سنگر بسیار مهـم و مقدسـی اسـت، کـه شـما در آن      
کنیـد. البتـه    وسیلۀ قلمتان مبـارزه مـی   مشغول جهاد هستید و با دشمن شما که جهل است به

رگ و خطرناك هم دارید که همان دشمن باید بدانید شما در این سنگر یک دشمن بسیار بز
خواهید با دشمنان داخلی و خارجی مبـارزه   باشد. یا اگر می اصلی که دشمن اسالم است می

کنید، با کوشش فراوان درس بخوانید و ترك تحصیل نکنید. اگر سنگر مدرسه را رهـا کنیـد   
کنند ولی اگر شـما هوشـیار    افتد، آنها از این راه نفوذ بسیار می دست دشمنان و منافقان می به

توانند بکنند و از برادران رزمندة محصـل تقاضـا دارم کـه بعـد از      باشید آنها هیچ کاري نمی
برگشتن از جبهه درس خود را فراموش نکنند و این را هم مانند جهاد یـک وظیفـه اصـلی    

ه جبهه برونـد  اهللا مدرسه را رها کرده ب خود بدانند، چرا که اگر قرار باشد همۀ برادران حزب
دست دشمن  رود و به و بعد هم که برگشتند دیگر به مدرسه نروند، این سنگر مهم ازبین می

نشیند که فردا پس از پایان تحصیل از علـم خـود    افتد و روي این میز و صندلی کسی می می
زند و بدانید که شـما امیـدهاي آینـدة ایـن کشـور       بر علیه انقالب استفاده کرده و ضربه می

سالمی هستید و همین شماها هستید که بایـد بـا ادامـۀ تحصـیل خـود بـه کشـور و ملـت         ا
صنعت را به گردش درآورده و متخصصی متعهـد   1هاي مسلمان خود خدمت نموده و چرخ

و عـالوه   2و خدمتگزار به اسالم واقع شوید و از نظر صنعت کشور خود را خودکفا نماییـد 
اسالم را نیز بیاموزید که علم همراه تزکیۀ نفس اسـت  بر تحصیل خود باید احکام مربوط به 

رساند و امـام هـم تأکیـد دارنـد کـه بـه        شود و انسان را به درجۀ کمال می که مفید واقع می
متخصص مؤمن نیاز داریم نه آن عالمی که بـا علـم خـود بـه اسـالم و انقـالب مـا ضـربه         

  رساند. می
سالت انبیاء را بـر دوش داریـد و محصـل    اي معلمین محترم به فرمودة امام عزیز شما ر  

توانیـد بـار بیاوریـد و چـه خـوب اسـت        یک امانتی است در دست شما و او را هرطور می
ها، مسـائل   خواهد و شما باید عالوه بر درس کتاب طور او را بسازید که اسالم و امام می آن
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برشـان و مرجـع خـود را از    کنید. امام را به آنها معرفی کنید تـا ره  1اسالم را برایشان [بیان]
کودکی بشناسند که مبادا خداي نکرده در جوانی به انحراف کشیده شوند و بدانید در مقابل 

دانید، انجام دهید و خداونـد   خدا و اسالم و مسلمین مسئولید و باید آنچه را وظیفۀ خود می
وظیفـه موفـق    بزرگ جزاي خدمات فراوان شما را چند برابر بدهد و شما بتوانید در انجـام 

بوده و با پیروي از امام عزیز همیشه در کارهاتـان رضـاي حـق را خواسـته و از کـار خـود       
و  2»کار براي خدا شکست ندارد«خسته نشوید و تقوي داشته باشید چرا که اماممان فرمود: 

  شود. عزیز هم فرمودند که کسی که براي خدا کار کند خسته نمی 3رجایی
هایی کشیدید تا مرا بزرگ کردیـد   ها و چه بیدار خوابی چه زحمتپدر و مادر عزیزم که   

قدر برایم رنج کشیدید و از من نگهداري کردید تا مرا به این مرحله از رشد رسانید و  و چه
بدانید که نگهدارندة اصلی خداست امیدوارم به بزرگی خودتان مـرا ببخشـید و از کارهـاي    

ا که اگر شما مـرا حـالل نکنیـد و از مـن راضـی      چر 4خطایم چشم بپوشید و حاللم نمایید
شود شما آرزوتان این بوده که من بتوانم در هنگام پیـري شـما و در    نباشید خدا راضی نمی

هنگام جوانی خود به شما خدمت نمایم ولی چه بگویم که خدا سرنوشـت را چنـین معـین    
خواسـت   مـی ) ن7) این جـوان امـام حسـین(   7(5اکبر کرده است. آیا مادر حضرت علی

جمال پرشکوه جوانش را مشاهده کند و در کنار آنها زندگی نماید؟ چرا امـا وقتـی مسـئله    
اسالم به میان آمد دیگر فرزند چه ارزشی خواهـد داشـت. مسـئلۀ اصـلی اسـاس اسـالم و       

باشد و بدانید اي پدر و مادر عزیزم که بقاي اسالم به این است کـه نهـال آن    پایداري آن می
کم خواهد خشـکید.   آبیاري شود، اگر نهالی آبیاري نشود پژمرده خواهد شد و کمبا خون ما 
کنند و گروهی باید از ایـن خـون پاسـداري     روند این نهال را با خون آبیاري می گروهی می

نمایند که هروقت الزم بود آنها هم خون دهند و آن نهال را سیراب نمایند، اگر زنده مانـدن  
مۀ ما جان خود را بدهیم باید این کار را بکنیم چـه چیـزي بهتـر از    اسالم به این است که ه
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اي بهتر از جاودانگی اسالم عزیز. اسالم دیـن خداسـت    جان دادن در راه اسالم و چه مسئله
خواهـد کـه    جان من و تو هم چیزي که خداي بزرگ به ما عنایت فرموده است و از ما مـی 

اید این امر را افتخار خود بدانیم که خدایمان ایـن  این جان را براي بقاي دینش فدا کنیم و ب
کار را دوست دارد و باید خوشحال باشیم کاري را انجام دادیم که رضاي حق تعـالی در آن  
بوده است. چه آرزویی در این دنیـا و در سـراي جـاودانی آخـرت بهتـر از رضـاي معبـود        

ي ما همین مسئله اسـت و پیوسـته   تواند باشد؟ یقیناً امید تمام عاشقان و رزمندگان شهدا می
و سرور ما کسی است که این درس بزرگ را به مـا   »اهللا وفقنا لما تحب و ترضی«گویند  می

بـه رضـاك و رضـاي     1) هم در روز عاشورا فرمود الهی راضـیم 7آموخته است. حسین(
ان طلبید و براي من رضاي حق بزرگترین آرزوست، چرا که اگر خدا از انس پروردگار را می

کشـته باشـد    2ها حل است و تا مسائل درست نباشد و در راه او [...] راضی شود همۀ مسئله
خدا هم از او راضی نخواهد شد. آري پدرم و مادر گرامیم اگر شما فرزند هفده سالۀ خـود  

) 7(4اصغر ) و علی7(3اکبر ) هم علی7را روانۀ جبهۀ نور علیه ظلمت کردید حسین(
و این را یک افتخار دانست که فرزندانش در راه خدا شهد شـهادت   شش ماهه را روانه کرد

تر از این شربت است و شیرینی این شربت را کسی جز شهید  نوشیدند و چه شربتی شیرین
نخواهد چشید و چه خوش است چنـین شـربت و چـه گواراسـت ایـن شـهد کـه بنوشـد         

  اش.   تشنه
) بیفـت،  3به یاد اسـیري زینـب(  مادرم اگر خواستی از شهادت فرزندت نگران باشی   

یقیناً نگران نخواهید شد و نباید ناراحت باشید. شما نباید در شهادت من زیاد گریه و زاري 
  کنید چرا که خوشحالی دشمن در این است که شما ناراحت باشید و گریه و زاري کنید.

ام دعـا  و شما اي پدر عزیزم هیچ غمگین مباش و صبر و استقامت پیشه کن و بـراي امـ    
خواهید براي من گریه کنید همان فرصت را براي امام عزیز و پیـروزي   وقتی که می  کنید آن
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خود  1خواهم که آنها هم گریه نکنند [...] رزمندگان دعا کنید. از برادرانم و خواهرانم نیز می
و ذلت راه ندهند چـرا کـه    2مشت محکمی بر دهن دشمن و منافقین کوردل بزند و به [...]

لــت و خــواري از آن دشــمن ماســت و فــرد مســلمان هرگــز ذلــت را ماننــد ســرورش   ذ
) به خود راه نخواهد داد و شما باید راه مرا ادامه دهید و پیرو رهبر عزیز باشید 7حسین(

و مقلد او و از او احکام خود را بیاموزید و سخنان گهربارش را فراموش نکنید و تا آخرین 
) جـدا  7م و انقالب اسالمی بوده و از خط سرخ حسـین( هاي عمرتان پاسدار اسال لحظه

را پیشه خود نسـازي   3نباشید تا در دنیا و آخرت سرافراز بمانید. برادرم باید در زندگی [...]
و همانند دنیاپرستان به فکر پول جمع کردن و شکم پر کردن نیفتی. این دو روزة دنیا کرایـۀ  

وید همان کار را بکن اصالً این ننگ است کـه یـک   گ کند. ببین امام چه می ها نمی این حرف
نعمت به این بزرگی را خداي بزرگ برایمان قـرار داده باشـد و مـا از آن اسـتفاده نکنـیم و      
سرسرکی بگذریم و آن نعمت جنگ است و جهاد با دشمن زبون و بدان که والیت فقیـه و  

عطـا فرمـوده و اگـر شـکر      رهبر عزیز نیز از بزرگترین نعمات خداوند بزرگ است که به ما
دارد. اي بـرادرم تـا    این نعمت عظما نکنیم، خطا کرده و خدا لطف خود را از سر مـا برمـی  

شـود، بایـد در    ها بر روي زمین ریخته می موقعی که جنگ است و خون برادران ما در جبهه
مت بـه  جبهه با دشمن در حال ستیز باشی و زندگی نباید برایت معنا داشته باشد و باید خد

  اسالم و مسلمین را پیشۀ خود سازي که این کاري است بسیار نیکو و پسندیده.
تـر از خـون سـرخ شـهید      و اما اي خواهران، شما نیز با اسلحۀ حجاب که بسیار کوبنده  

وسیلۀ حفظ حجاب مشت محکمی بر دهـان منـافقین    است، با دشمن خود مبارزه کنید و به
اگر شما حجابتان را حافظ نکنید به  4ی چادرتان کور نماییدبزنید و چشم دشمنان را با سیاه

کنیـد حجابتـان را حـافظ     اید ولی براي اینکه دشمن نداند با او مبارزه می دشمن کمک کرده
باشید و امیدوارم خداوند بزرگ به شما صبر عنایت فرماید و کاري نکنید که با گریـۀ زیـاد   
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امام را فراموش نکنید و پیروزي رزمندگان را از  اجر خود را از بین برید و در دعاهاي خود
  خداوند متعال بخواهید.  

کـنم و   درد آوردم دیگر از شما خـداحافظی مـی   دیگر عرضی ندارم ببخشید سرتان را به  
کنم شما را، کـه امـام عزیـز را رهـا نکنیـد و       سپارم و توصیه می شما را به خداي بزرگ می

  وزي نهایی کفر ستیزان اسالم و فرج حضرت مهدي(عج)دنبال او حرکت کنید. به امید پیر
خدایا خدایا تا انقالب مهـدي خمینـی را نگهـدار، منـافقین و کفـار نابودشـان بگـردان،          

  زیارت کربال نصیب ما بگردان.
  انصاري نامۀ عیدمحمد عرب وصیت
  2/8/63روز چهارشنبه  5/11ساعت 

  ی) و انرژي اتم7علی ابن ابیطالب( 17 لشکرپایگاه 
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  هاي کلیدي عبارت
I .چه چیزي بهتر از اینکه با خدایمان معامله کنیم 
I .سرنوشت هر کس آخرش مرگ است اما چه بهتر مرگ باعزت و خونین 
I رزمان و رهروان پیروان خط امام در کارهایتان صبر را پیشه کنید. اي هم 
I  کنیم تا اسالم زنده و جاوید بماند.با شهادت خون سرخ درخت سبز قرآن را آبیاري 
I .دعا یادتان نرود که رمز موفقیت در تمامی کارهاست 
I .شعارهاي مرگ بر منافقین و مرگ بر آمریکا و شوروي و تمامی ضد اسالمیان یادتان نرود 
I هاي آخر عمرم خواهم گفت اسالم بر حق است و پیروز. حتی در لحظه 
I  همان راه انبیاء و امامان است باشند.خواهم رهرو راه امام که  می آنهااز 
I .باور کنید زندة حقیقی شهیدانند و ناظر به اعمال ما مردم 
I خیر شوید. انشاءاهللا همۀ شما رهروان انبیاء و امامان باشید و عاقبت به 
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  حجی حسن عرب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .2»هم یرزقونفی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند رب 1و التحسبن الذین قتلوا«

با سالم به رهبر عزیز و به یاد شهیدان گلگون کفن جبهـۀ حـق علیـه باطـل. در شـروع        
دنبال رهنمودهاي آگانـه و خردمندانـۀ رهبـر     سخنم به مردم همیشه در صحنه که همچنان به

خود در راه رسیدن به اهداف عالیۀ اسالمی وبرقراري حکومـت عـدل اسـالمی در سراسـر     
به رهبري مهـدي موعـود(عج) کـه     3زي جهت به ثمر رسیدن انقالب نهاییسا جهان و زمینه

باشـد و مـن کـه     پایان حکومت استبداد و استثمار و اسـتعمار و حاکمیـت مستضـعفین مـی    
عنوان یک فرد کوچکی از این سیل خروشان ملت براي ادا نمودن دین خـود بـه شـهداي     به

م شد و آرزوي بزرگم این است که هر هاي حق علیه باطل خواه انقالب اسالمی عازم جبهه
چه زودتر بتوانم عازم جبهه شده و با صدامیان تا آخرین نفس بجـنگم و از خـداي بـزرگ    

باشد هستم. در آخر از تمام دوسـتان و   آرزوي فیض شهادت که باالترین درجۀ انسانیت می
  اند امیدوارم مرا عفو بفرمایند. اقوام اگر از من خطا یا ناراحتی دیده

  »والسالم«
  حجی حسن عرب

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
اي گرویدگان به دین اسالم شما به مانند آنان که راه کفر و نفاق پیمودند، نباشید، که گفتنـد  

