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

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

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

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

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



 
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

  ســخن ناشـــرســخن ناشـــر
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ارگران بـه افـزایش و   هاي علمی براي پردازش و نشـر آثـار ایثـ    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(
بر مـا   دهنده جایگاه ویژه این اسناد بوده و ضرورت انتشار آن را ویژه وصایاي شهدا نشان به

  سازد. آشکار می
نظرات بسیار سودمند و قابل اعتناء به دفتـر انتشـارات شـاهد رسـید و      مجلدات قبلدر   

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

هاي کارشناسانه در واحد انتشار اسـناد و آثـار شـهدا و     ها وبازنگري اصل بررسیاست که ح
ایثارگران است. در اینجا شایسته است که از آقاي دکتـر منـوچهر اکبـري اسـتادگروه زبـان      

و پژوهشـگر ادبیـات    وادبیات فارسی دانشگاه تهران، رئـیس بنیـاد دانشـنامه نگـاري ایـران     
ویـژه در   هاي دانشگاهی و پژوهشی به هره نام آشنا در عرصهعنوان چ 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      اکبر اشرفی، امیر رزاقآقایان: دکتر 

  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
ان با عظمت انقـالب اسـالمی و دفـاع مقـدس مـددکار      ابعاد ناپیداي شهداي بزرگوار و دور

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

  1392 بهار
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  هاي کلیدي عبارت
I .اسالم عزیز ما در رویارویی با کفر جهانی قرار گرفته است  
I دانم نبرد اسالم و اهـداف عالیـه آن و دفـاع از شـرف و      من نیز وظیفۀ شرعی و انسانی خود می

 ناموس و دفاع از خون شهیدان را.
I ام. ارزشم شد به کام خود رسیده اگر خداوند خریدار خون بی 
I  است که همیشه پشتیبان امام باشید.سخن ما این 
I اهللا و نایب امام زمان(عج) را تنها نگذارید. چشم امت حزب 
I سوي جبهه بشتابید. برادرانم نگذارید اسلحۀ خونین من به زمین بیفتد به 
I هاي مقاومت نور چشم امام هستید سعی کنید خطا و اشتباه نکنید. شما جوانان گروه 

   عباسعلی :نام
  القی (خالقیان) عرب خ خانوادگی: نام
  قاسمعلی  پدر: نام 

  کبرا  نام مادر:
   1349بیستم تیر  تاریخ تولد:
کالتـه خـیج از توابـع شهرسـتان      محل تولد:
  شاهرود

  دوم 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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  خالقی عباسعلی عرب
  

   الرحمن الرحیمبسم اهللا
اشهد ان ال اله اال اهللا وحده الشریک له و اشـهد ان محمـدا عبـده و رسـوله و اشـهد ان      «

ائمتی رضیت بـاهللا ربـا و باالسـالم دینـا و      ةولد ئمۀاهللا و اشهد ان اال امیرالمؤمنین علیا ولی
ـ      و محمد صلی قبلۀ لکعبۀبالقران کتابا و با ا و بالحسـن و  اهللا علیـه و الـه نبیـا و بعلـی امام

الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفـر و علـی   
و  ائمـۀ بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علـی والخلـف الصـالح    

و موضـع   ةالسالم علیکم یا اهـل بیـت النبـو   «  1»بهم اتولی و من اعدائهم اتبرا ةسادة و قاد
  .2»لقیمۀسلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم اانی »  «لۀالرسا
نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و با سالم و درود خدمت آقـا امـام زمـان(عج) و     به  

شـکن دوران، امـام    جویان نثار پیر جماران، قوت قلب امـت، بـت   سالم و درود بر همۀ حق
و با سالم و درود  3لعظمی منتظرياهللا ا خمینی و سالم و درود بر فقیه عالیقدر حضرت آیت

هـا و بازمانـدگان شـهدا و حمـد و      بر خانواده 4بر ارواح شهداي اسالم از آغاز تاکنون. [...]
عنایت کرد و ما را در چنین زمانی آفرید که اسـالم   سپاس خداوندي را که به ما قدرت [...]

کفر جهانی قرار گرفته، حـال  با  5اسالم عزیز ما در رویارویی رشد و رونق گرفته است. [...]
اند، تا اسالم و انقالب ما را که با ثمـرة خـون    دست هم داده هاي شیطانی دست به که قدرت

دانم تـا   و پرثمر گشته را سرنگون کنند من نیز وظیفۀ شرعی و انسانی خود می شهیدان [...]
خون شهیدان چیـزي   نبرد اسالم و اهداف عالیه آن و دفاع از شرف و ناموس و دفاع از [...]

را انتخاب  رو با اعتقاد و ایمان و آگاهی و آزادي کامل، صف حق [...] نیز داشته باشم از این

                                           
 . 12تعقیبات مشترك، مفاتیح، ص -1
  . 456زیارت عاشورا، مفاتیح، ص -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
  اند، خوانا نیست. عباراتی که در متن با [...] مشخص شده خوانا نیست. -4
 ».رویاروئی«در اصل وصیت  -5
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اگر خداوند خریـدار   روم تا از اسالم و انقالب خود دفاع [...] ام و به این مأموریت می کرده
اسـت کـه    وقـت  (فرمود) آن ارزشم شد و شربت شهادت و سعادت اخروي را [...] خون بی

کـنم. چـه بگـویم کـه آن را      ذکـر مـی   عنوان [...] جا مطالبی به ام و در این به کام خود رسیده
خـون شـهدا و مـردم شـهیدپرور      شهیدان در وصیت خود ننوشته باشند و چـه بگـویم [...]  

چون من کوچکتر از آن هسـتم کـه بـه     مسئول نباشم، چه بگویم که شما بزرگترها مرا [...]
یدپرور وصیتی کنم و چیزي هم ندارم چون هرچـه الزم بـوده اسـت همـه را     شما مردم شه

که در اسالم امر به معروف و نهی از منکر بر هـر فـرد    1اند و اما از آنجایی شهدا بازگو کرده
رسـانم، امیـد    مسلمان الزم است در باب امر به معروف و نهی از منکر مطالبی به عرض مـی 

  کنم. ت پدر عزیز و گرامی خودم مطالبی عرض میاست که مرا ببخشید. ابتدا خدم
 پدرم: درود و سالم خدا بر شما و بر تمام پدر شهیدان. پدر جان نگذار غم و غصه [...]  
الهی و بگو الهی رضائم به رضائک [بیشتر] رابطه و  2ات بنشیند و رضا باش به قضاي مردانه

راسـخ دیگـر بـار     3متی اسـتوار و دوستیت را با خدا بیشتر کن، که فرصت کم است و با قـا 
ناپـذیر در   اجـري وصـف   وار آمادة قربانی کردن [...] هایت یعنی برادرانم را ابراهیم اسماعیل

کنـد. پـدر    ها را از شما قبول می و قربانی پیشگاه خداوند هستید و انشاءاهللا خداوند این [...]
ز گـردن مـن و فرزنـدانم ادا شـده     ا 4ام و [...] عزیزم مبادا بگویی که من دو فرزنـدم را داده 
توانی شرکت کنی و اما مادر مهربـانم درسـت    است، ولیکن سعی کن که خودت هم اگر می

ها زحمت کشیدي و از خواب خود کاستی تا توانسـتی مـرا پـرورش دهـی و      است که سال
درست است که صدها امید داشتی ولیکن اگر من نتوانستم کمترین خدمتی به شما بکـنم و  

و امیدوارم که مـرا حـالل کنـی و دوسـت دارم کـه در       هاي شما را جبران کنم [...] تزحم
ابتدا مرا اصالح کند و بعد به دیـدار خـود نایـل گردانـد.      پیشگاه خدا روسفید باشی و [...]