شـدند بـه چنـگ مـرگ      اگر برادران و خویشان شما به سفر نرفته و یا به جنگ حاضر نمـی 
هاي آنان خواهد کرد و خـدا هسـت کـه     ل را خدا حسرت دلافتادند. این آرزوهاي باط نمی
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خواهـد و بـه هرچـه کنـی آگـاه       میراند به هر وقت و هر سبب که مـی  گرداند و می زنده می
  )155عمران آیه  است. (آل

  بــر آن باشــم کــه آخــر بمیــرم    
  

ــرم نمــی     خــواهم کــه در بســتر بمی
  خواهم که عالم همچـو قـارون   نمی  

  
  بمیـرم به فـرط حـرص سـیم و زر      

  خـواهم همچـو شـمع سـوزان     نمی  
  

ــرم     ــک و در آزم بمیـ ــزم اشـ   بریـ
  میل خواهم که چون مجنون بی نمی  

  
ــرم       ــر بمی ــم دلب ــحرا از غ ــه ص   ب

ــی   ــري   نم ــام پی ــه در ای ــواهم ک   خ
  

ــرم    ــیما بمیـ ــیه سـ ــار و سـ   گنهکـ
  دلم خواهد کـه بـا دشـمن بجـنگم      

  
ــرم      ــدگوهر بمی ــم ب ــر خص ــه تی   ب

  دلم خواهـد کـه در فصـل جـوانی      
  

  بمیـــــرم لشـــــکردالور وار در   
  دلم خواهـد کـه بـا گلبانـگ تکبـر       

  
ــرم     ــالمم بمیـ ــظ اسـ ــراي حفـ   بـ

  دلم خواهـد کـه بهـر حفـظ قـرآن       
  

ــرم    ــر بمیــ ــاي رهبــ ــراي یــ   بــ
  مـــن آلـــوده گـــریم بـــار دیگـــر   

  
ــرم نمــی     خــواهم کــه در بســتر بمی

    

ده و بـراي  اکنون که من براي رفتن به جبهـه آمـاده شـ    برادران و خواهران و... عزیز هم  
به کمک خـدا و دیگـر رزمنـدگان صـد در صـد       1دفاع از اسالم، مستضعفین جهان انشاءاهللا

پیروزم چه شهید بشویم و چه... شهید شدند باالترین درجۀ انسانیت در نزد خداوند هسـت  
و چه چیزي بهتر از اینکه با خدایمان معامله کنیم، جانمان را جانی که خودش داده و آخـر  

د گرفت و سرنوشت هر کس آخرش مرگ است اما چه بهتر مرگ بـاعزت و  خودش خواه
رزمان و رهروان پیروان خـط امـام در کارهایتـان صـبر را پیشـه کنیـد زیـرا         خونین، اي هم

با یاري خداوند در این جنگ که بین کفر  3تا انشاءاهللا 2»دارد خداوند صابرین را دوست می«
و هـوس و الـی آخـر، پیـروز      4ت جنگ با هويو در سراسر زندگی که تمامی آن جنگ اس

شوید و با تمام شهامت و شجاعت در جهان اسالم زیسـت کنـیم و بـا شـهادت [و] خـون      

                                           
  ».انشاءاله«در اصل وصیت  -1
 ».ان اهللا یحب الصابرین«عمران است  آل 146ترجمه آیه  -2
  ».انشاءاله«در اص وصیت  -3
  ».هوا«در اصل وصیت  -4



 747، حسن    حجی عرب ¹استان سمنان 

سرخ درخت سبز قرآن را آبیاري کنیم تا اسالم زنده و جاوید بماند و از دعا یادتان نرود که 
ر راه اسـالم و  کارهاست. اي خداي بزرگ به تمـامی کسـانی کـه د    1رمز موفقیت در تمامی

  توفیق اطاعت و بندگی عنایت بفرما. آنهاجنگند به همۀ  قرآن می
هـا[یی   قدر یادتان نرود زیرا تمـام خوشـبختی   از امام عزیز و پارة تنمان و این رهبر عالی  

توانید به وجـود ایشـان    باشد و از رهبري قاطع. تا می که] نصیب ما شده، از وجود ایشان می
و مرگ بـر آمریکـا    2لحظه عمرش ارزش دارد. شعارهاي مرگ بر منافقین دعا کنید، زیرا هر

زنم کـه اي جانیـان و    و شوروي و تمامی ضد اسالمیان یادتان نرود که من از اینجا فریاد می
هایتان قلبم را نشـانه رویـد از آتـش عشـق      اي خفاشان شب و اي یوزهاي ظلمت با اسلحه

تواند بر آتش عشقم فزونی یابد و حتـی در   یتان نمیها سوختم و بدانید که هرگز آتش گلوله
هـا و   هاي آخر عمرم خواهم گفت اسالم بر حق اسـت و پیـروز و بدانیـد کـه گفتنـی      لحظه

  شود درافتاد. کند کاخ ظلمت را، با خدا که نمی هاست که از بنیان می نوشتنی
یم مـن حقیـر و   هر نحوي کـه برخـورد داشـت    به 3در آخر از دوستان و از همۀ آنهایی که  

خواهم رهرو راه امـام کـه همـان راه انبیـاء و امامـان       می آنهابرادر کوچکتر را ببخشند و از 
است باشند تا بتوانند خود را از منجالب نجات دهند. اگر من کشته شدم (شهید که نه زیـرا  

گـویم مبـادا لبـاس سـیاه      خواهد که به تمامی معنا شهید شوي) این را جـدي مـی   لیاقت می
کنم زیرا خیلی از دوستانم که در دفعات گذشته شهید شدند گفتنـد   بپوشید، این را تأکید می

گوش ندادند. تو را به خدا لباس سیاه نپوشید، اگر مرا دوسـت داریـد. آخـر     آنهااما به گفتۀ 
پوشـند و   آن روز روز دامادي شهیدان است نه روز عزا روز دامادي همـه لبـاس سـفید مـی    

هم خوشحال باشید، زیرا به ظاهر از دست رفته است انسان باور کنید زندة خوشحالند شما 
خیـر بشـویم و از    حقیقی شهیدانند و ناظر به اعمال ما مردم. انشاءاهللا که همۀ ما عاقبـت بـه  

شـود   کنم بـا مقـدار پـول نـاچیزي کـه مـی       تمامی کسانی که از من طلبی دارند خواهش می
آید مـرا ببخشـید    اگر هم یادتان نیست من هم یادم نمی هایم را بدهم وصول کنید بدهکاري

                                           
  ».تمامیه«در اصل وصیت  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ».آنهائیکه«در اصل وصیت  -3
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هـاي   عزیـز و خـانواده   1هاي در ضمن پدر و مادر و برادران و خواهر عزیز و عموها و دایی
کنم، امیدوارم که انشاءاهللا همۀ شما رهروان انبیـاء و امامـان باشـید و     محترم سالم عرض می

ه مرا صـد در صـد قبـول داریـد در تشـییع      خیر شوید و اگر من شهید شدم اگر را عاقبت به
کننـد   جنازة من شرکت کنید البته باید تمام کسانی که در تشییع جنازه شـهیدان شـرکت مـی   

  رهرو خط امام باشند. به امید پیروزي حق علیه باطل. خدانگهدار همگی شما باشد.
  

  اسالم، کوچک همه و با درود فراوان به امام عزیز 2فدایی
  3حجی حسن عرب

  

                                           
  ».ها دائی«در اصل وصیت  -1
 ».فدائی«در اصل وصیت  -2
  (امام خمینی) خطاطی شده است.» ت واژه وحشت نیستدر قاموس شهاد«در انتهاي وصیت جملۀ  -3
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 751، حسن    حجی عرب ¹استان سمنان 

    



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I نماید. به طرق مختلف خداوند حکیم ما را امتحان می 
I ها را گرم نگهدارید. به یاري خمینی بشتابید و جبهه 
I .اگر حسینی هستی گرد شمع فروزان خمینی بچرخ وگرنه چون یزیدیان خاموش باش 
I ام، بسیار خوشحالم. افتهحال که خداوند کریم بر من منت نهاده و توفیق شرکت در جبهه ی 
I  .خداوندا ما را الیق شهادت در راهت قرار بده 
I نمایی. خداوندا شهادت سعادت است که خود نصیب هر شخص می 
I   .اگر خطایی کنیم در برابر خون تمام شهدا مسئولیم 
I  .ملت عزیز و مبارز، امام خود را یاري کنید و او را تنها نگذارید 
I .دعا کنید به جان امام 
I نمازهاي جماعت شرکت کنید، مخصوصاً نماز جمعه. در 
I )ایم. ها آمده ) به جبهه7امت مسلمان ما به شوق حسین سیدالشهداء 
I ایم، تا اسالم را زنده کنیم. آري، ما به جبهه آمده 
I .اگر بکشیم حق پیروز گردیده که این افتخار است براي اسالم 
  

   مصطفی :نام
  حجی  عرب خانوادگی: نام
  محمدعلی  پدر: نام 

  میوه  نام مادر:
   1347وپنجم مرداد  بیست تاریخ تولد:
  آباد از توابع شهرستان سمنان روستاي حسن محل تولد:
  دوم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج ه:کنند ارگان اعزام

   1364دوازدهم شهریور  تاریخ شهادت:
  عراق منطقۀ خندق محل شهادت:
   اصابت ترکش خمپاره نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  حجی مصطفی عرب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
نـام آن کسـی کـه     ستاند و بـه  دهد و پس از چندي دوباره باز می ها را می کس که جان 1[...]

نمایـد و آن شـخص را    چون به کسی جان دهد براي او مقداري و زمان مشخصی تعیین می
وسـیلۀ   نام و با یاد خدایی که دین مبین را با نام اسـالم در زمـین بـه    کند. به بارها امتحان می

  ) گسترانید.6اش محمد( فرستاده
با سالم و درود به پیشگاه حق تعالی و محضر مبارك امام زمان(عج)، منجـی عالمیـان و     

درود بر رهبر کبیر تمامی مسلمانان جهـان، پیـر جمـاران و نایـب برحـق امـام زمـان(عج)،        
  خمینی کبیر.

شان که خدا به ای 2»هاي شهدا که چشم و چراغ این مملکتند خانواده«با سالم و درود بر   
هاي اسرا. سالم و درود خدمت شما امت همیشـه   صبر عنایت بفرماید و همچنین به خانواده

  در سنگر.  
وجل این بار گران را به عهدة ملت ما نهاده تا بیدار کننـده    خفتگـان   3اینک که خداي عزّ

بـر   دین مبین اسالم به همراه آن وظیفۀ سنگینی نیـز   مظلومان و گسترانندة 4غافل باشیم [...]
باید حامل آن باشیم و در نقاط گوناگون و به طـرق مختلـف    دوش ما قرار داده شده که می
نماید. هر کس که توانست از امتحان موفق و سرافراز بیـرون   خداوند حکیم ما را امتحان می

  آید و بار خویش را به سرمنزل مقصود برساند، خوشا بـه سـعادتش و االّ ناتوانـان و در راه   
و به انحراف رفتگان، از این راه الهی در فـردا دوزخیاننـد. اینـک اي مـردم آگـاه و      ماندگان 

و  5هوشیار زمان امتحان فرا رسیده، تا تصفیه کنندة لبیک گویان واقعـی بـه خـدا و منـافقین    
کـه اي  «گفتیـد   خواهم که به خداي خود که مـی  دورویان باشید و من از شما ملت مبارز می

                                           
 خوانا نیست. -1
 ).80، ص 14، امام خمینی، (صحیفه امام، ج »شما چشم و چراغ این ملتید« -2
 ».کنند«در اصل وصیت  -3
 خوانا نیست. -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
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هـا   ) عمل کنید و به یاري خمینی بشتابید و جبهه7در کنار حسین(و  1»کاش کربال بودیم
باشـد. اگـر    را گرم نگهدارید چون که این جنگ جنگ بین اسالم و کفر و حق و باطـل مـی  

حسینی هستی گرد شمع فروزان خمینی بچرخ وگرنـه چـون یزیـدیان خـاموش بـاش کـه       
دورنـد و تـو اگـر خـاموش      اي است براي اسالم و یزیدیان از اسـالم  خاموش بودنت ضربه

  باشی همچو آنان از خمینی دوري.
اگر سرافرازي اسالم را طالبی روي به جبهه آر و اگر طالـب جهـل و کفـري، سـاکت و       
گوید اگر جویاي آنی، روي به قـرآن آر و قـرآن    آن است که اسالم می 2تحرك بمان. [...] بی

یـد کـه بـا کفـر مبـارزه کـرد و تـو کـه         با تو را راهنمایی نموده، که براي پیدا کردن آن مـی 
  خواهی با کفر مبارزه کنی، به جبهه آي که صدامیان کافرند و از اوالد یزیدیانند. می
آیـد،   تواند به جبهه می بختی راه زیاد است ولی هدف یکی. آنکه می براي رسیدن به نیک  

سـازد، یکـی    یکـی مـی  کنـد،   نویسد، آن [که] زبان گویا دارد بیان می آنکه قلم روان دارد می
ها فراوانند ولی هدف نابودي کافران و رضاي اهللا و حال کـه   پزد. آري راه دوزد، یکی می می

ام، بسـیار خوشـحالم و از    خداوند کریم بر من منت نهاده و توفیق شـرکت در جبهـه یافتـه   
  .3خداي متعال براي چنین لطف عظیمی سپاسگزار

ي مرا ببخشایی و توفیق خدمتگذاري در راهـت را  خداوندا امیدوارم که گناهان و خطاها  
به من عطا فرمایی. خداوندا ما را الیق شهادت در راهت قرار بده. خداوندا شهادت سعادت 

نمایی. بار خدایا ما را الیـق چنـین سـعادتی بگـردان.      هر شخص می 4است که خود نصیب
رضاي الهی قدم نهادند خوشا آنان که الیق چنین سعادتی بودند و عمر خویش را در جهت 

و پس از اینکه در جبهۀ جنگ بر علیه سرکشان و کـافرین حملـه بردنـد آنـان را کشـتند و      
سـوي خـویش فـرا خوانـد و چنـین شـد کـه بـا موالیشـان           باالخره خدایشان ایشان را بـه 

اند بلکـه زندگاننـد    آنان نمرده«رزم شدند و در صف یاران او قرار گرفتند.  ) هم7حسین(

                                           
 .الجنان) (مفاتیح »زاً عظیماًیا لیتنی کنا معکم فنفوز فو«خوانیم  ) می7در فراز آخر زیارت امام حسین( -1
 خوانا نیست. -2
  ».سپاسگذار«در اصل وصیت  -3
  ».نسیبه«در اصل وصیت  -4
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کنند که اگـر   و از جهان غیب بر ما گنهکاران نظر می 1»خورند نزد خدایشان روزي میکه در 
خطایی کنیم در برابر خون تمام شهدا مسئولیم. ملت عزیز و مبارز، امام خود را یـاري کنیـد   
و او را تنها نگذارید. دعا کنید به جان امام و در نمازهاي جماعت شرکت کنیـد، مخصوصـاً   

شود، به فرامین  نماز جمعه پتکی است که به فرق استعمارگران کوبیده مینماز جمعه که هر 
 2باشد گوش فـرا دهیـد و بـه آنهـا عمـل کنیـد. [...]       امام که نشأت گرفته، از قرآن کریم می

  خداوند تمامی ستمگران پشیمان شده را ببخشاید.
من نسبت به کسی  که خداوند به من عمري عطا فرموده اگر از 4کسانی که در [...] 3[...]  

  خویش حالل کنند.  6و کرم خویش مرا ببخشید و مرا به [...] 5اذیت و آزاري رسیده [...]
برحـق   7به امید پیروزي کلیه رزمندگان اسالم و فرج امام زمان(عج) و طول عمـر نایـب    

  امام و صحت و سالمتی یاران واقعی ایران.
  »والسالم«

  حجی مصطفی عرب
27/5/64  

  
ایم و با یاري  ها آمده ) به جبهه7مت مسلمان ما به شوق حسین سیدالشهداء(. ا8گذارم  

پـیش خـواهیم رفـت و در     9سوي قدس گشاییم و سپس به خداوند انشاءاهللا راه کربال را می
دنیوي و از جان و مال و متعلقات گذشت و اینـان را فـداي اسـالم     10باید [...] این مسیر می

                                           
 عمران. آل 169معنی آیه  -1
 خوانا نیست. -2
 خوانا نیست. -3
 خوانا نیست. -4
 خوانا نیست. -5
 خوانا نیست. -6
  ».نائب«در اصل وصیت  -7
 عبارتی بوده است.» گذارم«انگار قبل از فعل  یاب یا فلش در اصل وصیت با وجود جهت -8
 ر.ك. تعلیقات. -9

 هایی خوانا نیست. در اصل وصیت کلمه -10
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ن است، بلکه زنده نمودن اسالم است و نشـر اسـالم و نشـر    نمودکه هدف ما نه کربال گرفت
ها، پیرها، زن  خواهد، کودك، جوان ها زیاد می خواهد، ابوالفضل ها زیاد می1اصغر اسالم، علی
باید که خود را فداي اسالم کنند. همچون صدر اسالم. تا دیگر بار بتـوانیم اسـالم    و مرد می

آن را بـر   2بگسـترانیم و پـرچم همیشـه افراختـۀ     [را] و به یاري خداونـد متعـال در جهـان   
چـه  «ایـم، تـا اسـالم را زنـده کنـیم و       بلندترین قلل جهان برافرازیم. آري، ما به جبهه آمـده 

 4»شهادت سعادت اسـت «. اگر کشته گردیم شهیدیم که 3»بکشیم و چه کشته شویم پیروزیم
  راي اسالم، افتخار.و معراج و اگر بکشیم حق پیروز گردیده که این افتخار است ب

  
  

                                           
  ر.ك. تعلیقات. -1
  ».افروخته«در اصل وصیت  -2
دلخوش باشید که شکست براي شما نیست، شما چه پیروز بشوید در دنیا «امام عبارتی قریب به عبارت شهید دارد،  -3

 ).421، ص 9(صحیفه امام، ج ». رسید پیروزمندیدیا به شهادت ب
». ملتی کـه شـهادت بـراي او سـعادت اسـت پیـروز اسـت       «فرماید :  عبارتی مشابه عبارت شهید می امام خمینی در -4

 ).187، ص13(صحیفه امام، ج 
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  هاي کلیدي عبارت
I .گوش به فرمان امام باشید 
I ها نیاز به نیرو دارد نگذارید که خالی بماند. اگر جبهه 
I .دیگر نصیحت من این است که از اختالفات خود دست بردارید 
I .فرزند نزد پدر و مادرم امانتی بیش نیست 
I  کنند. حسین زمان را یاري میباید شکر خدا کنید که از نسل شما 
I .در عزاداري من حد اعتدال اسالمی رارعایت کنید 
I .باید پیام خون من هزاران شهید دیگر را به گوش خفتگان در غفلت برسانید 
I گاه دست از یاري امام برندارید. هیچ 
I .سعادت همگی ما در این راه سرخ شهادت است 
  

   رجبعلی :نام
  عرب خالقی (خالقیان)  خانوادگی: نام
  قاسمعلی  پدر: نام 

  کبرا  نام مادر:
   1345یکم خرداد  تاریخ تولد:
  ج از توابع شهرستان شاهرودخی کالته محل تولد:
  پایان دوره ابتدایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  خالقی رجبعلی عرب
  

  یقینبسم رب الشهداء و الصد
اولیـاء   اآمنوا یقاتلون فی سبیل اهللا والذّین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقـاتلو  الذین«

  ).76(نساء/ » الشیطان انّ کید الشیطان کان ضعیفاً
کنند پس شـما بـا دوسـتان شـیطان      اهل ایمان در راه خدا و کافران در راه شیطان جهاد می«

  ».ت و ضعیف استبجنگید که مکر و سیاست شیطان بسیار سس
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
) کـه بـا   6با درود و سالم به روان پاك حضرت ختمی مرتبت محمد بـن عبـداهللا(    

سـوي نـور و خـداي     بخش اسالم، جهانیان را از گمراهـی و ضـاللت بـه    آوردن آیین نجات
متقیـان   مـوالي  آنهاحق او که اول  سبحان رهنمون کرد و درود بیکران به دوازده جانشین به

باشد. درود و سالم  االعظم موال امام زمان(عج) می 1اهللا بقیۀحضرت  آنهاامیرالمؤمنین و آخر 
کرد و درود  2به حضور مبارك حضرت نایب االمام خمینی که به حق اسالم از یاد رفته [...]

به روان پاك و طیبۀ شهداي راه حق و فضیلت از صدر تاریخ تا به امـروز کـه چـون شـمع     
بخشـیدند و درود بـه پیـروان     3تند و به اطرافیان در ظلمت فرو رفتـه خـود روشـنایی   سوخ

ویـژه رزمنـدگان    راستین امام و خدمتگزاران به جمهوري اسالمی در هـر لبـاس و مقـام بـه    
  توانمند اسالم.  

اهللا من کوچکتر از آنم که بخواهم بـراي شـما پیـامی داشـته باشـم.       و اما اي امت حزب  
اند و هر کـه چشـم    ها را گفته سوي خدا پر کشیدند گفتنی هیدي که زودتر بهچون برادران ش

باز و قلبی پاك داشته باشد را ه حق را شناخته و پذیرفتـه. امـا از آنجـا کـه اسـالم امـر بـه        
عنوان تذکر  معروف و نهی از منکر را بر هر مسلمانی واجب کرده است. این چند کلمه را به

  آورم. روي کاغذ می
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ران و خواهران تنها توصیه من به شما این است که گوش بـه فرمـان امـام باشـید و     براد  
دشمنان امام را دقیقاً بررسی کنید و به آنها عمل کنـد کـه همانـا حـرف امـام، حـرف امـام        

) حـرف  6) و حـرف پیـامبر(  6زمان(عج) و حرف امام زمان(عج) حـرف پیـامبر(  
رنـگ عزیـزان    ید که خالی بماند و سنگر خـون ها نیاز به نیرو دارد نگذار خداست. اگر جبهه

  شان بر زمین بماند.   همانا شهیدان خالی و اسلحه
دیگر نصیحت من این است که از اختالفات خود دست بردارید و امتـی موحـد باشـید      

سـر   دارید؟ چرا هنوز در ظلمـت و جهالـت بـه    طلبی خود برنمی چرا هنوز دست از ریاست
هایی  کنید و ببینید که این انقالب برایتان چه کرده است؟ ما همان برید؟ چشمانتان را باز می

گرفتند  بردند از ما حق توحش می سر می بودیم که خارجیان که در رژیم طاغوت در ایران به
گرفتنـد و بنگریـد کـه ایـن      از مـا حقـوق مـی    1دانستند و براي همین یعنی ما را وحشی می

هـاي درسـی فرزنـدانتان     بینید که چگونـه از کـالس  انقالب چگونه سرفرازتان کرده است. ب
کنـد، فقـط    جاي ترانه صوت قرآن بلند است. اینها همه عظیمت این انقالب را ثابـت مـی   به

  خواهد و قلب پاك که به حقیقت آن پی ببرد. چشم باز می
دیگر توصیه من به برادران گروه مقاومت و بسیج اسـت کـه پایگـاه را خـالی نگذارنـد        

گیرد،  باشد و جبهه رفتن ما همه از این مکان سرچشمه می کان یادگار شهیدان میچون آن م
  تر است.  تر و امام زمان(عج) راضی تر باشد شهیدان خوشحال هر چه گرمتر و فعال

ام بلکه  اما پیام من به پدر و مادرم این است که تنها من نیستم که قدم در این راه گذاشته  
اند و باید ایـن را هـم بداننـد     ربانی این مکتب بزرگ و الهی شدهپیش از من هزاران جوان ق

که فرزند نزد پدر و مادرم امانتی بیش نیست که خداوند آن را براي مـدتی بـه شـما سـپرده     
دست تواناي اوست پس هر موقع الزم بداند این امانـت را از   است و مرگ و زندگی همه به

صاحب اصلیش نباید ناراحت باشید بلکه بایـد   گیرد پس شما از دادن امانت به شما پس می
کننـد و در روز قیامـت در پیشـگاه     شکر خدا کنید که از نسل شما حسین زمان را یاري می

) 3فرزنـد زهـرا(   2»هل من ناصر ینصـرنی «خداوند و تمامی شهدا سرافرازید که به نداي 
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ام  بـه آرزوي دیرینـه  پاسخ مثبت دادید، پس هرگز بیش از حد در فقدان من نگریید که مـن  
  ام. ) رفته7ام و از پیش شما به پیشگاه خدا و امام حسین( رسیده

در عزاداري من حد اعتدال اسالمی رارعایت کنید و هر موقع خواستید بر من بگریید بر   
) گریه کنید تا نزد آن حضـرت مقـام و اجـري    7هاي روز عاشورا و امام حسین( مصیبت

خواهم که بعد از من برادران را طوري تربیت کنید که بـه   از شما میداشته باشید انشاءاهللا. و 
درد اسالم و جبهه اسالم بخورند و هرگز بعد از من جاي مرا خالی نگذارنـد و حتـی شـما    
پدر عزیزم باید پیام خون من هزاران شهید دیگر را به گوش خفتگان در غفلـت برسـانید و   

سـو دعـوت کنیـد کـه سـعادت       یگران را هم به اینگاه دست از یاري امام برندارید و د هیچ
  همگی ما در این راه سرخ شهادت است.

  خالقی نامه شهید رجبعلی عرب پایان وصیت
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  نامه مخصوص پدرم و مادرم وصیت
ت نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و بـا سـالم و درود بـر حضـرت ختمـی مرتبـ       به  

سـوي نـور    پاك اسالم در ظلمت فرو رفتگان را به 1محمد بن عبداهللا(ص) که با آوردن آئین
هدایت فرمود و سالم بر ائمه معصومین که اسـتمراربخش خـط انبیـاء هسـتند و سـالم بـر       
دوازدهمین اختر تابناك آسمان والیت و امامت حضرت مهدي(عج) و سالم بر نایب برحق 

که با انقالب اسالمی خویش امت اسالمی را رهبري فرمـود و   شکن آن بزرگوار خمینی بت
  کرد. 2ما را از گمراهی به صراط مستقیم راهنمایی

شهداي اسالم از صدر اسالم تا شهداي انقالب و جنگ تحمیلـی عـراق    3سالم بر تمامی  
 و 4هاي شهدا و مجـروحین و معلـولین و اسـرا    علیه اسالم و ایران. سالم و درود بر خانواده
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دار صـحراي خـونین    انـد و پـرچم   حق حسـین  سالم و درود بر مقلدین خمینی که انصار به
  کربالیند و برپا کنندة حکومت عدل الهی با پیروي از امام عصر خویش انشاءاهللا.

دانید که فرزند نزد پدر و مادر امـانتی اسـت    پدر و مادر عزیزم شما خیلی از من بهتر می  
گیـرد و   قرار داده و هر روز که الزم بداند این امانـت را پـس مـی    که خداوند در اختیار آنها

اي است براي آخرت، پس  دانید که این دنیاي فانی زودگذر و موقت است و مزرعه شما می
نباید به این مسافرخانه دل بست و باید به فکر آینده و مقصـد و منـزل اصـلی بـود کـه آن      

اه خداوند جوابگوي خـون شـهیدانمان باشـیم،    قیامت است. ما باید در روز قیامت در پیشگ
) کمـک  3اهللا باشیم. اگر ما امروز بـه فرزنـد زهـرا(    ) و رسول7جوابگوي امام حسین(

توانیم امید شفاعت از او داشته باشیم پـس بایـد در ایـن زمانـه      نکنیم چگونه روز قیامت می
  صبر و حوصله کنیم.

م با جنگیدن و خـون دادنمـان بـه اسـالم     تان و ما ه شما پدر و مادرها با صبر و حوصله  
 گیر بر عرصۀ دنیا حاکم شده و بساط ظلم و جـور را از ریشـه   خدمت کنیم تا این دین عالم

خواهم که بر نبودن من صبر کنید و برادران دیگرم را خوب تربیت کنیـد   از شما می بر کنیم.
) بفرستید. از همگی شـما  7را به یاري امام حسین( آنهاها نیاز به نیرو داشت  و اگر جبهه

خواهم که خطاها و اشتباهات مرا نادیده بگیرید و مرا حاللم کنید و براي قبـولی جهـادم    می
  به درگاه خداوند دعا کنید.  