مجامع عمومی لباس عزا بـر تـن نکنـی و بـا شـادي و غـرور در        دوست دارم همچون [...]
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ستفاده نکند. مادرم درست است که دو جوانـت را قربـانی راه   ا مجالس شرکت کنی که [...]
) درس بگیر و قامتـت را راسـت نگهـدار و    3) کردي ولیکن از زینب کبري(7حسین(

نگذار که غم و غصه و افسردگی برایت سوغات بیاورد و نداي اهللا اکبر و خمینـی رهبـر را   
 و خن ما پیروي کـردن از خـداي  شهیدان راه خدا را به مردم برسان که همان س سروده [...]

چشم امت و  [...] امام باشید 1پشتیبانوالیت فقیه است و سخن ما این است که همیشه  [...]
قسـم بـه مقـام فاطمـه      3امام زمـان(عج) را تنهـا نگذاریـد. مـادرم! تـو را      2اهللا و نایب حزب
 5وهـب  همچنان مـادر  4[...]) که از شهید شدن من ناراحت 3) و زینب کبري(3زهرا(

ام و مـن   باش که وقتی جنازة وهب را آوردند گفت من فرزندم یعنی امانتم را بـه خـدا داده  
خود قرار  گیرم و مادرم همیشه [...] ام دیگر پس نمی چیزي را که (امانتی را که) تحویل داده

  فرماید: بده زیرا که قرآن کریم می
  .»الصابرون اجرهم بغیر حساب فی6]انما یو[«
  ).10(الزّمر/ » شود حساب داده می بی آنهاکنند اجر و مزد  صبر میآنان که «

نشوید و  اي از راه شهداي [...] خود را طبق معیارهاي اسالم پرورش دهید و لحظه 7[...]  
ریزي صحیح جهت خودسازي حرکت کنید. به خـود یـأس راه ندهیـد     با ذکر خدا و برنامه

اسـالم را بـه پیـروزي     ماسـت کـه بـا تـالش [...]     امروز روز مقابلۀ اسالم با کفر است و با
سـوي جبهـه بشـتابید و قلـب      بیفتد به 8[...]برسانیم. برادرانم نگذارید اسلحۀ خونین من به 

  دشمنان را نشانه روید. 
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 1) را [...]3توانم به شما بکنم این است که فاطمه زهرا( و اما خواهرانم وصیتی که می  
 ) پاسـدار و [...] 3والیت دفاع کنیـد و همچـون زینـب(    خود قرار دهید و همچون او از

خون شهدا باشید. خواهرانم حجاب خـود را حفـظ کنیـد کـه حجـاب شـما از خـون مـن         
و شـیون و زاري   خواهید که من از شما راضی باشم در عزایم [...] تر است و اگر می کوبنده

ردیده است و اما اي مردم گ 2نکنید بلکه شاد و خوشحال باشید که چنین توفیقی عظیم [...]
اهللا و شهیدپرور، قدر این انقالب و رهبـر خـود را خـوب بدانیـد و هرگـز او را تنهـا        حزب

و حتی کهنسـاالن مـا را از مـنجالب فسـاد و تبـاهی       نگذارید زیرا که این رهبر بود که [...]
تـرین  را در پیش پاي ما گذاشت، پـس در هـر حـال شـکرگزار بزرگ     3[...]نجات داد و راه 

 نعمت خداوند که همان وجود رهبري و والیت است باشید. جوانان قدر این جنـگ و [...] 
مردن در بسـتر   را که فقط در این زمان شامل حال شده است را بدانید. ننگ است براي [...]

همۀ مسلمانان و محرومـان   در حالی که تمامی ائمه ما یا کشته شدند یا مسموم. برادران [...]
را از زیـر   آنهابشتابند و  آنهاانتظار شماست و در هر لحظه منتظرند سپاه اسالم به  جهان در

انـد نجـات دهنـد مگـر پیـامبر       زده حقوق بشر به چهره می ظلم ظالمان و ستم جالدان [...]
فرماید: اگر کسی فریاد کسـی را بشـنود و بـه کمـک او نشـتابد مسـلمان        ) نمی6اکرم(

 رغبتـی از [...]  میلـی و بـی   علت بی قدر این جنگ را بدانید و بهنیست. دیگر اینکه اي مردم 
از  فرمایـد: [...]  ) مـی 7ب خواهد گرفت چون علـی( رو نگردانید که خداوند بر شما غض

جامۀ ذلت و  رغبتی (نه به دلیل شرایط و احوال) رو بگرداند [...] میلی و بی جهاد به دلیل بی
هـا روي   بگردانـد و حجـاب و پـرده    4ب [...]ا لگدکوپوشاند و او ر روپوش بال بر تن او می

کند و اما اي بـرادران پایگـاه مقاومـت     می 5دهد و بینش را از او [...] قرار می بصیرت دل او
هاي مقاومت نور چشـم امـام هسـتید     شما جوانان گروه مخصوصاً گروه مقاومت شهید [...]

کند و دیگر اینکـه پایگـاه    خطا نمیسعی کنید خطا و اشتباه نکنید چون که چشم امام هرگز 
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را ترك نکنید. سعی کنید، همیشـه در پایگـاه آنجـایی کـه شـهیدان مـا از آن مکـان اوج و        
و طبق برنامۀ کالس احکام و آموزش نظامی برقرار کنیـد، تـا    1اند گرد آیید سرچشمه گرفته

یـون بسـیجی بایـد    بتوانید نیروي رزمی آماده سازید و به این سخن امام که فرمود بیست میل
رسد  و در اینجا عرایضم به پایان می 2دار داشته باشد، جامۀ عمل بپوشید بیست میلیون تفنگ

  نویسم. التماس دعا دارم: و در پایان چند بیت شعر می
  

ــا نبســته  ــر ایــن دو روزة دنی ــا دل ب ــم م   ای
  

ــی    ــدگی بــ ــار زنــ ــایتیم در انتظــ   نهــ
  ایـم  ما از حسین(ع) درس شـهادت گرفتـه    

  
ــا    ــیم  م ــی و والیت ــب وح ــروان مکت   پی

     ***  
  کـردم  دم که به خـون خـود وضـو مـی     آن
  

  کــردم دانــی کــه ز حــق چــه آرزو مــی   
ــه تــن    ــود ب ــرا هــزار جــان ب   اي کــاش م

  
  کـــردم تــا آن همــه را فــداي او مــی      

     ***  
  به روز مرگ چه تـابوت مـن روان باشـد   

  
  گمان مبر که مرا درد ایـن جهـان باشـد     

ــن مگــري و     ــراي م ــغ ب ــغ دری   مگــو دری
  

ــد      ــغ آن باش ــی، دری ــو درفت ــه دام دی   ب
ــراق   [...]   ــراق، فـ ــو فـ ــی مگـ ــو بینـ   چـ

  
  مــرا وصــال و مالقــات آن زمــان باشــد  

ــو وداع وداع    [...]   ــپاري مگ ــور س ــه گ   ب
  

ــان باشــد    ــردة جمعیــت جن   کــه گــور پ
    

  دار خدایا، خدایا تا انقالب مهدي حتی کنار مهدي خمینی را نگه  
  

  »بع الهديوسالم علی من ات«
  »العالمین آمین یا رب«

  امضاء حقیر غرق گناه 
  خالقی عباسعلی عرب

                                           
 ».گرد آید«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I )هست.7والیت فقیه ادامۀ راه ائمه ( 
I دهم که مردن حق است. شهادت می 
I گوي امام به دنبال انجام وظیفۀ شرعی خود روانۀ جبهه شدم. با آگاهی کامل و لبیک 
I هستم.7گویم راهم را ادامه دهید که من از اصحاب حسین( از این حیث می ( 
I .اي مردم محرم را گرم بگیرید 
I .مسجدها را پر کنید و از روحانیون در خط امام حمایت کنید 
I   .امام خمینی را پیرو باشند 
I .بسیج پایگاه و قدمگاه عاشقان راه خداست، نکند بسیج را خالی بگذارید 
I کنم. آخر شما را توصیه به تقوي می در این ساعات 
I  هاي موجود را گرم نگهدارید. خانه سعی کنید کتاباي نونهاالن و اي پدر نونهاالن 
I را تنها گذاشتند اماممان را تنها نگذارید.7کنم که چونان مردم کوفه که حسین( توصیه می ( 
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  خالقی الرضا عرب موسی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ـ  و اَ رسوله و عبده ان محمداً اال اهللا وحده الشریک له و اشهداشهد ان ال اله «  اًشـهد ان علی

  1»اهللا ولی
) تا امـام مهـدي(عج)   7حسن( 2) از امام7( دهم که فرزندان امام علی و شهادت می  

دهم  ) هست، شهادت می7اهللا هستند و والیت فقیه ادامۀ راه ائمه( جانشینان به حق رسول
  دهم که قیامت حق است. دو مرتبه زنده شدن حق است و شهادت میکه مردن حق است و 

گـوي امـام بـه     خالقی فرزند حسنعلی با آگاهی کامل و لبیـک  الرضا عرب اینجانب موسی  
دانـم کـه در    دنبال انجام وظیفۀ شرعی خود روانۀ جبهه شدم، هر چند خـودم را الیـق نمـی   

نامـه بنویسـید لـذا     یـد دارد کـه وصـیت   رو که اسـالم تأک  جمع شهدا واقع شوم، ولی از این
  ها در جهت رشد و توسعه اسالم قرار گیرد. نویسم و امیدوارم این نوشته اي می نامه وصیت

کـنم   خدایا تو آگاه هستی و از احواالتم از خودم بهتر آگاهی لذا به درگاهت استغفار می  
متگزاري براي مردم لذا به و امیدوارم که مرا ببخشی، خدایا من اول بنده تو هستم و بعد خد

قدر ناله کنم و سر بـر سـجده بسـابم تـا اینکـه       ) تو آن6اهللا( بیت رسول در خانۀ تو اهل
ها از کـوچکی   اي پدران و خواهران، اي جوانان و بچه 3مورد قبول تو افتم اما اي مردم [...]

] ممکن است به کسی ظلم کرده باشم از شما می 4در [...] اهم کـه مـن را   خـو  بودم و [حتماً
ببخشید و اما تو اي پدر و مادرم و تو اي خواهران و برادران و تو اي فامیل و وابسته من به 

دانـم کـه در    کشم امیدوارم راهم را ادامه دهید. اي مادر عزیـزم ایـن را مـی    می 5جانب خدا
دادي، مـن را بـا    کـردي و مـن را شـیر مـی     ) گریه مـی 7کوچکی زمانی که براي حسین(

الرضـا   ) آشنا کردي، اي مادر عزیز از اینکه نامم را موسـی 7) و اوالد حسین(7حسین(
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 ».خدایی«در اصل وصیت  -5



 31الرضا     خالقی، موسی عرب ¹استان سمنان 

بوسـم، مـن را بـبخش کـه فرزنـد خـوبی        متشکرم، اي مادر عزیز من دستت را می 1نامیدي
قدم و صبور باشی و از خـون   ) ثابت3برایت نبودم، اي مادر عزیز امیدوارم چونان زینب(

کنی که شـهیدانی در راه   دانم افتخار می و اما تو اي پدر میام در راه خدا دفاع کنی  داده شده
ام نتوانستم فرزند خوبی براي شما باشم. امیدوارم زحماتـت را   اي ولی من شرمنده خدا داده

بوسم و امیدوارم ماننـد تمـام پـدران شـهدا صـابر       بر من حالل کنی لذا دستت را از دور می
شـوید، امـا اگـر خـانوادة      برادرتان اندوهگین می باشی و شما اي خواهرانم حتماً از شهادت

) 7و بقیه اوالد حسـین(  4، سکینه3کلثوم ، ام2) را در نظر بگیرید اگر ربابه7امام حسین(
را در نظر بگیرید به غریبی آنها گریه خواهی کـرد. ایـن را بدانیـد شـما هسـتید کـه شـهید        

ــی  ــرورش م ــرورش ب    پ ــان پ ــدانتان را آنچن ــد فرزن ــعی کنی ــد، س ــدا و  دهی ــه خ ــد ک دهی
 5خواهند و اما برادرانم تفنگم را بردارید [...] ) می7) و اهل بیت رسول(6اهللا( رسول

مـن از   7زیرا من خود چیزي نیستم [...] 6هاي غرقه به خونم را بر تن نمایید بپوشید و لباس
کـه   ) هسـتم، همچنـان  7گویم راهم را ادامه دهید که من از اصحاب حسین( این حیث می

  ) را بر خودتان و یا فرزندانتان گذاشته باشید.7کنید که نام یاران حسین( افتخار میشما 
) است و لبیک گفتن بـه او لبیـک گفـتن بـه     3این را بدانید امام خمینی فرزند فاطمه(  

خواهم که من را ببخشـید و امـا تـذکراتی     ) است. بار دیگر از تمام شما می7امام حسین(
اي مردم محرم را گرم بگیرید، مسجدها را پر کنید و از  -1کنم.  دارم که خدمتتان عرض می

توانند ما را به اهللا هدایت کنند کـه   روحانیون در خط امام حمایت کنید و بدانید که آنانی می
اي بـرادران، اي جوانـان، غیـرت و     -2امام خمینی را پیرو باشند. لذا از دیگران پرهیز کنید. 

ه عاشقان راه خداست، نکند بسیج را خـالی بگذاریـد، ایـن را    شهامت بسیج پایگاه و قدمگا
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توانید به جبهـه برویـد، زیـرا جبهـه پایگـاه پاکـان و مخلصـین         بدانید اگر خدا نخواهد نمی
خواهیـد پـاك شـوید و خـود را بسـازید       کنم اگر مـی  باشد لذاست که به شما توصیه می می
اي نونهاالن و اي پدر نونهاالن سعی  -3) جبهه بشتابید. 7سوي عبادتگاه یاران حسین( به

هاي موجود را گرم نگهدارید و بیشـتر بـه مطالعـه بپردازیـد زیـرا کـه یـک         خانه کنید کتاب
  مسلمان باید از همه لحاظ قوي باشد و در آخر 

هـاي   اي پدر و مادر، اي برادران و خواهران، اي مردم عزیـز معلـوم نیسـت کـه سـاعت       
 1کـنم [...]  ذا در این ساعات آخر شما را توصیه بـه تقـوي مـی   دیگري از عمرم باقی باشد ل
کـه   2کـنم کـه چونـان مـردم کوفـه      کـنم، شـما را توصـیه مـی     توصیه به توجه به خـدا مـی  

سپارم و رجاء واثـق   ) را تنها گذاشتند اماممان را تنها نگذارید شما را به خدا می7حسین(
خوبی براي مردم و سـرباز خـوبی    3گزارام باشم و خدمت دارم که فرزند خوبی براي خانواده

  براي امامم.
رزمندگان اسالم و صدور انقالب به تمام نقاط جهـان و بیـداري    4به امید پیروزي نهایی  

  مردم مستضعف مسلمان و نابودي کفار و ستمگران.
  