خواهم که پیروي کامل از مرجعیت امام خمینی کنند و مقلد او باشند و به  از برادرانم می  
سـعادت دنیـا و آخـرت همگـی مـا در       فرامین او گـوش بدهنـد و بـه آن عمـل کننـد کـه      

شود. اگر فوض عظیم شهادت نصیب من شـد بدانیـد    رهنمودهاي پیامبرگونۀ او خالصه می
  ام. ) رفته7که پیش خدا و امام حسین(

  و اما آیه قرآن در پایان:  
 یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و  لجنۀان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم ا«
  .»قتلونی
در راه خـدا   آنهـا خداوند جان و مال اهل ایمان را به بهاي بهشت خریداري کـرده اسـت.   «

  )110کنند که دشمنان دین را به قتل برسانند و یا خود کشته شوند. (توبه/  جهاد می
  پایان

  خالقی رجبعلی عرب 63/ 27/12
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به کشور اتحاد جماهیر شوروي سابق (روسیه فعلی و کشـورهاي تـازه    ابرقدرت شرق: •

هایی که جهان در یـد قـدرت دو قطـب     شد. سال استقالل یافته از روسیه) اطالق می
شرق و غرب بود. کشور شوروي سابق با ایـدئولوژي کمونیسـتی و نظـام اشـتراکی     

ظامی و فکري خود داشت حتی در اروپا و آسـیا  کشورهایی را زیر سلطه و سیطره ن
بسیاري از کشورها در اثر همین دوقطبی شدن به شـرقی و غربـی تقسـیم شـدند از     

اند آلمان و کره. آلمان شرقی وابسته به قدرت شرق و آلمان غربی وابسته به  جمله آن
قدرت غرب بود. کره شمالی وابسته به غرب و کره جنوبی هـم وابسـته بـه قـدرت     
شرق بود. پس از فروپاشی شوروي و نظام کمونیستی در شوروي در واقع جهـان از  
دوقطبی بودن خارج شد. البته روسیه فعلی هنوز هـم برخـی از کشـورهاي مسـتقل     
شده فعلی را که در زمان حاکمیت حزب کمـونیزم بـر آنـان مسـلط بـود بـه نـوعی        

یست در سه کشور روسیه، وابسته با خود نگه داشته است. تفکر و ایدئولوژي مارکس
چین در برابر ابرقدرت غرب (آمریکا) و اقمارش بسیاري از کشورهاي اروپـایی قـد   

تـوان   هم خوردن تعامل در جهان دوقطبی هنوز هـم نمـی   کردند. با وجود به علم می
طرف و چـین   منکر نفوذ این دو قدرت در دنیا شد. گرچه امروز جهان اسالم از یک

  هاي مطرح جهانی پذیرفت. عنوان قدرت ید بهرا از سویی دیگر با
شـد.   به کشور ایاالت متحد آمریکا و کشورهاي وابسته به او اطالق مـی  ابرقدرت غرب: •

هایی که جهان در ید قدرت دو قطب غرب و شرق بود. بسـیاري از کشـورهاي    سال

  تعلیقاتتعلیقات
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وقطبـی  جهان وابسته به تفکر و مبانی سیاسی امپریالیزم آمریکا بودند. در اثر همـان د 
شدن کشورهایی مانند آلمان، کره و برخی از کشورهایی اروپـایی از جهـت سیاسـی    
نظامی به آمریکـا وابسـته بودنـد. آمریکـا و شـوروي سـابق بـا فـروش اسـلحه بـه           

هاي نظامی در کشورهاي وابسته همواره آنـان را   کشورهاي وابسته و برقراري پایگاه
بهتـرین بهانـه بـود تـا از طریـق تجهیـز       ترساندند. و همین  از خط سیطره روسیه می

روزافزون کشورها به صنایع و تجهیزات نظامی و دفاعی خـود درآمـدهاي هنگفتـی    
دست آوردنـد. پـس از پیـروزي انقـالب اسـالمی آمریکـا و کشـورهاي اروپـایی          به

خـود   عنـوان خطـر و تهدیـد بـراي کشـورهاي وابسـته بـه        جمهوري اسـالمی را بـه  
کردند و همین توجیـه غلـط    ی و عرب منطقه مطرح میخصوص کشورهاي اسالم به

که ممکن است آنان از سوي ایران مورد حمله قرار گیرنـد میلیاردهـا دالر از ثـروت    
یافت. خروج ایـران از   ملی کشورهاي منطقه به خرید تجهیزات نظامی اختصاص می

ا زیرسلطه و سیطره و وابستگی به غرب هم شرق را به خوف واداشت و هم آمریکـ 
را. همه دشمنی آشکار آمریکا با ملت و کشور ایران براي تسلط مجدد بـر ثـروت و   
نفت و منابع ایران است که در اثر پیـروزي انقـالب اسـالمی از دسـت داده بودنـد.      
آمریکا در مخالفت با انقالب اسالمی از همان آغاز بـه دشـمنی بـا ایـران پرداخـت.      

ها ترفند دیگـر   ها، جنگ تحمیلی و به ده وبها، ترورها، آش هاي متعدد، توطئه تحریم
  علیه ایران دامن زده است.

از کبار صحابه و از مؤمنین قدیم بود ابوذر در شرایط بسـیار سـخت   ابوذر غفاري  ابوذر: •
آغاز نبوت پیامبر و در آن فضاي بسته بر سرجمع، بـا آواز بانـگ شـهادتین بگفـت.     

داد.  خللی بخود بر سـر اسـالم راه نمـی   ترین  مشرکین بارها او را بزدند و او کوچک
ابوذر را نفی بلد کردند به ربذه. در همان جـا درگذشـت در اوج سـختی و فقـر. از     

فرماید: ابوذر در امت من بزهد چون عیسـی بـن    اهللا نقل است که درباره او می رسول
 مریم است علیه السالم. عثمان به تحریک معاویه او را تبعید کرد.

تعبیر اسالم فقاهتی از حضرت امـام خمینـی اسـت. شـأن بیـان و تأکیـد        اسالم فقاهتی: •
هـاي پـس از پیـروزي انقـالب      حضرت امام در این موضوع این است کـه در سـال  

اسالمی برخی از روشنفکران که آبشخور فکریشان متون و آثار غربی بود و به نوعی 
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هایی کـه   موضوع خصوص در مسائل و اختالط در مبانی و اصول انقالب رسیدند. به
نـوعی   اقتصادي و... بـه  -رو بودند از جمله مسائل سیاسی در ادامه انقالب با آن روبه

گرایش و وابستگی غربی دچار شده بودند، خطر ایـن کـار ایـن بـود در ادامـه دراز      
نوعی نگـاه و تلقـی از اسـالم فقـاهتی رنـگ       مدت از مبانی اصلی دوري شدند و به

شد. در مواردي هم نسبت به نگاه و حکم اسالم  ی حاکم میباخت و اسالم التقاط می
کردند. حضرت امام صریحاً اعالم کردند که اسالم ما اسالم فقاهتی  فقاهتی تردید می

ها  و فقه ما فقه جواهري است با این موضع علمی و محکم و مستند امام تمام حرف
مـین اسـالم در قالـب    هاي ناخالص یا التقاطی رنگ باخت. امـام بعـدها از ه   و تلقی

اسالم ناب محمدي در برابر اسـالم امریکـایی دفـاع کـرد و بـه آن اصـالت بخشـید        
  جلدي). 22(صحیفه امام، دوره 

) است. بنا بـه مشـهور بـه    3) از حضرت فاطمه(7دختر علی بن ابیطالب( کلثوم: ام •
ضـرت  کلثوم کنیه ح المقال آمده است که ام همسري عمر خلیفه دوم درآمد. در تنقیح

) است کـه در کـربال بـا بـرادرش امـام      7) دختر حضرت علی(3زینب کبري(
) همراه بـود. سـپس بـه شـام و مدینـه رفـت. برخـی گوینـد حضـرت          7حسین(

 ) دو دختر داشت که کنیۀ هر دو ام کلثوم بود.7علی(
همسر عبداهللا بن حباب کلبی، یکـی از زنـان شـجاع و مجاهـدي کـه در روز       ام وهب: •

قایع خونین آن روز بود. ام وهب در روز عاشورا در فرستادن فرزنـد  عاشورا شاهد و
خود به میدان اصرار داشت و وقتی فرزندش اسیر شد، عمرسعد ملعون سـرش را از  
تنش جدا کرد و سر را به نزد ام وهب آوردند. پس از پاك کـردن خـون از صـورت    

ی آنچـه در راه  فرزند و حمد و ستایش خداوند، سر را به سوي دشـمن افکنـد، یعنـ   
  ).17، ص17ام باز پس نخواهم گرفت (بحاراالنوار، ج  خدا داده

را حضرت امام خمینی براي قرآن و اسالم بارهـا و بـه   » سازي انسان«تعبیر  سازي: انسان •
سـازي   اسـالم مکتـب انسـانی   «اند:  جمله کار برده است از آن هاي گوناگون به مناسبت
سـازي   اسالم یک مکتبی است که براي انسـان ). 237، ص 3(صحیفه امام، ج » است

، 5سازي است (صـحیفه امـام، ج    ) قرآن کتاب انسان8، ص 4آمده. (صحیفه امام، ج 
ترسند و اسـالم را   ترسند. از انسان می ها از او [مکتب اسالم] می ). ابرقدرت326ص 
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) رزمنـدگان  278، ص 6سازي است. (صـحیفه امـام، ج    کوبند چون مکتب انسان می
سـازي   ها کارخانـه انسـان   جبهه «اند که تأثیر سخنان امام این تعابیر را قلمی کرده حتت

 ».است
ان «تاکنون در هیچ کتاب و منبع معتبري یافت نشده که این عبـارت   ان کان دین محمد: •

را به صـراحت بـه حضـرت    » کان دین محمد لم یستقم اال بقتلی با سوف و خذینی
) و در کتـاب  7سـوعۀ کلمـات االمـام الحسـین(    ) بداننـد. در مو 7امام حسین(

ق) فرزنـد حـاج   1305 -1335شیخ محسـن ( «المعارف تشیع چنین آمده است. ةدایر
الحب. از اعاظم خطبا و شعراي شیعه و صاحب دیـوان   محمد حونري حائري آل ابی

شعري به نام الحائریات است قصیده معروفی دارد که زبان حال همـه سـوگواران در   
) دارد کـه  7نی است. دو بیت شعر از زبان حال ابی عبداهللا الحسین(مجالس حسی
 چنین است:

  اعطیــــت ربــــی موثقــــاً الینتهــــی   
  

ــی     ــعدي و ذریتــــ ــی فاصــــ   اال بقتلــــ
ــتقم      ــم یسـ ــد لـ ــن محمـ ــان دیـ   ان کـ

  
ــذینی    ــیوف خـــــ ــی یاســـــ   اال بقتلـــــ

   
ژنــو) معــروف بــه مهنــدس بازرگــان،  1373دي  30 -تهــران 1286( بازرگــان، مهــدي: •

وزیـر ایـران    استاد دانشگاه و پژوهشگر مذهبی بود. او نخسـتین نخسـت   سیاستمدار،
ش (رئیس دولت موقت) و نخستین دانشـیار دانشـگاه   1357پس از پیروزي انقالب 

اهللا شهید محمود طالقانی و یداهللا سـحابی، یکـی از    تهران بود. بازرگان، در کنار آیت
ن در ارتبـاط بـا انجمـن اسـالمی     چنین از فعاال بنیادگذاران نهضت آزادي ایران و هم

دانشجویان در دانشکده فنی دانشگاه تهران بود. وي تحصیالت ابتدایی را در مدرسه 
سلطانیه تهران و متوسطه را در دارالمعلمین مرکزي به پایان رساند و سپس در سـال  

در میان نخستین گروه محصالن ممتاز اعزامی دولت پهلوي قرار گرفت و بـه   1306
وفن شهر پـاریس در رشـتۀ ترمودینامیـک و     انسه رفت. او در مدرسه حرفهکشور فر

به ایران بازگشـت. بازرگـان    1313نساجی تحصیل کرد و پس از هفت سال در سال 
در دادگاه نظامی حکومت طاغوت به ده سال زندان محکوم شد. در پـانزدهم بهمـن   

 با حکم حضرت امام خمینی به سمت وزیري منصوب شد. 1357
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در کرمـان متولـد شـد و در سـال      1312ش) در سال 1360 -1312( نر، محمدجواد:باه •
در پی تحصیل علوم حوزوي به قم عزیمت کرد و از محضـر بزرگـانی چـون     1342
اهللا بروجردي، امام خمینی و عالمه طباطبایی تلمذ نمود و در عین حال توانست  آیت

علـت   بـه  1327هنر در سـال  در رشتۀ الهیات نیز حائز درجۀ دکتـرا شـود. شـهید بـا    
فعالیـت سیاسـی خـود را     1341سخنرانی علیه رژیم اسراییل دستگیر شد و از سـال  

هاي مهمی چون عضویت در  علیه رژیم شاه آغاز کرد. پس از پیروزي انقالب سمت
شوراي انقالب، نمایندگی مردم کرمان در مجلس خبرگان، نمایندگی مردم تهـران در  

نیز وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشت و سرانجام مجلس شوراي اسالمی و 
وزیري به همـراه شـهید بـاهنر بـه      در حادثۀ انفجار دفتر نخست 1360شهریور  8در 

  شهادت رسید.
عنـوان نخسـتین رئـیس     به1358همدان. در بهمن سال  1312متولد  صدر، ابوالحسن: بنی •

خالف با نظام و خروج جمهوري اسالمی انتخاب شد. خیلی سریع به علت مواضع م
صدا با منافقین و برخی مخالفان نظام به نـوعی مقاومـت    از مسیر حرکت انقالب، هم

مسلحانه علیه نظام روي آورد. عـدم کفایـت سیاسـی او از سـوي مجلـس شـوراي       
اسالمی تصویب شد. با تأیید حکم مجلس، از سوي حضرت امـام و اجـراي حکـم،    

بـا سـایر مـزدوران و معانـدان و مخالفـان       خلع مسئولیت شد. از کشور گریخـت و 
  ضدانقالب همسو شد.

نام دیگر آن مسجداالقصی است. مسلمانان معتقدند معراج پیغمبـر  » قدس« المقدس: بیت •
عنوان قبله اول مسـلمانان و دومـین حـرم     ) از آنجا آغاز شده است و به6اکرم(

ی از آن را اشـغال  های است. اسرائیل بارها در صدد تصرف آن برآمده است و قسمت
خواندنـد. یهودیـان آن را پایتخـت یهـود      کرده اسـت. در قـدیم آن را اورشـلیم مـی    

قبل از  445اند. کوروش شاه ایرانی در سال  هایی ساخته گاه دانند. در آنجا پرستش می
میالد این شهر را آزاد ساخت. امـروز یکـی از مراکـز مقاومـت مسـلمانان در برابـر       

 غاصب است.صهیونیسم متجاوز و 
هـاي دکتـر    از احزاب سیاسی ایران بود که نطفـه اولیـه آن از دوران فعالیـت    جبهه ملی: •

محمد مصدق بسته شد. این سازمان تاکنون به علت نوسانات مختلف بـیش از پـنج   
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هاي ایـن جبهـه بـه علـت تعـارض و مواضـع        است. فعالیت  بار تجدید حیات کرده
هـاي دفـاع    نونی اعالم شـده اسـت. در سـال   مخالف با نظام جمهوري اسالمی غیرقا

مقدس با نهضت آزادي و سایر تشکلهاي سیاسی جزو مخالفان جدي جنگ بودنـد،  
حقـوقی غـرب، مواضعشـان را از نظـام      -هاي سیاسی وابستگی شدید آنان به جریان

  جمهوري اسالمی بسیار دور کرده است.
نزدیکی میدان نفتی مجنـون و   اي است در استان بصره عراق که در منطقه جزیره مجنون: •

پیوندنـد و   هـم مـی   شهر قرنه قـرار دارد. دو رود دجلـه و فـرات در ایـن منطقـه بـه      
رو مجنـون (دیوانـه) نامیـده     آورند. این منطقـه از آن  سرچشمه اروندرود را پدید می

وار حجـم عظیمـی از منـابع نفتـی را در یـک منطقـه        اي دیوانه گونه شده است که به
کنسرسـیومی از وزارت نفـت    2009یـایی جـاي داده اسـت. از سـال     محدود جغراف

اند. در جریـان جنـگ    شل و پتروناس استخراج آن را برعهده گرفته عراق، رویال داچ
این منطقه در پـی عملیـات خیبـر بـه دسـت نیروهـاي        1362ایران و عراق در سال 

د نیروهاي عراقـی آن  سال بع ایرانی افتاد و ایران بر اتوبان العماره مسلط شد ولی یک
 را بازپس گرفتند.

) بـود و در جنـگ   7از اصحاب رسول خـدا و امیرالمـومنین علـی(    بن مظاهر: حبیب •
) جنگید. حبیب از کسانی بود کـه بـراي   7جمل و صفین و نهروان کنار امام علی(

بن عقیـل، نماینـدة امـام بـه کوفـه       ) نامه نوشت و هنگامی که مسلم7امام حسین(
بن عوسـجه در   ل مختار به حمایت از او سخن گفت. او به همراه مسلمرسید، در منز

گرفت و در واقعۀ عاشورا همراه دیگـر یـاران    ) بیعت می7( کوفه براي امام حسین
  آن حضرت به شهادت رسید.

(به عربی: حزب البعث العربی االشتراکی) نام حزبی سیاسی بود که با  حزب بعث عراق: •
که منجر به حکومت درازمدت حزب بعـث شـد بـر سـر      م)1968( 1347کودتاي سال 

قدرت آمد. مبانی نظري این حزب بر پـان عربیسـم، نوسـازي اقتصـادي و سوسیالیسـم      
شـد   استوار بود. صدام حسین تکریتی یکی از اعضاي برجسته حزب بعث محسوب مـی 

یـت  آمریکا و با همکاري و حما  عنوان عامل دست که پس از پیروزي انقالب اسالمی به
سایر قدرتها به قصد تجریه ایران و شکست و جلوگیري از صدور انقـالب اسـالمی بـه    
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ایران حمله کرد. پس از تلفات و خسـارات بسـیار بـه دو کشـور جـاي پـاي آمریکـا و        
لشکرکشی و حضورش را در منطقه باز کـرد. و سـرانجام از ایـران و نیروهـاي رزمنـده      

ه هرگز از جـایش برنخاسـت. ایـن حـزب در     ایران به تعبیر حضرت امام سیلی خورد ک
طول تاریخ در خدمت اهداف استکبار بوده اسـت از هـر دو جریـان شـاخص شـرق و      

 ».مصحح«غرب. 
تأسیس شد. در ابتدا به جهتی که چندین نفـر از   1320این حزب در مهرماه  حزب توده: •

تنـد و  افسران ارتش شاه به عضویت این حزب درآمده بودند، تحت تعقیب قرار گرف
هـایی شـد. از    هاي حتی اعدام رسیدند. در طـول حیـات دچـار انشـعاب     به مجازات

 -تــرین تشـکیالت سیاســی ایـران بــود کــه متکـی بــر خـط و مشــی سیاســی     قـوي 
سوسیالیستی بود. شدیداً وابسته به مشی سیاسی حزب کمونیست شـوروي بودنـد و   

نهـا راه نجـات ایـران    اي مانند شوروي سوسیالیستی ت به تصورشان رسیدن به جامعه
دانسـتند،   بود. با وجودي که به ظاهر خودشان را با نظام جمهوري اسالمی همراه می

عقیـدتی بـا حکـومتی کـه متکـی بـر        -توانستند به لحاظ مشی سیاسی اما هرگز نمی
اسالم و توحید بود همراه باشند. برخی از سـران تئوریسـین ایـن حـزب بـه جهـت       

گیر و پس از تبیین جایگاه نظام، نسبت به عملکرد خود مخالفت با نظام اسالمی دست
عنـوان مغـز    احساس شرمساري و حتی ندامت کردند، تا آنجا که احسـان طبـري بـه   

هاي رفته این حزب در طول تاریخ ایـران   متفکر تئوریسین شاخص این حزب از راه
هـاي مخـالف اهـداف نظـام جمهـوري       گیـري  علت موضـع  یاد کرد. به» راهه کج«به 

 اسالمی ایران فعالیت این حزب غیرقانونی اعالم شده است.
مهمترین تشـکل مسـلمانان انقالبـی بـا محوریـت روحانیـت        حزب جمهوري اسالمی: •

گـزاران آن   اعالم موجودیت کرد. بنیان 1357اسفند سال  29گردد و در  محسوب می
آهللا عبـدالکریم   اهللا دکتر بهشتی، آیت اي، آیت اهللا سیدعلی خامنه روحانیونی چون آیت
اهللا اکبر هاشمی رفسنجانی و دکتـر محمـدجواد بـاهنر بودنـد.      موسوي اردبیلی، آیت

بر هیأت مؤسـس، آقایـان حسـن آیـت، اسـداله بادامچیـان، عبـداهللا جاسـبی،          عالوه
الـه عسـگر اوالدي، سـیدمحمود کاشـانی،      میرحسین موسوي، مهدي کروبی، حبیـب 
شـوراي مرکـزي بودنـد. بـا انفجـار دفتـر        مهدي عراقی و علی درخشان از اعضـاي 
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تعدادي از اعضاي اصلی آن شهید شـدند. پـس از آن فاجعـه     1360تیر  7حزب، در 
شهریور هم دکتر باهنر شهید شد. از آن زمان بود که عمالً حزب تعطیـل شـد.    8در 

اهللا سـیدعلی   دبیرکل کنونی حزب پس از شهید بهشتی و شهید باهنر حضـرت آیـت  
دهـی   ت. این حزب در دوران کوتاه حیات و فعالیـت خـود در سـازمان   اي اس خامنه

هـا داراي دفتـر    کرد ودر مراکز اسـتان  نیروهاي انقالب نقش شایان توجهی را ایفا می
گـرا حـزب جمهـوري اسـالمی را      هاي سیاسـی چـپ و ملـی    نمایندگی بود. تشکلَ

 گردند. ب میترین رقیب سیاسی خود تا قبل از تعطیلی آن محسو عنوان اصلی به
ش) در محلۀ لومبان اصـفهان بـه دنیـا آمـد و     1307-1357( حسینی بهشتی، سیدمحمد: •

تحصیالت خود را تا دوم متوسـطه در آن شـهر ادامـه داد و پـس از چنـدي در پـی       
تحصیل علوم حوزوي راهی شهر قم گردید و چندي بعـد بـراي تحصـیل در رشـتۀ     

خود را تا اخذ درجـۀ دکتـري ادامـه    الهیات وارد دانشگاه شد و توانست تحصیالت 
دهد، شهید دکتر بهشتی پس از فراغت از تحصیل فعالیت گسترده خود را در آگاهی 

هاي سیاسی و مبـارزاتی در رژیـم پهلـوي آغـاز      نسل جوان و نیز شرکت در فعالیت
هاي بسیار گسـترده در تمـام ابعـاد اجتمـاعی و      کرد و پس از انقالب پس از فعالیت

در انفجـار دفتـر مرکـزي حـزب جمهـوري       1360هبی در هفتم تیرماه سیاسی و مذ
 اسالمی، به دست عناصر کوردل منافق به همراه یاران خود به شهادت رسید.

اي به نـام جمـاران    این حسینیه توسط سید ابراهیم جمارانی در دهکده حسینیه جماران: •
لیـت ایـن   توسط اهـالی دهکـده بازسـازي شـد. تو     1355وقف شده است. در سال 

در اختیـار حضـرت امـام     1358االسالم امام جمـارانی بـود. از سـال    حجۀحسینیه با 
هـا و تمـام    هـا، سـخنرانی   خمینی قرار گرفت. این حسینیه محـل دیـدارها، مالقـات   

مراسمی بود که مردم با امام داشتند. پس از اسـتقرار امـام در ایـن حسـینیه بـود کـه       
از شعرا به تناسب سکونت امام از امام بـه   وجهه و شهرت جهانی یافت. حتی برخی

 کردند. یاد می» پیر جماران«
) بـود کـه روز عاشـورا از شـدت     7فرزند شیرخوار امام حسـین(  اصغر: حضرت علی •

) وقتی تمام یاران را از دست داد خطـاب  7تاب شده بود. امام حسین( تشنگی بی
همـین حـال کـه فرزنـد     در » ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل«به دشمنان گفت: 
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سوي فرزند پرتـاب کـرد کـه گـوش تـا گـوش        روي دست امام بود، حرمله تیري به
اصـغر را   ) را شکافت و خـون گلـوي او را بـه آسـمان پاشـید. علـی      7اصغر( علی
فرهنگ عاشورا، جـواد  «نامند.  الحوائج، طفل رضیع، شش ماهه، شیرخواره نیز می باب

  »محدثی
قمـري در مدینـه    43) بـود و در سـال   7عبداهللا الحسین( فرزند ابی اکبر: حضرت علی •

چهره، زیبا و خوش زبان و دلیـر بـود. از جهـت سـیرت و      متولد شد. جوانی خوش
) بـود.  6تـرین مـردم بـه پیـامبر اکـرم(      خلق و خوي و صباحت رخسـار شـبیه  

) فعاالنـه بـه مبـارزه    7) در روز عاشورا در کنار پدرش امام حسین(7اکبر( علی
هاشم در روز عاشورا بود. نقل است که در نبـرد   خت. وي نخستین شهید بنیپردا می

روز عاشورا تا دویست تن از سپاه عمربن سعد را به هالکت رسـاند. پـس از آنکـه    
اي وارد آمـد، دشـمن جـرأت پیـدا      توسط مرة بن منقذ عبدي بر فرق مبارکش ضربه

ها قـرار   مشیر و نوك نیزهکرد به او هجوم آورد. پس از آن توسط دشمن آماج تیغ ش
سـال و   19گرفت و مظلومانه به شهادت رسید. در مـورد سـن شـریف وي برخـی     

  اند. سال نوشته 25برخی 
ــام حســن( 7( قاســم حضــرت قاســم: • ــد ام ــام  7) فرزن ــورا از ام ــه عاش ) در واقع

قـدري نوجـوان بـود کـه زره و لبـاس جنگـی        ) اذن میدان گرفـت. بـه  7حسین(
 نه جنگید و توسط عمربن نفیل اسدي به شهادت رسید.اش نبود. شجاعا اندازه

هاي متعـدد متکثـري کـه     پس از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی ایران گروه ها: خلقی •
هاي دیگر بودند با شعار دفاع از حقوق خلق ایـران   اکثراً وابسته به کشورها و قدرت

هـوري اسـالمی   اي بـراي مسـئولین نظـام جم    مانند قارچ قد کشـیدند. بـه هـر بهانـه    
ضائی از جملـه خلـق مسـلمان، خلـق کـرد،      مپسوند با کردند. هریک  تراشی می مانع

خلق عرب، خلق ترکمن، خلق قهرمان، خلـق زحمـتکش، خلـق مستضـعف، خلـق      
انقالبی به فریب برخی از افراد پرداخته حتی در مقابل نظـام جمهـوري اسـالمی بـا     

اشغال النه جاسوسی آمریکـا مشـخص   خصوص با  هاي واهی قد علم کردند. به بهانه
شد بسیاري از آنها مزدور بیگانگان بوده و در جهت اهداف دشمنان انقالب اسـالمی  

ها هم سازمان مجاهدین خلق بود که از همان  کردند. یکی از این گروهک فعالیت می
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آغاز پیروزي انقالب اسالمی بـا پیگیـري خـط نفـاق بـه مواضـع معاندانـه بـا نظـام          
عنوان سرسپردگان مزدور آمریکـا   و سرانجام در درون جنگ و پس از آن به پرداختند

ها بـه دشـمنی آشـکار و مسـلحانه در      کامالً در خدمت اهداف آمریکا و صهیونیست
هـاي بـه    مقابل نظام جمهوري اسالمی پرداختند. اشـاره شـهیدان بـه ایـن گروهـک     

 است.» خلقی«اصطالح 
ز مسلمانان که بعد از جنگ صفین و مسئله حکمت اي است ا نام فرقه خوارج (مارقین): •

) اعتراض کردند که چرا به حاکمیـت  7به مخالفت خلیفه وقت برخاستند به علی(
بـه روز بـه    ) پرداختنـد روز 7اي شدند و به مخالفـت علـی(   اي و فرقه گردن نهاده

) جنگیدنـد و  7گـرد آمدنـد بـا علـی(     ------شمار آنان افزوده شـد یکبـار در   
امیـه قـدرت بسـیار     ) خوردنـد. در دوره بنـی  7تی از حضرت علـی( شکست سخ

دست آوردند. به دو قسمت شدند قسمتی در عراق و فارس و کرمان تسـلط پیـدا    به
العرب این فرقه در عهد امویان یکی از مشکالت بـزرگ   ةاي در جزیر کردند و دسته

افتـاد و  ) جنـگ  7دولت اسالمی بودند. در نهروان هم بین آنها و حضـرت علـی(  
سرانجام شکست خوردند در آخر یکـی از خـوارج نهـروان بنـام عبـدالرحمن ابـن       

) را در مسجد کوفه در حین نماز به شـهادت رسـاند. (دهخـدا، بـا     7ملجم، علی(
 تلخیص).