  خالقی الرضا عرب برادر حقیر شما موسی
15/12/63  
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  هاي کلیدي عبارت
I » که گفتند آفرینندة ما خداست و بر این سخن پایدار و استوار ماندند. بر آنها هیچ تـرس و  آنان

 ».بیم و حزن و اندوهی در دنیا و عقبی نخواهد بود
I .جز نیروي خدا و لطف و عنایات خداوند، و این نعمت بزرگ نصیب خانوادة ما شد 
I ر خود انسان است.مرگ و زندگی در دست خدا است ولی انتخاب و جهت آن در اختیا 
I .باید دانست که شهادت کمال انسان است 
I اید. شما دین خود را به اسالم و انقالب ادا نموده 

   اهللا یتآ :نام
  عرب دامرودي  خانوادگی: نام
  غالمحسن  پدر: نام 

  قمر  نام مادر:
   1348یکم آبان  تاریخ تولد:
  جاجرمشهرستان  محل تولد:
  سوم راهنمایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1365وششم دي  بیست یخ شهادت:تار
   شلمچه محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  اهللا عرب دامرودي آیت
  بسمه تعالی

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  2»فان اهللا بما یعملون بصیر 1االتکون فتنه و یکون الدین کله هللا فان انتهو و قاتلوهم حتی«
همـه دیـن    3ا کافران جهاد کنید که در زمین فتنه و فسادي دیگر نماند و آیـین اي مؤمنان ب«

  ».خدا گردد و هنگامی که از کفر دست کشیدند خداوند به اعمالشان آگاه است
حمد و سپاس خدایی را که ما را به دین توحید هدایت کـرده و مـا را از متمسـکین بـه       

ار داد. سپاس خـدایی را سزاسـت کـه بازگشـت     والیت امیرالمؤمنین و پیشوایان و امامان قر
سوي اوست. سالم و صلوات خداونـد بـر بنیانگـذار مکتـب      و آخر کارها به 4جمیع خالیق

اسالم حضرت ختمی مرتبت رسول معظم و شفیع امت حضرت محمد بن عبداهللا(صلی اهللا 
انـده سـپاه   علیه و آله و سلم) و ائمه هدي. و با عرض سالم خدمت آقا امام زمـان(عج) فرم 

نور علیه ظلمت و با درود و سالم خداونـد و امـام عزیـز رهبـر کبیـر انقـالب و بنیانگـذار        
باختگـان   جمهوري اسالمی و با سالم و درود خداوند بر تمـام رزمنـدگان و بـر تمـام پـاك     

  هاي این مجاهدان بزرگ. شقان جمالش و سالم بر خانوادهعا» جلّ و عال« حضرت حق
  م:پدر و مادر مهربان

آنان که گفتند آفرینندة ما خداست و بر این سخن پایدار و استوار ماندند. بر آنهـا هـیچ   «  
. انسان بـا زنـدگی و تجمـالت    5»ترس و بیم و حزن و اندوهی در دنیا و عقبی نخواهد بود

ماند که همیشه یکدیگر را جذب  ربایی می آن، انسان با دنیاي مادي خود مانند دو قطب آهن
نیرویی قادر به جدا کردن این دو قطب نخواهد بود، جز نیروي خدا و لطـف و   کرده و هیچ

اي محروم که با زحمت  عنایات خداوند، و این نعمت بزرگ نصیب خانوادة ما شد. خانواده

                                           
 ».انتهوا«در اصل وصیت  -1
 .193بقره/  -2
 ».آیین«در اصل وصیت  -3
 ».خالیق«در اصل وصیت  -4
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کفـران نعمـت    1و دردسر فراوان فرزند خود را تربیت کرد و تحویل انقالب داد، شـکرگزار 
فرمایـد هـیچ    آل [عمـران] مـی   144خداوند کریم در آیه  نکنید و اجر خود را ضایع نکنید.

کس جز به فرمان خدا نخواهد مرد، که اجل هر کس در لوح قضاي الهـی بـه وقـت معـین     
ثبت است. بله مرگ و زندگی در دست خدا است ولی انتخاب و جهت آن در اختیار خـود  

مـان مـرگ   فرمایـد: هـرکس از مـرگ فـرار کنـد بـه دا       ) می7انسان است. حضرت علی(
  گردد.  برمی
ها خیلی سخت و مشکل است ولی بایـد   جان را داوطلبانه تقدیم خدا کردن براي بعضی  

  دانست که شهادت کمال انسان است.  
امید است که انشاءاهللا خداوند از شما قبول و ما را با شهداي کـربال مشـهور بگردانـد و      

  همۀ شما را اجر و صبر عطا بفرماید.  
  یزم:پدر و مادر عز

هاي سال با رنج و مشقت بـراي مـن    هاي زیادي که سال ام در قبال زحمت حقیر شرمنده  
متحمل شده ولی من قدر آن را ندانسته و قادر به جبران آن نبودم. همه ایـن زحمـات را بـا    

توان توجیـه نمـود، مطمـئن بـاش کـه       چند کلمه و یا چند صفحه (تحت عنوان تشکر) نمی
حـالل   ه براي شما مشتري خوبی پیدا شده و این مرهون شیر پـاك و زحمت شما به هدر نرفت

مادرم و تربیت سالم خانواده است. قدر خود را بدانید، شما دین خود را به اسالم و انقالب 
  اید، شما در برابر خداوندکریم روسفید هستید. مبارك باد بر شما این افتخار. نموده 2ادا

  

  3»الحساب قومغفرلی و لوالدي و للمؤمنین یوم یربنا ا«بسم اهللا الرحمن الرحیم 
گردد  پروردگار مرا و پدر و مادرم و مؤمنین را در روزي که حساب برپا می الها، پروردگارا«

  آمین. ».بیامرز
  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

  اهللا عرب دامرودي برادر کوچک شما: آیت
2/6/65  
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  هاي کلیدي عبارت
I کنم که به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستم. افتخار تمام اعالم می با 
I هاي حق علیه باطل خواهم شد. براي ادا نمودندین خود به شهداي انقالب اسالمی عازم جبهه  
I باشد هستم. آرزومند فیض شهادت که باالترین درجۀ انسانیت می 
I مامی شهیدان و ایـن پیـامبر زمـان    رهبر عزیز این کوه استوار و این دریاي خروشان و این پدر ت

 یعنی امام خمینی را تنها نگذارید.
I .همیشه نق نزنید که چی هست چی نیست چی کم هست، فکر آخرت باشید 
I .روحانیون را پشتیبان باشید 
I .کارهایتان همیشه براي رضاي خدا باشد 

   حسن :نام
  زینلی  عرب خانوادگی: نام
  عیسی  پدر: نام 

  زهرا  فاطمه نام مادر:
   1337هشتم دي  تاریخ تولد:

ــد: ــه محــل تول ــع  کالت خــیج از تواب
  شهرستان شاهرود

  هنمایی اول را تحصیالت:
   سپاه کننده: ارگان اعزام

   1361هفدهم آبان  تاریخ شهادت:
   موسیان محل شهادت:
    اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  حسن عرب زینلی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 بـه شـماره   1337عیسـی سـاکن کالتـه خـیج متولـد      زینلی فرزنـد   حسن عرب 1[اینجانب]
مصادف با روز ورود امام  12/11/59خیج هستم و در تاریخ  صادره از کالته 2487شناسنامه 

گـردم.   امت و نور چشم ملت عزیز ایران به وطن از شهرستان شاهرود به جبهـه اعـزام مـی   
م و مـن هـم   تنیسـ  2وابستهکنم که به هیچ حزب و گروهی  اینجانب با افتخار تمام اعالم می

به خط رهبري امام که همان خطـی اسـت    5براي اسالم هستم و [...] 4از فداییان 3یک فدایی
روي امام   شود و در پایان از همۀ برادران و خواهران تقاضا دارم که دنباله که به اهللا منتهی می

  خود باشند و امام عزیز را تنها نگذارند و از تفرقه بپرهیزند.
  »اهللا حمۀسالم علیکم و روال«

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  6»بل احیاء عند ربهم یرزقون فی سبیل اهللا امواتاً او التحسبن الذین قتلو«

با سالم به رهبر عزیز و به یار شهیدان گلگون کفـن جبهـۀ حـق علیـه باطـل در شـروع         
ال رهنمودهاي آگاهانه و خردمندانۀ رهبـر  دنب سخنم به مردم همیشه در صحنه که همچنان به

خود در راه رسیدن به اهداف عالیۀ اسالمی و برقراري حکومـت عـدل اسـالمی در سراسـر     
به رهبري مهـدي موعـود(عج) کـه     7سازي جهت به ثمر رسیدن انقالب نهایی جهان و زمینه
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مـن کـه    باشـد و  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

هاي حق علیه باطل خواهم شد و آرزوي بزرگم ایـن اسـت کـه     انقالب اسالمی عازم جبهه
هرچه زودتر بتوانم عازم جبهه شده و با صدامیان تا آخرین نفس بجنگم و از خداي بـزرگ  

باشد هستم در آخر از تمام دوسـتان و   ه باالترین درجۀ انسانیت میآرزومند فیض شهادت ک
  اند امیدوارم مرا عفو بفرمایند. اقوام اگر از من خطا یا ناراحتی دیده

  »والسالم«
  زینلی حسن عرب

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  قرآن مجید) . (قالو2»هللا مثنی و فرادا 1اان تقومو ةبواحد قل ایها اعظکم و«
کنم شما را به یک چیز و آن اینکه قیام کنید براي خدا دوتـا   بگو اي محمد فقط موعظه می«

  ».دوتا یا تک تک
نـام خداونـد بخشـنده مهربـان و بـر هـم کوبنـدة         کـنم. بـه   نامۀ خود را آغاز مـی  وصیت  

کـه   مستکبرین. با سالم و درود فراوان بر حضرت مهدي(عج) و نایب بر حق خـدایا آنچـه  
به آن موفقم بدار. خدایا آنچه رهبـر عزیزمـان امـام خمینـی      3دوست دارید به راضی هستید

  شکن زمان براي اسالم در قلب به نظر دارد به آن موفقش بدار.  بت
هـاي حـق علیـه باطـل      هاي خونین ایران را جبهه من از دیدگاه اسالمی خودم این جبهه  
هـاي   با چشمان بـاز بـراي چنـدمین بـار بـه جبهـه       دانم با بینش اسالمی به آگاهی کامل می

شوم تا شاید با جانم، با خونم توانسته باشم به اسالم، به این انقالب  کربالیی ایران اعزام می
   .اسالمی کمک کرده باشم
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هـا و   اي اهللا عنوان برادر کوچک و تمام بـرادران و دوسـتان و حـزب    و این سفارش را به  
عزیز این کوه استوار و ایـن دریـاي خروشـان و ایـن پـدر تمـامی        کنم که رهبر برادرانم می

شهیدان و این پیامبر زمان یعنی امام خمینی را تنهـا نگذاریـد و ایـن روحـانیون را پشـتیبان      
و نمـاز را   1»دین از سیاست جدا نیسـت «گویند  باشید. این روحانیون قاطع و با عمل که می

یرو خط امام و پیرو خط این رهبر شایسـته و مرجـع   کنند و این روحانیون قاطع و پ برپا می
وقـت و [در] هـیچ شـرایطی تنهـا      عالیقدر و بنیانگذار انقالب و جمهوري اسـالمی را هـیچ  

    کنید. نگذارید که ضرر می
خـواهیم کـه مـرا     و اما تو اي مادر عزیزم که سهم بزرگی به گردن من داریـد از تـو مـی     

گونه ناراحـت نباشـید،    خواهم که هیچ ر جان از شما میببخشید و شیرت را حاللم کنید. ماد
شما شود، مادر شهید شوید. مبـادا در   2دنیا محل آزمایش است اگر این درجه بزرگ نصیب

و در عزایم تبریک بگـو نـه    4شاد شوند، محکم استوار بایست 3عزایم گریه کنید که منافقین
    .تسلیت

  اهللا.   و اما چند کلمه با برادران حزب
برادران فقط دو خط وجود دارد و آن دو، یکی خط امام هست و آن یکی دیگر خط  اي  

) 7منافقین، خط امام خطی درست، خط اسالم، خـط انبیـا، خـط امامـان، خـط حسـین(      
فرماید: دزدي نکنیـد،   خواهد اسالم را رشد دهد و اسالم را زنده کند امام می هست. امام می

، هی همیشه نق 5خوري نکنید، دروغ نگویید نید، نزولفروشی نکنید، قاچاق فروشی نک گران
ظاهر میش و بـاطن   نزنید که چی هست چی نیست چی کم هست و فکر آخرت باشید و به

  گرگ نباشید، کارهایتان همیشه براي رضاي خدا باشد.  
فرماید منطق خط امام این هسـت، ولـی خـط دوم خـط منـافقین هسـت        امام این را می  
ها و کسانی بودند که در برابر خط امام ایستادند ولی  ع دارید. خیلی گروهطور که اطال همین
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، 3صـدر  ، بنی2، لیبرال1با یاري خداوند بزرگ یکی بعد از دیگري نابود شدند، مثل کمونیست
بینید که یـک   ، ولی باز این روزها میاینهامداري و همۀ  ، شریعت5، مجاهدین خلق4بازرگان

و آنها با نقـاب اسـالم و اسـم     6اهللا بایستادند خط امام و حزب گروه دیگر هستند که جلوي
خواهنـد، اسـالمی را    طلـب را مـی   اینهـا اسـالم رفـاه    خواهنـد اسـالم را بکوبنـد.    اسالم می

، نه براي اسالم زحمـت بکشـند. اسـالمی هسـتند     7خواهند که از آن اسالم استفاده بکنند می
گوینـد،   کننـد، دروغ مـی   فروشـی مـی   اق، اسـالمی هسـتند ولـی قاچـ    8خورند ولی نزول می

اللهـی تکلیـف شـرعی     خورند و و و. شما اي برادران حـزب  کنند، روزه می فروشی می گران
با منطـق اسـالم، بـا     9دارید جلوي این گروه بایستید. بکوبید، خط منافقین را محکم بکوبید