ش) فرزند مرحوم آقا سید محمدتقی دسـتغیب در  1360 -1292( دستغیب، عبدالحسین: •
سـالگی مقـدمات علـوم را     12گشود. تا سن  خانوادة اهل علم و تقوا دیده به جهان

نزد پدر فراگرفت و سپس در شهر شیراز به تکمیل علوم حوزوي و نیـز اقامـۀ نمـاز    
جماعت در مسجد باقرخان و تبلیـغ احکـام دینـی و افشـاي ظلـم و سـتم دسـتگاه        

هاي این عـالم مجاهـد،    طاغوت و استبداد رضاخانی همت گماشت. بر اثر افشاگري
مجبور به جالي وطن و هجرت به نجف اشرف کرد. او بعد از سـقوط  رژیم وي را 

دیگر بار به ایران مراجعت کرد. مصـادف بـا مبـارزات امـام      1321رضاخان در سال 
، به امام پیغام فرسـتادند کـه حاضـر بـه همکـاري در نهضـت       1342خمینی در سال 

ي اسـتان  هستند و در مدت تبعید و زندانی شدن امام، شـهید دسـتغیب نقـش رهبـر    
مدتی در خانۀ خود حصر شـدند.   1356فارس را برعهده داشتند؛ تا آنجا که در سال 
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هاي ایشان در اواخر حیات خود امامت جمعۀ شیراز و ریاست حوزة علمیۀ  از سمت
بـه هنگـام عزیمـت بـه نمـاز       1360فارس است. شهید دستغیب سرانجام در آذرماه 

چنـد تـن از یـاران خـود بـه شـهادت        جمعه مورد سوءقصد قرار گرفتنـد و همـراه  
رسیدند. این شهید سعید و عـالم خبیـر داراي آثـار متعـددي در تفسـیر و احکـام و       

  اخالق نیز هستند.
ــاب: • ب ــهدا(   ر ــر سیدالش ــدي، همس ــروالقیس ع ــر ام ــاب دخت ــکینه و 7رب ــادر س ) م

) بود. او در سفر کربال حضور داشت و همراه اسیران به شـام رفـت.   7اصغر( علی
) عـزاداري کـرد.   7سـال بـراي سیدالشـهدا(    ه مدینه بازگشت و مدت یکسپس ب
هایی هم در سوگ آن حضرت سرود. خواستگارانی از اشراف و بزرگان قریش  مرثیه

) پیوسته گریان 7را رد کرد و حاضر نشد با کسی ازدواج کند. در سوگ اباعبداهللا(
) 7امـام حسـین(  رفت، از فـرط گریـه و انـدوه بـر شـهادت       بود و زیر سایه نمی

) نیز حضرت سکینه 7هجري) جان باخت. امام حسین( 62سال بعد (در سال  یک
باب را بسیار دوست می داشت. و مادرش ر  

ش) در شهرسـتان قـزوین متولـد شـد، تحصـیالت       1360 -1312( رجایی، محمدعلی: •
ید نامۀ ششم ابتدایی در همین شهرستان به اتمـام رسـان   ابتدایی خود را تا اخذ گواهی

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   

التحصیل شود و به عنوان معلـم در مـدارس مشـغول کـار شـود.       مقطع لیسانس فارغ
ژیم شـاه آغـاز کـرد. پـس از     شهید رجایی چندي بعد فعالیت سیاسی خود را علیه ر

هاي مهمی چون وزارت آموزش و پـرورش، نماینـدگی    انقالب، شهید رجایی سمت
وزیـري   سـمت نخسـت   1359مردم تهران در مجلـس شـوراي اسـالمی و در سـال     

بـر اثـر انفجـار     1360شـهریور   8جمهوري اسالمی را برعهده داشت و سرانجام در 
  ل به شهادت رسید.دست منافقین کورد وزیري به دفتر نخست

) بود. وي همان است که در خرابه شام پس از شهادت پدر، 7دختر امام حسین( رقیه: •
) پـدرش را  3امام حسین را خواب دید. هنگامی کـه بیـدار شـد از حضـرت زینـب(     

خواست. همه اسرا در خرابه شام به شیون و گریه آمدند. ناله و شـیون طفـالن را یزیـد    
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) را در خرابه شام به اسرا مخصوصاً اطفال نشـان  7ام حسین(شنید و دستور داد سر ام
) سر پدر را دید، به قدري منقلب و مضطرب گشت کـه  3دادند. وقتی حضرت رقیه(

  از شدت گریه و اضطراب روح از تنش جدا شد.
سوي  پوشان ورامین در لبیک به نداي انقالب حضرت امام به کفن :1342خرداد  15روز  •

و نیروهاي امنیتی و مسلح شاه بسیاري از آنان را شهید کردنـد.  تهران حرکت کردند 
پانزده سال بعد از آن، خون شهیدان به ثمر نشست و امام با افتخار از تبعید بازگشت 

 انقالب به پیروزي رسید. 1357بهمن  22و در 
 80جمهور ایاالت متحده آمریکـا در دهـه    ) چهلمین رئیس1911-2004( ریگان، رونالد: •

گرایانـه در آمریکـا در    گیـري احساسـات راسـت    دي بود. ریگان با اتکـا بـه اوج  میال
به پیـروزي رسـید. وي    1980انتخابات ریاست جمهوري ایاالت متحده آمریکا سال 

کاخ سفید را ترك کرد که دوسوم مردم آمریکا عملکـرد وي    در حالی 1989در سال 
یـن بـاالترین نـرخ رضـایت افکـار      را در دوران زمامداریش مورد تأیید قرار دادند. ا

جمهور بازنشسته در دوران پـس از جنـگ جهـانی دوم     عمومی آمریکا از یک رئیس
ــا ســال  هــاي  فرمانــدار ایالــت کالیفرنیــا بــود. وي در رقابــت 1975بــود. ریگــان ت

رو داد و توانسـت از نارضـایتی    اش در مقابل جیمی کارتر شـعارهاي میانـه   انتخاباتی
دچـار بیمـاري    1994منـد شـود. وي در سـال     اقدامات کارتر بهرهها علیه  دموکرات

 آلزایمر شد و ده سال بعد بر اثر همین بیماري درگذشت.
) بود. نام اصلی او را آمنه، امینه، امیمه یا امامه هم 7دختر بزرگوار سیدالشهدا( سکینه: •

کینه) از طرف مادرش رباب به او داده شد. نوشته کینه یا (س او که خواهر  اند. لقب س
) بود در کربال حضور داشـت. در عاشـورا سـن او را حـدوداً ده تـا      7اصغر( علی

سـوان  ةخیر«) روز عاشورا به او لقب 7اند. امام حسین( سیزده سال نوشته داده  »النّ
اســت. همــراه کــاروان اســراي کــربال بــه کوفــه و شــام رفــت و پــس از شــهادت  

رار گرفـت. وي محضـر سـه امـام     ) ق7) تحت کفالت امام سجاد(7سیدالشهدا(
االول سـال   (امام حسین، امام سجاد و امام باقر) را درك کرد. سـکینه در پـنجم ربیـع   

بن عبدالملک در سن هفتاد سالگی در مدینه درگذشت و  هجري در زمان هشام 117
 قبرش در مدینه است. (فرهنگ عاشورا).
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یـا سلسـله پادشـاهی وي،    شود که از پادشاهی خـاص   به کسی اطالق می طلب: سلطنت •
ــه ــد. ســلطنت   ب ــوان حــاکم یــک کشــور مشــخص، حمایــت کن ــا واژه  عن ــی ب طلب

عنوان دولت حاکم بـر یـک    خواهی که به معنی هواداري از نظام پادشاهی به سلطنت
طلب بـه حـامی پادشـاه حـاکم کنـونی یـا        کشور است، تفاوت دارد. عموماً سلطنت
شـود.   رکنـار شـده اسـت، گفتـه مـی     خواه ب پادشاهی که توسط یک دولت جمهوري

ها در خارج از کشور به فعالیت علیه نظام جمهـوري اسـالمی مشـغول     طلب سلطنت
 -مـورد حمایـت مـالی    ،سـایر اقمارشـان   هـا و  از سـوي ابرقـدرت   تردیـد  بی هستند

 گیرند. اقتصادي قرار می
اي روحـانی در   ش در خانواده1316از مراجع تقلید متولد  اهللا شیخ یوسف: صانعی، آیت •

آباد اصفهان است. پدرشان آقاي شیخ محمدعلی صانعی عالمی وارسته  روستاي نیک
ش وارد حوزه علمیـه اصـفهان شـد و    1325اهللا صانعی در سال  و پرهیزکار بود. آیت

عالقۀ وافـر   براي ادامه تحصیل رهسپار حوزه علمیه قم و با جدیت و 1330در سال 
دروس حوزه را تا سطح عالی با رتبه اول خواندند. از همان سال وارد درس خـارج  

مستمراً در دروس اصول و فقه  1342حضرت امام خمینی شدند و با جدیت تا سال 
و مبانی متقن حضرت امام حاضر بودند. محضر درس آیات عظام بروجردي، محقق 

از پیروزي انقالب از سوي امام خمینی به سمت اند. پس  داماد و اراکی را درك کرده
 دادستان کل کشور و شوراي نگهبان و شورایعالی قضایی منصوب شدند.

رئیس جمهور کشور عراق بـود کـه بـا اشـاره آمریکـا از طمـع گسـترش         :صدام حسین •
کشورش و براي اجراي اهداف آمریکـا یعنـی شکسـت یـا جلـوگیري از توسـعه و       

خصوص در منطقـه قـرارداد رسـمی و قـانونی الجزایـر را       صدور انقالب اسالمی به
شود شکست داد.  غیرقانونی اعالم کرد و به تصور باطلش ایران پس از انقالب را می

آمیز و با تمام توان نظامی به ایران لشکرکشی کـرد و سـرانجام بـا شکسـت      او جنون
 سنگینی از ایران فرصت حضور آمریکا را در منطقه فراهم آورد.

میالدي تشـکیل   19گرا در اواخر قرن  این جریان سیاسی و ملی ونیسم (صهیونیزم):صهی •
ترین هدف آن تشکیل یک کشور یهودي است. بر منابع تاریخی و مذهبی  شد. عمده

یهود تهیه دارد. این جریان به اشغال سرزمین فلسطین و مناطقی از لبنـان پرداختـه و   
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رزمین واقعی فلسطن البته با عنـوان اسـرائیل   سعی دارد یهودیان افراطی دنیا را در س
عنوان تشـکلی نژادپرسـتانه    گرد آورد. این جریان حتی از سوي سازمان ملل متحد به

اي است در اورشلیم که  معرفی شده است. واژه صهیونیسم برگرفته از صهیون نام تپه
بـراي   در تورات بدان اشاره شده است. این جریان در واقع جریانی سکوالر است و

زنـد. از سـوي ثروتمنـدان و     رسیدن به اهداف شوم خود بـه هـر کـاري دسـت مـی     
قدرتمندان آمریکا و انگلیس و سایر کشورهاي اروپایی و حتی روسیه مورد حمایت 

یهودیان افراطـی را  » ارض موعود«اساس رسیدن به  گیرد. با بهانه واهی و بی قرار می
نند و هر روز در همـان منـاطق اشـغالی بـه     خوا به مناطق اشغال شده فلسطین فرا می

هـاي مـردم در فلسـطین و     ها و اشغال زمین سازي پرداخته و به تخریب خانه شهرك
طلبانه حضرت امام  پردازند. پیروزي انقالب اسالمی و مواضع قاطعانه و حق لبنان می

ها را به خوف واداشته و جریان بیـداري اسـالمی کـه در     خمینی همواره صهیونیست
واقع استمرار و صدور انقالب اسالمی در منطقه است هر لحظه حیات اشـغالگران را  
به خطر انداخته است. همکاري و وابستگی برخی از سران کشورهاي عربی منطقه با 

 ها شده است. دولت غیرقانونی اسرائیل موجب تقویت صهیونیست
ن عامریه اسـت. در  البنی ) از ام7فرزند حضرت علی( ):7بن ابیطالب( بن علی عباس •

صحراي کربال پـس از شـهادت سـه بـرادرش جعفـر, عبـداهللا و عثمـان نوبـت بـه          
) رسـیده  7اش از امـام حسـین(   آفرینی و حضور قهرمانانه و دفـاع جانانـه   حماسه

) 7کـه بـا حضـرت امـام حسـین(      است. به طرف شط فرات حرکت کرد در حالی
را در مسیر فرات از یکدیگر جـدا  رکاب بود. با وجودي که نبردهاي اشقیا آن دو  هم

کـه   کردند اما حضرت عباس خود را به فرات رساند، مشک آب را پر کرد بـدون آن 
ها برگشت. در برگشـت بـا نبردهـاي سـپاه      سوي امام و خیمه اي آب بنوشد. به قطره

دشمن روبرو شد و در محاصره آنها قرار گرفت. در دو حمله دست راست و چپش 
همـه   اي بر فرق مبارکش از اسب سقوط کرد. بـا وجـود آن   ا ضربهرا قطع کردند و ب

زخم و تیر، توان حرکت نداشت و دو نفر از اشقیا او را به شهادت رساندند. عبـاس  
بـن   حسـین «شهرت داشـت.  » هاشم قمر بنی«العاده به  خاطر شجاعت و زیبایی فوق به

 »علی امام شهدا، مرضیه محمدزاده
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علبه بود، پدرش از نخستین کسانی بود که به اسالم گرویـد و در  از قبیله ث عماربن یاسر: •
راه نشر دین خداوند رنـج و عـذاب فراوانـی متحمـل شـدند. در مهـاجرت پیـامبر        

اهللا بود. در جنگ صـفین و جمـل همـراه     ) از مکه به مدینه همراه رسول6اکرم(
سـالگی در جنـگ صـفین بـه شـهادت       93ق در سن ه. 37) بود. در سال 7علی(

رسید. عمار به سبب زهد و تقواي بسیار در ادب فارسـی نمـاد تعبـد و پرهیزکـاري     
 است.

در  19/12/63) در تـاریخ  3الزهـرا(  نام عملیاتی است که با رمز یا فاطمه عملیات بدر: •
الفزنه) انجام شد. این عملیـات بـه    -شرق رودخانه دجله (حد فاصل بین قلعه صالح

خیز هور الهـویزه و ده روسـتا و تصـرف جـاده      فتآزادي بسیاري از مناطق مهم و ن
  معروف به خندق شد.