    .بجنگید، شما پیروز هستید چون خداوند بزرگ با شما هست 10دلیل [...]
یا ناامید نشوید، همیشه گوش بـه فرمـان امـام عزیـز      11اهللا [...] و شما اي برادران حزب  

نامه پیـامبر خـدا    باشید. شما پیروز هستید. چون که هدفتان اسالم و حق هست. مگر زندگی
) را بخوانید که اول چند یار داشت یکی، دو تا بعـدش هـم چنـدان    6حضرت محمد(

) چه کردنـد  6یار پیامبر خدا( 12که منافقین به ابوذر غفاري دانید زیادي نبودند مگر نمی
آب و علـف تبعیـد کردنـد. ولـی چـون هـدفش اهللا بـود و در راه         و او را به یک جزیرة بی
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و  2و پیروز هست تا قیامت، شما هم باید از ابوذر و عمـار  1هدفش مقاومت کرد، پیروز شد
  تمارها درس یاد بگیرید. 4و میثم 3یاسر
که در عزاي من شرکت کنند، ندارند و حقی که زیـر   یاهللا، منافقین حق ران حزباي براد  

توبـه کننـد و آن کسـانی کـه در آن      5جنازة من بیایند ندارند. مگر اینکه از راهشان برگردند
راضـی   آنهـا کردند مـن از دسـت    7اهللا و بسیجی توهین مسجد به برادران حزب 6شب توي

  .خواهی کنند و بروند از برادران معذرت 8برگردندنیستم مگر آنکه از اشتباهشان 
دانم که شما تقصیري ندارید شما ناآگاه قضاوت کردید، بـدجور بـه شـما     و اي مردم می  
ها نشود هر چیز کـه شـنیدید زود    وظیفه دارید خوب فکر بکنید، دیگر از این اشتباه 9گفتند

ی کنید چهرة منـافقین را بشناسـید   قبول نکنید تحقیقات کنید تا به یقین برسید و همیشه سع
گویند که راه ما حق هست ولی امـروز بایـد    چون منافقین با همان چهرة منافق بودنشان می

آیا سخنانشان با عملشان یکی هست؟ نـه، کوشـش کنیـد تـا      آنهاهمه بیدار باشید ببینید که 
ی را هرگاه فرماید خدا رحمت کند کس ) می7حق را بشناسید و طرفدار حق باشید. علی(

  حق را دید آن را یاري کند و هرگاه ظلمی را دید آن را مانع شود. 
  

ــه ر   ــهادت گرچ ــط ش ــت خ ــین هس   نگ
  

  بهتــــر از زنــــدگی ننگــــین هســــت  
    

  اگر به چشمانم نگاه کنید تصویر امام خمینی در آن خواهی یافت.
  اگر به لبانم بنگري نام امام خمینی از آن خواهی شنید.

  د عکس امام خمینی در آن خواهی یافت.اگر قلبم را بشکافی
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  و اما چشمانم را باز بگذارید تا کوردالن بدانند که کورکورانه به این راه نرفتم.
طلبان و دنیاپرستان ببینند که چیزي با خـودم بـه آن دنیـا     دستانم را بیرون بگذارید تا راحت

م نیز نخواهد گذاشـت حتـی   جان برم و مشتانم را گره کنید تا کافران بدانند که جسم بی نمی
  خود ببیند. اي آرامش به لحظه
اي گذشت شود به شما یا از شـما و زیـارت    توجه خواهم اگر بی و در پایان از مادرم می  

خـواهیم مـرا    اهللا مـی  کمال گرفت نشود، مرا ببخش، حاللم کن و همچنین از برادران حـزب 
  حالل کنید. (و امام را دعا کنید).

  زینلی ربنامۀ حسن ع وصیت
  9/6/61مورخ 
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  هاي کلیدي عبارت
I ام. دانی که این راه را با آگاهی و آزادي انتخاب کرده خدایا تو می 
I هاي دنیا امروز براي رضاي تو گام برداشتم. خدایا خود شاهدي که به دور از همه زرق و برق 
I تنی است.اي مردم و امت اسالمی بدانید که دنیا فانی و از بین رف 
I  این جنگ جنگی است بین اسالم و کفر«بدانید که.« 

   اسداهللا :نام
  عامري  عرب خانوادگی: نام
  بابا  حاجی پدر: نام 

  زبیده  نام مادر:
   1341سوم فروردین  تاریخ تولد:
خیج از توابـع شهرسـتان    کالته محل تولد:
  شاهرود

  پایان دوره ابتدایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1363وپنجم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
   شرق رود دجله عراق محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  عامري اسداهللا عرب
  

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

  .»نآو االنجیل والقر یۀفی التور علیه حقاً یقتلون وعداً
کنند  در راه خدا جهاد می آنهااهل ایمان را به بهاي بهشت خریداري کرده خدا جان و مال «

کشند یا خود کشته شوند این وعده قطعی است بر خدا و عهـدي اسـت    دشمنان دین را می
(توبـه/  » که در تورات و انجیل و قرآن یاد فرموده است و از خدا باوفـاتر بـه عهـد کیسـت    

110(  
حضرت محمد(ص)  آنهاصیاي خدا از حضرت آدم تا خاتم با درود و سالم بر اولیا و او  

حضرت مهدي(عج) و با درود بر نایـب برحـق    آنها) تا دوازدهمین 7و از حضرت علی(
شکن و با درود بـر شـهیدان    مهدي(عج)، امید امت اسالمی و مستضعفان جهان، خمینی بت

نثاران  اهللا، جان مقلدان روح اهللا، خون خفته کربال و کربالهاي ایران و با درود بر امت حزب به
  کنم. نامه آمده است شروع می اي که در اول وصیت نامه خود را با آیه اباعبداهللا. وصیت

کـنم.   ام و افتخار هـم مـی   دانی که این راه را با آگاهی و آزادي انتخاب کرده خدایا تو می  
روز بـراي رضـاي تـو    هاي دنیا ام معبودا، خدایا خود شاهدي که به دور از همه زرق و برق

دانی و شاهدي که هیچ هدفی جز تو ندارم، اما اي خداي مـن   گام برداشتم. الها، تو خود می
چیز ندارم کـه تقـدیمت    هایت هیچ ام که در مقابل تمام نعمت و اي موالي من بسیار شرمنده

چـرا کـه   چیز ندارم.  گویم که هیچ دهم، ولی من می گویند جانم را می اي می کنم. خدایا عده
، آن چیز که به من دادي تقدیمت کردم و جان فـداي دوسـت کـردن    1مالک جانم هم تویی

دارد. اي خداي مهربـان بـا قلبـی     2سر و پایی دشوار نیست چون این مقامی است که هر بی
خی بسیار شرمنده به 3مملو چیز مـرا   آیم. مرا بپذیر و این متاع بی سوي تو می از عشق تو با ر
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و اما اي مردم و امت اسالمی بدانید که دنیا فانی و از بین رفتنی است. بدانید کـه   قبول بفرما
همگی باید روزي به میعادگاه قیامت بروید، پس به فکر بار سفر قیامت باشید. چرا مرگ در 

ایـن جنـگ   «بستر را انتخاب کنیم، چرا به جبهه نیایید و در جبهه شهید نشوید. بدانیـد کـه   
 2»هل من ناصر ینصـرنی «، صحنۀ کربال فرا رسیده و صداي 1»الم و کفرجنگی است بین اس

و اسـلحۀ بـه زمـین افتـاده      4ها نیاییم و به جبهه 3حسین زمان بلند گردیده، اگر لبیک نگوییم
  که بدهید؟ 5دست نگیریم روز قیامت در محضر حق تعالی چه جوابی دارید شهیدان را به

دانم که هستی، همیشه باید در ایـن   گونه باشی و می نو اما اي پدر عزیزم همیشه باید ای  
فکر باشی که همگی باید روزي این دنیاي فانی را ترك کنیم، مبـادا از شـهادت مـن دلگیـر     

کـه   6ها و آزارهایی شوي که این دلگیري اولین نغمه شیطان است و مرا ببخش از همۀ اذیت
دانی آنچنان فرزند خوبی  بان خودت میدر طول عمرم بر تو روا داشتم و اما تو اي مادر مهر

و بعد از شهادت  7نبودم، ولی تو مادر خوبی براي من بودي و صبوري و استقامتت در آینده
دانم که این عمـل را انجـام خـواهی داد و [از] امامـان و      ات را ثابت کن. می فرزندت خوبی

م دعاکن. پـدر و مـادر و   [را] هرگز فراموش نکن براي پیروزي اسال آنهامصیبتهاي وارده بر 
برادران و خواهر عزیزم، مبادا که هنگامی که خبر شهادت مرا به شما دادند بـر سـر و سـینۀ    

کـه ایـن راه    9مردم بگویید 8خود بزنید و دشمنان اسالم و انقالب از این عمل شاد گردند، و
و خوشـحالم کـه   را کورکورانه نپیمودم، بلکه آگاهانه و عاشقانه قدم به این مسـیر گـذاردم   

  تکلیفم را ادا نمودم و اوامر والیت فقیه را از جان و دل قبول نمودم.

                                           
اسـالم و کفـر اسـت و بـر همـۀ      امـروز جنـگ بـین    «فرماید  امام خمینی بر لزوم شرکت اقشار مختلف در جنگ می -1

 ).70، جنگ و دفاع دراندیشه امام خمینی، ص 24، (تبیان، شماره »مسلمین واجب که دفاع کنند از اسالم...
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ».نگوئیم«در اصل وصیت  -3
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بخـش خـون    و اما شما خواهران مهربان، حجابتان، تقوایتان، وفاداري به اسالمتان تـداوم   
نمایم، چون در زندگی خیري از مـن   من است و از خانوادة خود تقاضاي عفو و بخشش می

  ندیدید.
ماه نماز قضا بخوانیـد، بـه امیـد پیـروزي اسـالم بـر کفـر         3جان براي من  در پایان پدر  

  انشاءاهللا. 3المقدس و بیت 2مکان مقدس کربال، فکه 3 1جهانی و بازگشایی
  

  ) در روز قیامت7به امید شفاعت حسین(
  عامري ) اسداهللا عرب7سرباز ناقابل امام پیرو دین حسین(

                                           
 ».بازگشائی«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I جاي مردن، شهادت را نصیبم کنی. خواهم به ا! از تو میخداوند 
I ر احیاي دینم و تداوم انقالبم به جبهه آمدم.منظو خداوندا به 
I اي که داشتم به جبهه رفتم نه براي پست ومقام بود و نه براي مال دنیا. من با ذوق و عالقه 
I )جان داد. 7سعی کنید در راهی بمیرید که حسین (  
I توانید به فکر توشۀ آخرت باشید. به فکر مال دنیا نباشید هرچه می برادران عزیز زیاد 
I میرد. کس بدون امتحان نمی بدانید هیچ 
I ها دست برندارید. عزیزان از جبهه 
I دردي کنید. هاي شهیدان احترام بگذارید با آنها هم به خانواده 
I .دعاهاي توسل و دعاي کمیل یادتان نرود 
I ید تا فردا در برابر شهیدانتان شرمسار نباشید.نامۀ شهیدانتان عمل کن به وصیت 
I .برادران کوچکم، امیدوارم سرباز امام زمان (عج) باشید 

   حسین :نام
  عامري  عرب خانوادگی: نام
  حسن  پدر: نام 
  نرگس  در:نام ما

   1340چهارم تیر  تاریخ تولد:
ــد:  ــل تول ــه مح ــع   کالت ــیج از تواب خ

  شهرستان شاهرود
  پایان دوره ابتدایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1367ام خرداد  سی تاریخ شهادت:
   آباد غرب اسالم محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  عامري حسین عرب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
و  3عنـداهللا  جـۀ باموالهم و انفسهم اعظم در 2فی سبیل اهللا 1منوا و هاجروا و جاهدواآالذین «

  .»اولئک هم الفائزون
آوردند و از وطن هجرت گزیدند و در راه خـدا بـه مـال و جانشـان جهـاد       آنان که ایمان«

کردند آنها را نزد خدا مقام بلندي اسـت و آنـان بالخصـوص رسـتگاران و سـعادتمندان دو      
  4)20(توبه/ ». عالمند

نام آن معبودي که ما را از ظلمت  که جهان و جهانیان است و به 5نام اهللا، به نام خدایی به  
راهنمایی کرد و ما را در زمانی آفرید و به ما عقل و فکر درستی عطا فرمود تـا   6یبه روشنای

ــو را ســپاس مــی   ــا ت ــاد  راه حــق را از راه شــیطان تشــخیص دهــیم. باراله ــه فری گــویم ک
ما زنده کردي و به ما آگاهی و بینش عنایت فرمودي، که فرمان  7السالم) را [...] حسین(علیه

) این الگوي جهان در غیبت امام زمان(عج) را 7، فرزند حسین(اهللا امام امت، خمینی روح
  اطاعت کنیم.

) و فرزند آن حضـرت و سـالم و   7با سالم و درود بر ساالر شهیدان حسین بن علی(  
و دیگر شـهیدان عزیـز کـه چـه      10و باهنر 9و رجایی 8درود بر شهیدان کربالي ایران بهشتی
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سالم و درود بر رزمندگان ظفرمنـد، ایـن    1د و بامظلومانه زیستند و چه مظلومانه شهید شدن
بندنـد   دل نمـی  2هاي مقاوم و ایثار که راه خود را جـز راه حـق و شـهادت بـه غیـر      اسطوره

  کنند.   سوي معبودشان پرواز می عاقبت با دلی آکنده از عشق به
اي اسالمیان برخروشید و به رهبري این رهبر کبیر پـرچم اسـالم را در سرتاسـر جهـان       

نویسم مگر دوسـت نـداري    اي است که در جبهه می نامه برپا کنید. بارالها این سومین وصیت
جـاي مـردن، شـهادت را     خواهم بـه  که من به فیض عظیم شهادت برسم. خداوندا! از تو می
ام ولـی نصـیبم نشـد شـاید لیاقـت       نصیبم کنی، مرگ با افتخار که بارها به آن نزدیک شـده 

  هید مقامی واال دارد و من فردي گناهکار و خوارم.شهادت را ندارم زیرا ش
منظور احیاي دینم و تـداوم   ام نه براي انتقام بلکه به خداوندا اینک به یاد تو به جبهه آمده  

طلـبم و از تـو    برحقش را به یاري می 3کنم. امام زمان(عج) و نایب انقالبم پاي در چکمه می
  دانی مرا ببري. می 4خودت صالحسوي که  خواهم که هدایتم کنی و به آن می
کنم و قلب دشـمن رانشـانه    اي که شلیک می دارم و هر گلوله خداوندا هر قدمی که برمی  
گیرم براي توست پس من وظیفۀ شرعی خود دانستم که بـا ایمـانی کـه بـه خـدا و روز       می

مان کند قیامت داشتم پاي بر عرصۀ جهاد گذاشته و در راه خدا جهاد کنم که شاید خدا یاری
و بتوانیم از گناهانمان پاك شویم و به عهد خودمان عمل کرده باشیم که فردا[ي] قیامت در 

  پیش شهدا شرمسار نباشیم.
  برادران اگر لیاقت پیدا کردم شهید شوم مرا در مزار پایین ده دفنم کنید.