دقیقه بـا رمـز عملیـات     30/20ساعت  3/12/1362این عملیات در تاریخ  عملیات خیبر: •
) در محور عملیاتی هورالهویزه و جزایر مجنون آغاز شد. منـاطق  6اهللا( یا رسول

کیلومترمربـع   160به وسـعت   آزاد شده در اثر این عملیات عبارتند از: جزایر مجنون
حلقه چاه نفت بود و چندین روستاي منطقه نقش بسیار مفید و کارآمد  50که داراي 

واحد مهندسی رزمی جنگ جهاد سازندگی در پیروزي ایـن عملیـات شـایان توجـه     
 1322خصوص در احداث صدها کیلومتر خاکریز، احـداث جـاده، احـداث     است به

و جمعـی. و سـکوهاي متعـدد تـوپ و ضـدهوایی،       مورد انواع سنگرهاي انفـرادي 
تـوان   در جزایر مجنون را می 2و  1هاي شماره  احداث قرارگاه کربال و ترسیم اسکله

  یادآور شد.
الزمــان(عج) ادرکنــی، در تــاریخ  ایــن عملیــات بــا رمــز یــا صــاحب عملیــات رمضــان: •

پس از این در محور شرق بصره انجام گرفت. از جمله مناطق آزاد شده  23/4/1361
عملیات پاسگاه زید عراق و محورهاي شمالی و شمال غرب این پاسـگاه اسـت. در   

نفر از نیروهـاي دشـمن بـه اسـارت درآمدنـد، تعـداد زخمـی و         1315این عملیات 
 نفر بودند. 400هزار و  7شدگان بیش از  کشته

بـا   1361 ) در تاریخ دوم فـروردین 3این عملیات با رمز یا زهرا( المبین: عملیات فتح •
منظور آزادسازي بخش وسـیعی از جنـوب    هدف تصرف ارتفاعات منطقه عملیاتی به
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غربی میهن اسالمی از دست نیروهاي بعثی انجام گرفـت. وسـعت منطقـه عملیـات     
هزار و پانصد کیلومتر مربع بود. مناطقی چون جاده دهلران، دشـت عبـاس،    2حدود 

اعـات شـمال غربـی خوزسـتان آزاد     هاي سرخه و ارتف و مناطق دشت چنانه و زمین
شدند. مناطقی چون شهرستان دزفول، اندیمشـک، شـوش، پایگـاه چهـارم شـکاري      

اهواز و صدها روستا از زیر آتش سنگین دشـمن   -دزفول، جاده سراسري اندیمشک
هاي نفتی ابوغریب در ارتفاعات تینه دستیابی شد. در ایـن   بعثی خارج شدند. به چاه

هزار نفر از نیروهاي دشمن کشته و  25سرنوشت ساز بیش از  عملیات بسیار مهم و
  اند. زخمی شدند. تعداد اسراي این عملیات را پانزده هزار نفر ثبت کرده

دقیقه با رمز عملیـاتی   30/22ساعت  10/4/55این عملیات در تاریخ  :1عملیات کربالي  •
آزاد شـده از   ) ادرکنی در منطقه مهـران آغـاز شـد. منـاطق    7یا ابوالفضل العباس(

هاي دهلران مهـران و مهـران ایـالم،     اشغال دشمن بعثی عبارتند از: شهر مهران، جاده
آبـاد و   هاي فـرخ  چندین روستا و شهرك نیز در اثر همین عملیات آزاد شدند. پاسگاه

هاي تعاون و محمدقاسم و دراجی نیز در اختیار نیروهاي ایران قـرار گرفـت.    پاسگاه
هــاي متعــدد و بکــارگیري انــواع  ه و خــاکریز و احــداث جــادههــا کیلــومتر جــاد ده

هاي زرهی و فعالیت گروه نیروهاي امـدادي و پشـتیبانی    آالت و سکوي تانک ماشین
 را از سوي واحد رزمی جنگ جهاد سازندگی نباید در توفیق عملیات نادیده گرفت.

) در محـور  8با رمـز یـا زهـرا(    19/10/65این عملیات در تاریخ  :5عملیات کربالي  •
شلمچه و شرق بصره آغاز شد. از عملکرد پشتیبانی و مهندسی رزمـی بسـیار عظـیم    

اي برخوردار بود. مناطق مهم آزاد شده در نتیتجۀ ایـن عملیـات عبارتنـد از:     گسترده
ها روستا و تصرف دریاچـه بوییـان و بخشـی از     الطویل، ده جزایر بوارین، فیاض، ام

کیلومترمربـع   150پیشروي به طرف بصره و آزادسـازي   کیلومتر 14کانال ماهیگیري 
 سوادي و خین. هاي بوبیان شلمچه، کوت از مناطق اشغالی، آزادسازي پاسگاه

دقیقـه بـا رمـز یـااهللا      10/23سـاعت   20/1/62این عملیات در تاریخ  :1عملیات والفجر  •
انهـدام  ه عملیاتی شمال غرب فکه شـروع شـد. هـدف عملیـات     قیااهللا یا اهللا در منط

و متعـدد  نیروهاي دشمن و آزادسازي بخشی از اراضی نوار مـرزي بـود. ارتفاعـات    
انگیـزه آزاد شـد. در ایـن     پـیچ چندین روستا در حاشیه رودخانه دویـریج و پاسـگاه   
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نفر از نیروهاي عراقی اسیر شـدند و هـزاران نفـر مجـروح و زخمـی و       25عملیات 
کـارگیري   جهـاد سـازندگی و بـه    جنـگ مهندسی رزمـی  کشته شدند. فعالیت واحد 

نیروها و ادوات جنگی، رزمی، پشتیبانی و امدادي در پیروزي نیروهاي اسـالم نقـش   
  شایان توجهی داشت.

) 3با رمز یا زهـرا(  24در ساعت  27/11/62این عملیات در تاریخ  :5عملیات والفجر  •
عات مختلفی دهلران) انجام شد. ارتفا -در منطقه عملیاتی چنگوله (حد فاصل مهران

هاي متعددي در اثر این عملیات در اختیار نیروهـاي ایرانـی قـرار گرفـت.      و پاسگاه
واحد پشتیبانی و مهندسی رزمی جنـگ جهـاد سـازندگی بـا احـداث پـل، کانـال و        

  هاي منطقه در پیروزي این عملیات نقش بسیار مهمی ایفا کرد. بازسازي جاده
در منطقــه  22در ســاعت  20/11/1366خ ایــن عملیــات در تــاری : 8عملیــات والفجــر  •

منـاطق آزاد شـده در اثـر ایـن عملیـات       .) آغاز شد3عملیاتی فاو با رمز یا زهرا(
و تأسیسات نفتـی شـمال و غـرب شـهر فـاو،       ها عبارتند از: شهر بندري فاو، اسکله

هـاي نیروهـاي    البیشه و کارخانه تصفیه نمک عراق و پاسگاه هاي قشله و رأس اسکه
 2ایـن عملیـات حـدود     در .ک سطح به دریاموش  سکوي پرتاب 3شمن در دریاي د

نفـر   هـزار  50بـیش از  ها  ها و زخمی کشتههزار نفر از نیروهاي عراقی اسیر شدند و 
خاکی و پل و برپـایی   دها اسکله و س و برپایی ده شد. صدها کیلومتر جاده خاکی می
گ جهـاد سـازندگی را بایـد    رزمـی جنـ  مهندسی بانی از سوي واحد  ها دکل دیده ده

  یادآور شد.
اي است بیابانی در شمال غربی خوزستان و جنوب شرقی استان ایالم. منطقه  منطقه فکه: •

فکه، از جنوب به چزابه و شهر بستان، از شرق به میشداخ و رقابیه، از شـمال غـرب   
 خوش و شهر موسیان، از شمال شرق به چنانه، برغازه و سپس به شهر شوش به عین

گردد. طول و عـرض جغرافیـایی منطقـه     و از غرب به استان العماره عراق منتهی می
 47دقیقـه شـمالی و    15درجـه و   32دقیقه شمالی تا  54درجه و  31عمومی فکه از 

 0دقیقه شرقی امتـداد دارد. ارتفـاع آن از    55درجه و  47دقیقه شرقی تا  25درجه و 
ست. فکه بـه دو بخـش شـمالی و جنـوبی     متر از جنوب به شمال، گسترده ا 140تا 

شود. بخش جنوبی آن جزء استان خوزستان و شهرسـتان دشـت آزادگـان     تقسیم می
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شود، بخش شمالی آن جزء استان ایـالم و از توابـع شهرسـتان دهلـران      محسوب می
 باشد. می

اي که از همان روزهاي آغاز حمله صـدام بـه    ساله  نوجوان سیزدهفهمیده، محمدحسین:  •
رغـم سـن کـم بـا اصـرار و       خمینی را لبیـک گفـت و علـی     ان اسالمی نداي امامایر

اش در دفاع از خرمشهر شرکت نمود و در شـرایطی کـه دشـمن     شگردهاي متعهدانه
سرمست پیشرویهاي اولیه براي تصرف خرمشهر با تانکها هجوم آورده بـود، وي بـا   

ـ    شهامت اعجاب ر چرخهـاي تانـک   انگیز خود نارنجک به کمر بسـت و خـود را زی
عنـوان سـمبل ایمـان،     اتفاق افتـاد بـه   1359دشمن انداخت. این حادثه که در مهرماه 

طلبی سپاهیان اسالم در برابر کافران بعثی در تاریخ جنـگ   و روحیه شهادت  رشادت
شود که خانواده این شهید که اهل قریـه سـراجه قـم     تحمیلی ثبت گردید. اضافه می

حمیلی در شهرستان کرج ساکن بودند و ایـن شـهید عزیـز    باشند در زمان جنگ ت می
بسرعت خود را از کرج به خطوط مقـدم جبهـه در حـوالی خرمشـهر رسـاند. ایـن       
خانواده متدین توفیق آن را داشتند که پس از شهادت حسین، فرزند دیگرشان داوود 

 را نیز روانه جبهه نمایند و افتخار تقدیم دو شهید را نصیب خود فرمایند.
) لقب آن دسته از اهل صفین که در صف معاویه بودند. امیرالمـؤمنین علـی(   قاسطین: •

و این لقبی است که گوینـد  ». امرت بقتال الناکثین و القاسطین و المارقین«فرماید:  می
) را ) علـی( رسول خدا به آنان داده است. در یکی از روایات است که پیغمبـر( 

البالغـه،   ناکثین و مارقین جنگ خواهی کرد. (نهج فرمود: تو پس از من با قاسطین و
 شرح ابی الحدید چاپ بیروت).

 اقامتگاه رسمی و محل کار رئیس جمهور آمریکا در واشینگتن دي.سی کاخ سفید: •
عنـوان   هـا بـه   محل استقرار روساي جمهور کشور شوروي است. سـال  هاي کرملین: کاخ •

در سیطره بر برخی » و چپ  ونیستیکم«هاي جهان مرسوم به جناح  یکی از ابرقدرت
گرفـت. در واقـع نمـاد     ها صورت مـی  گیري از کشورهاي دنیا در همین مرکز تصمیم

 شد. بود که از طریق کاخ سفید مدیریت می قدرت شوروي در برابر آمریکا می
هـا و   کوشـد براسـاس مالکیـت مشـترك روش     یک ایدئولوژي است کـه مـی   کمونیسم: •

ــد و در غ ــاعی ضــد   ابزارهــاي تولی ــازمان اجتم ــک س ــت خصوصــی ی ــاب مالکی ی
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اي از  هاي اجتماعی را ترسـیم کنـد. کمونیسـم را شـاخه     بندي گرایی فاقد طبقه دولت
هـاي اجتمـاعی انسـانی در مکتـب      دانند. اشکال اولیه سـازمان  مکتب سوسیالیسم می

مشهور است. با این وجود، کمونیسم یـک نـوع سـازمان    » کمون اولیه«مارکسیسم به 
عنـوان ایـدئولوژي روسـیه،     هاي سـال بـه   کند. این مکتب سال تماعی را ترسیم میاج

ها در برابر قدرت دیگـر یعنـی آمریکـا بـر      چین و بسیاري از کشورهاي وابسته بدان
اقتصادي را تبلیـغ   -مناطقی از جهان سلطه داشته است. این مکتب ساختار اجتماعی

مکتب اشتراکی ابزار تولید را ترویج  کرد که در آن دولت (هیئت حاکمه) براساس می
اقتصادي چـین ایـن مکتـب    و جهت کرد. پس از فروپاشی روسیه و تغییر موضع  می

  تضعیف شده است.جهان تا حدي در 
شـود کـه آزادي شخصـی را     اطـالق مـی   ،دولت با مرتبطجریان و تفکري به  لیبرالیسم: •

روشـنفکري ریشـه دارد.    د. لیبرالیسم مدرن در عصـر ندان ترین هدف سیاسی می مهم
صورت کلی، لیبرالیسم به ظاهر بـر حقـوق افـراد و برابـري فرصـت تأکیـد دارد.        به

هـاي متفـاوتی را پیشـنهاد کننـد.      هاي مختلف لیبرالیسم ممکن است سیاسـت  شاخه
ها در نظام جمهوري اسالمی با وجودي که به قدرت رسیدند در ادامـه نسـبت    لیبرال

سیاسـی چنـدان    مشـی  از جهـت  .گیري کردند امام موضع به برخی مواضع و فتاواي
 پایبندي به اصول و مبانی نظام جمهوري اسالمی ندارند.

از آنجا که جمله مورد نظر ادامه قسمتی است که حذف شده مفهوم عبـارت   مردم کوفه: •
که ما نباید مثل مردم کوفه با امام عزیزمان بیعت ببندیم. مردم کوفه در  باید این باشد

هـاي پـس از پیـروزي     اند. در سـال  وفایی ریخ اسالم نماد و سمبل عهدشکنی و بیتا
انقالب اسالمی یکی از شعارهاي رایج و پرمعنی که مردم در دیدار با حضـرت امـام   

امـروز هـم در   ». ما اهل کوفه نیستیم امام تنها بماند«دادند این بود که  خمینی سر می
پذیرد یکی از شـعارها ایـن    اي صورت می منههایی که با حضرت آیت اهللا خا مالقات

 است که ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند.
در شهر قدس و نخسـتین قبلـه مسـلمانان بـوده اسـت. ایـن مسـجد را         مسجد االقصی: •

اي  ) بنا کرد. سـپس فرزنـدش سـلیمان تکمـیلش کـرد. در زلزلـه      7حضرت داود(
الـدین ایـوبی مرمـت شـد. نـام       میالدي توسط صـالح  585شدید ویران شد در سال 
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االقصی در قرآن مجید آیه اول از سورة اسراء در آیات مربوط به معراج پیامبر  مسجد
سبحان الذي اسري بعبده لیالً مـن المسـجد الحـرام الـی     «) آمده است: 6اسالم(

این مسجد بارها از سوي یهودیـان افراطـی و صهیونیسـت مـورد     » المسجد االقصی
میالدي قسمت جنوب شـرقی مسـجد بـه آتـش      1969و در سال تهاجم قرار گرفته 
هـاي مهـم مقاومـت مسـلمانان      عنـوان یکـی از مراکـز و پایگـاه     کشیده شد. امروز به
  شود. فلسطین نامیده می

اولین شهید عاشورا که در حملۀ نخست بـه شـهادت رسـید از     بن عوسجه اسدي: مسلم •
بیـت بـود. از اصـحاب     هواداران اهـل  هاي درخشان کوفه و اسد و از چهره طایفه بنی

رفـت. فـردي پارسـا، شـجاع و      شـمار مـی   ) و مسـلمانان بـا سـابقه بـه    6پیامبر(
گرفـت. در   ) بیعـت مـی  7هـاي امیرالمـؤمنین(   سوارکاري نامی بود. در همۀ جنگ

) از یاران خواست تا با استفاده از تـاریکی شـب   7کربال پس از آنکه امام حسین(
لم برخاست و سوگند خورد اگـر هفتـاد بـار کشـته شـوم      از صحنه خارج شوند مس

سوزانده شوم و خاکسترم بر باد رود هرگز تو را رها نخواهم کرد. سپاه دشمن چون 
هـاي   تن جنگیدن با او را نداشت او را در سنگ بـاران کردنـد. در لحظـه    به یاراي تن

) را 7حسین( بن مظاهر باالي سر او رفت او را توصیه کرد که مبادا آخر که حبیب
 تنها گذارد. (فرهنگ عاشورا، جواد محدثی).

هـاي دکتـر    از احزاب سیاسی ایران بود کـه نطفـه اولیـه آن از دوران فعالیـت     جبهه ملی: •
محمد مصدق بسته شد. این سازمان تاکنون به علت نوسانات مختلف بـیش از پـنج بـار    

و مواضـع مخـالف بـا     هاي این جبهه به علت تعارض است. فعالیت  تجدید حیات کرده
هـاي دفـاع مقـدس نهضـت      نظام جمهوري اسالمی غیرقانونی اعالم شده است. در سال

هاي سیاسی جزو مخالفان جدي جنگ بودند. وابستگی شدید آنـان   آزادي و سایر تشکل
حقوقی غرب، مواضعشان را از نظـام جمهـوري اسـالمی بسـیار      -هاي سیاسی به جریان

 دور کرده است.
با عنوان سازمان مجاهدین خلق با هدف مبارزه با رژیـم پهلـوي    1344ر سال د منافقین: •

تشکیل شد. اعضاي آن در زندان دچار انحراف شدید فکري شدند. پس از پیـروزي  
شـد تـا در    انقالب اسالمی، هر روز با جمهوري اسالمی زاویه مواضعشان بیشتر مـی 
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هاي آنان  آوردند. فعالیت علیه جمهوري اسالمی به مشی مسلحانه روي 1360خرداد 
از سوي حکومت ایران غیرقانونی اعالم شد. پس از آن تغییرات سازمانی وابسته بـه  
آمریکا و اقمارش در عراق مستقر شـدند و شـانه بـه شـانه صـدام علیـه جمهـوري        

کردند. سرسپرده صدام شده در تخلیه اطالعـاتی و شـکنجه    اسالمی ایران فعالیت می
کردند. اینـک در اردوگـاهی در عـراق مسـتقرند      یرانی فعالیت میآزادگان و اسراي ا

ــه ــانی و     ب ــتکبار جه ــا اس ــیس و اســرائیل همســو ب ــا، انگل ــزدوران آمریک ــوان م عن
 ها فعالیت دارند. ها و سایر ضدانقالب طلب سلطنت

از طریق خبرگان رهبري بـه سـمت قـائم مقـام رهبـري       1357در  علی: منتظري، حسین •
به دستور امام خمینی از این مقام عـزل شـد؛ در مـدتی کـه      1368انتخاب شد و در 

ایشان سمت قائم مقام رهبري را برعهده داشتند مورد احتـرام و عالقـۀ رزمنـدگان و    
 مردم بودند.

کدام از کتب روایی حدیث یـا عبـارتی دقیقـاً مثـل ایـن       ..: در هیچمن طلبنی وجدنی و. •
مشهور بود یافت » حدیث قدسی«هاي دفاع مقدس به  خصوص در سال عبارت که به

ان اهللا تعـالی قـال: مـن    «الشیعه حدیثی شبیه به این نقل شده اسـت:   نشد. در وسائل
و من سألنی اعطیته و من اعطانی شکرته و مـن عصـانی سـترته و مـن      حیتۀدعانی ا
ی ابتلیته و من احبتُـه قتلتـه و مـن قتلتـه      بقیۀقصدنی ا و من عرفنی خیرته و من احبنّ
 ).419، ص 18(ج » یته و من علی دیته فأنا دیتهفعلی د

) بود. میثم تمار فرزند یحیی و اهـل  7از صحابه خاص حضرت امام علی( میثم تمار: •
بـود. بعضـی او را ایرانـی و از     -اي میـان عـراق و ایـران    منطقـه  -»نهروان«سرزمین 

خرمـافروش) را  » (تمـار «گفتند. لقب  هم می» ابوسالم«اند. به او  مردمان فارس دانسته
گفتند، که در کوفه خرمافروش بود. ابتدا غالم زنی از طایفه  هم از آن جهت به او می

) او را از آن زن خرید و آزاد کرد که بعـد از آن از  7بود. حضرت علی(» اسد بنی«
) 6چنـین وي از اصـحاب پیـامبر اکـرم(     آن حضـرت شـد. هـم   صحابه یاران و 

در هاي نخستین حیـاتش و   یات زندگی او در سالشمار آمده است، هرچند از جزئ به
) 7روزگار صدر اسالم، اطالع مبسوطی در دست نیست. آشـنایی میـثم بـا علـی(    

) مشـغول شـد.   7رو به شاگردي در مکتب علی( براي او توفیقی بزرگ بود. ازاین
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هـاي   ) هم با مشاهده استعداد روحی و زمینه مناسب وي دانـش و آگـاهی  7علی(
) فـرا  7او آموخت. میثم، علم تفسیر قرآن را نزد موالي خـود علـی(   بسیاري را به

گرفت. و از معارفی که از او آموخته بود کتابی تدوین کرد که کتـابش را پسـرش از   
آیـد. نقـل    حسـاب مـی   او روایت کرد. به همین جهت، میثم یکی از مؤلفان شیعه بـه 

تـو را  «وي گفـت:  چگونگی کشته شدن میثم را پیشگویی و به ) 7(است که علی
کنند و به دار خواهنـد زد. در روز سـوم از بینـی و دهـان تـو       بعد از من دستگیر می

 60میثم در آخر سـال  ». خون روان خواهد شد و محاسنت را رنگین خواهد ساخت
بـن زیـاد    ) بـه عـراق، توسـط عبیـداهللا    7هجري، ده روز قبل از ورود امام حسین(

) خبر داده بود به دار آویخته شـد و  7ام علی(دستگیر شد و به همان نحوي که ام
  .کشته شد

دهد. کسانی که در  ) به اهل واقعۀ جمل می7لقبی است که امیرالمؤمنین علی( ناکثین: •
) بیعت کردند و در بصره عهد خود را شکسـتند و بـه   7ابن ابیطالب( مدینه با علی

 جنگ با وي برخاستند.
با جدایی از جبهه ملی ایران و تأکید  1340 : حزبی سیاسی بود که در سالنهضت آزادي •

اسالمی تأسیس شد. اولین دبیرکل آن آقاي مهدي بازرگان بود. که  -بر هویت ایرانی
علت خروج از مسیر کلی و جهت  تا هنگام مرگ در این سمت قرار داشت. بعدها به

 حرکتی جمهوري اسالمی و اخذ مواضع مخالف از سوي نظام فعالیتشان غیرقـانونی 
 اعالم شد.

فرزند آدم و حوا، برادر قابیل است. هابیل و لبـودا از یـک بطـن از حـوا زاییـده       هابیل: •
شدند و قابیل و اقلیما از بطن دیگر به دنیا آمدند. حکم خـدا ایـن بـود کـه بـرادر و      

توانند ازدواج کنند، باید هابیل با اقلیما و قابیل با لبودا ازدواج کننـد.   خواهر تنی نمی
نپذیرفت و در حسادت با برادر، قابیل هابیل را کشت. هابیـل نخسـتین کسـی     قابیل

بود که توسط برادر کشته شد. گویند جایی که قابیـل هابیـل را بـه خـاك سـپرد در      
کوهی حدود سراندیب بود. وقتی قرار شد هر دو برادر (قابیـل و هابیـل) بـه درگـاه     

ه بـود، قربـانی پذیرفتـه شـد و از     خدا قربانی آورند، از هابیل که گوسـفندي را آورد 
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قابیل پذیرفته نشد و همین امر قابیل را به قتل برادر تحریک کرد. هابیل شـبان بـود.   
  هابیل فرزند دوم آدم و حواست. (دهخدا)

دفتر مرکزي حزب جمهوري اسالمی واقـع در سرچشـمه تهـران     هفت تیر (سرچشمه): •
ري بود که در شـب هفـتم   هاي سرشناس کشو محل گردهمایی بسیاري از شخصیت

هـاي انقالبـی و    تـن از چهـره   72وسیلۀ بمب منفجر گردیـد و بـیش از    به 1360تیر 
دسـت   نمایندگان مجلس، اعضاي هیأت دولت و اعضاي حزب جمهوري اسالمی به

منافقان به طرزي فجیع به شهادت رسیدند. در ایـن حادثـه غیـر انسـانی تعـدادي از      
اهللا دکتـر سـیدمحمد    در رأس آنـان شـهید آیـت    کـه  -هاي انقالب اسالمی شخصیت

  به درجۀ رفیع شهادت نائل آمدند. -حسینی بهشتی قرار داشت
آمده )» 7کلمات االمام الحسین( عۀموسو«عبارتی که در کتاب  هل من ناصر ینصرنی: •

 یـۀ هل من راحم یرحم آل الرسول المختار، هـل مـن ناصـر ینصـر الـذر     «این است: 
) 506(ص » البناء البتول، هل من ذاب یذب عن حرم الرسـول االطهار، هل من مجیر 

اي  ترجمه: آیا دلرحمی هست که بر آل رسول مختار رحـم کنـد؟ آیـا یـاري کننـده     
) را یـاري کنـد؟ آیـا فریادرسـی هسـت بـراي       6هست که ذریت پاك رسـول( 

 ) دفاع کند؟6)؟ آیا مدافعی هست تا از حرم رسول(3فرزندان بتول(
) اسـت کـه در   7ها مشهور و شعار حضرت امـام حسـین(   از روایت هیهات من الذله: •

، 2، متقل خوارزمی، ج131المهموم، ص مقابل دشمنان خویش بیان شده است. (نفس
). مفهوم ایـن عبـارت بـراي شـاعران مایـه سـرایش       83، ص45االنوار، ج ، بحار7ص

». از من دور است که بـه ذلـت تـن بـدهم    «اشعار حماسی بلندي شده است. ترجمه 
البته این تعبیر جزیی از سخنان گهربار آن حضرت است که در روز عاشـورا فرمـود:   

اال و ان الدعی من الدعی قد رکزنی بین السلۀ و الذله و هیهات له ذلک من، هیهات «
 ).505(فرهنگ عاشورا، جواد محدثی، ص» منا الذله...

یاسـر و همسـر سـمیه بـود.     پسر عامر از نخستین شهیدان تاریخ اسالم، پدرِ عمار  یاسر: •
و » حـارث «یاسر از اعراب عنسی مذجحی قحطانی یمن بود که همراه دو بـرادرش  

از یمن به مکه راه افتاد تا برادر چهارمش را که بر اثر قحطی و خشکسالی و » مالک«
فساد اوضاع حکومت یمن، آواره شده بود، پیدا کند. پس از آنکه سـه بـرادر از پیـدا    
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ده خود ناامید شدند، مالک و حارث بازگشتند، ولی یاسـر در مکـه   کردن برادر گمش
پیمـان شـد. ابوحذیفـه،     هـم  -مغیـره بن  یفۀحذ ابی -مخزوم ماند و با رئیس قبیله بنی

ترین کنیز وي بود، به ازدواج یاسـر   سمیه دختر خباط را، که بزرگوارترین و پاکدامن
ذاشت که فرزندان این زن و شوهر درآورد و پس از آن سمیه را نیز آزاد کرد و بنا گ

زاده شد، » عمار«نام  نیز جزء آزادگان (احرار) شناخته شوند. از این ازدواج، پسري به
) تبـدیل شـد و در راه اسـالم کشـته     6که بعدها به یکی از یاران نزدیک پیامبر(

) به پیامبري برگزیـده شـد و آیـین اسـالم را     6که حضرت محمد( شد. هنگامی
کارا وارد مکه نمود، یاسر و سمیه و فرزندشان عمـار کـه در آن هنگـام،    طور ناآش به

جوانی رشید و قوي بود، جزء نخستین نفراتی بودند که به دیـن اسـالم گرویدنـد و    
تمام خطرات احتمالی را با جان و دل پذیرا شدند. با اسـالم آوردن ایـن خـانواده و    

هـا و   و شـرك، آزار و اذیـت  پذیرش آیین توحید و یکتاپرستی و نفـی و طـرد کفـر    
یافت و شدت  روز فزونی می هاي کفار قریش نسبت به آنها آغاز شد و روزبه شکنجه

گرفت. هنگامی که یاسر و همسـرش سـمیه بـه پیشـنهاد پسرشـان عمـار اسـالم         می
آوردند، مغیره، ابوحذیفه، حکم پسر هشام، و ابوجهل او و همسرش را بـه شـکنجه   

کردند که خانه خـود را   نفر را در گرمترین مواقع مجبور میگرفتند. مشرکان این سه 
گفـت:   سر ببرند. ابوجهل می ترك بگویند، و در زیر آفتاب گرم و باد سوزان بیابان به

. ناسزاگویی (سب و 1یکی از این سه امر موجب رهایی و آسایش شما خواهد بود: 
بازگشـت بـه    .3. بیزاري (تبـري) جسـتن از او؛   2)؛ 6شتم) به حضرت محمد(

و بـد گفـتن بـه    » ال اله اال اهللا«و » اهللا اکبر«الت و عزي. ولی از زبان آنها سخنی جز 
) با کمال احتـرام چیـزي شـنیده    6الت و عزي و یاد کردن نام حضرت محمد(

براي همدردي و جویا شدن از حال آنها به نزدشان ) 6حضرت رسول(شد.  نمی
اي افراد خاندان یاسـر شـکیبا باشـید! موعـد     « گفت: آمد و با رأفت و مهربانی می می

 ».شما بهشت است
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