اي که  قهبرادران و خواهران که در مراسم حاضرید، به خدا قسم بدانید من با ذوق و عال  
دنیا. آخر کسی که بـراي چنـد    5داشتم به جبهه رفتم نه براي پست ومقام بود و نه براي مال

  براي رضاي خداوند بود و امر امام امت. 6فروشد. فقط روز دنیا، هستی خودش را نمی
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من چـه   1اهللا نویسم و اما اي امت حزب عنوان وصیت برایتان می اي برادران چند کلمه به  
کشم در برابر شما  برایتان بنویسم و چه سفارشی برایتان نمایم چون که خجالت می توانم می

گـوش   3عنـوان یـک تـذکر    ولی عزیزان پیام مرا بـه  2برادران و خواهران وصیت مرا بخوانند
  از وصیتم اشکال داشت، مرا ببخشید. 5. اگر جایی4کنید
گوییـد مـا رهـرو راه شـهیدان      اید با آمـدنتان مـی   اي آنهایی که در این مراسم جمع شده  

دیگر مرگ  8زودرس هست و چند صباي 7نشوید که مرگ 6هستیم ولی یادتان نرود و غافل
  ) جان داد. 7رسد ولی سعی کنید در راهی بمیرید که حسین( همه می

توانید به فکر توشۀ آخرت باشید کـه   برادران عزیز زیاد به فکر مال دنیا نباشید هرچه می  
 9گوییـد  آید. عزیزان، زمان، زمان امتحان است اگـر همیشـه مـی    سراغ همه می دیر یا زود به

فرزنـد   11ولـی حـاال   10»کـردیم  بودیم در کربال یاریـت مـی   ) اي کاش می7حسین جان(«
) آن پیـر جمـاران صـداي آن روز جـدش را تکـرار کـرده اسـت اگـر راسـت          7حسین(
  .13اهللا حسینی هستی بسم 12گویید اگر واقعاً می
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کـس بـدون امتحـان     ن سعی کنید از امتحان پیروزمندانه قبول شوید بدانید هیچاي عزیزا  
این همه گرفتـاري   کند این جنگ و که مسلمان بودن ما را خداوند امتحان می میرد، چون نمی

  امتحان است. 1هامروز هم
توانیـد بـه    ها دست برندارید، سنگرهاي شهدا را خالی نکنید، اگـر نمـی   عزیزان از جبهه  
توانید با زبـان یـا    ه بروید با کمک مالی خود به جبهه خدمت کنید، اگر کمک مالی نمیجبه

تشویق رزمندگان آنها را بدرقه کنید، به عیادت مجروحانشان بروید، از آنهـا قـدردانی کنیـد    
درد شـما   شوید. برادران و خواهران عزیز فرداي قیامت مال دنیـا بـه   2تا در این جنگ سهیم

  ایمان به خداست آن هم نه زبانی بلکه عملی باید باشد. 3ازار آخرت فقطخورد. در ب نمی
دردي کنید. بدانید اگـر از ایـن نعمـت     هاي شهیدان احترام بگذارید با آنها هم به خانواده  

 4اي نگیرید فرداي قیامت چگونه جواب شهیدان را خواهیـد  خدا داده استفاده نکنید و توشه
د ما هـم جانمـان را دوسـت داشـتیم، زنـدگی زن و فرزنـد را       گوین داد که فرداي قیامت می

رها کردیم، براي احیا دین هجرت کردیم، اما شما نادیده گرفتیـد و   5رادوست داشتیم، همه 
 6هـا  باز [به] کارهایی که خداوند خوش ندارد انجام دادیـد. عزیـزان آگـاه باشـید از توطئـه     

  گیري کنید و به آنها گوش نکنید.   کناره
گیري نکنید، [از] دعاهاي توسـل   هاي مقاومت: از پایگاه کناره کلمه با برادران گروه چند  

و مهربان باشید با هم مخالفت نکنیـد.   7و دعاي کمیل یادتان نرود. عزیزان با همدیگر رئوف
 8کند بدانید که آن از شما نیست و آن از منـافقین  آن کسی که در بین شما مخالفت ایجاد می

  گونه آدم احترام نگذارید با مردم رفتار خوب داشته باشید. است به این
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نامـۀ شـهیدانتان عمـل     هاي شهیدان حرف منافقین را قبول نکنید و به وصیت اي خانواده  
گیـرم و شـما را بـه     شما را نمی 1کنید تا فردا در برابر شهیدانتان شرمسار نباشید. دیگر وقت

  ان باد.. خدا یار و نگهدارت2سپارم خداي بزرگ می
  عامري حسین عرب

  65آذرماه سال 
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  3»بل احیاء عند ربهم یرزقون اهللا امواتاً و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
انـد و در نـزد خدایشـان     اند، آنهـا زنـده   اند مرده گمان مبرید آنان که در راه خدا کشته شده«

  ن کریم).(قرآ» خورند روزي می
رسد، بهتـر اسـت    نظر می اکنون در این برهه از زمان هر لحظه امکان فرا رسیدن مرگ به  

جاي بماند من که در زندگی مال و ثروت نداشتم کـه در راه خـدا بـدهم     نامه به این وصیت
  فقط امکان دارد همین جان ناقابلم را در راه خدا هدیه کنم. اگر قبول کند.

  .»رن به بقعا فوسطن به جمعاثفالمغیرات صبحا فأ«
زننـد و گـرد و غبـار     سوگند به مجاهـدانی کـه بـه صـبحگاهان بـر دشـمن شـبیخون مـی        «

  ).5 تا 3(عادیات/ » گیرند انگیزند و در محاصره می برمی
نام اهللا پاسدار حرمت خون شـهیدان کـه بـه مـا جـان داد و از مـا امتحـان         نام خدا، به به  
) 7نام علی( دهیم. به وبرو کرد تا ببیند چگونه امتحان پس میها ر و ما را با سختی 4گرفت

) سرور شـهیدان کـه در صـحراي    7نام حسین( عبادت ریخت، به 5که خونش در محراب
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 2و سالم بر نایـب  1یاور شهید شد. با سالم و درود بر حضرت مهدي(عج) و درود کربال بی
شهیدان عزیز که جان عزیزشـان  مقاومت و درود بر تمام  3برحقش خمینی کبیر این اسطورة
هاي معظم شهیدان و سالم بر شما پـدر   بر تمام خانواده 4را فداي اسالم عزیز کردند و درود

  کنم. و مادر و برادران و خواهر و همسرم، سخنم را آغاز می
 5ام و دردي از وصیت به پدر و مادر عزیزم: من که در زندگی کـاري بـراي شـما نکـرده      

جاي گذارم. اگر جنـازة   ام، امیدوارم که الاقل با شهادتم افتخاري براي شما به شما دوا ننموده
مانند دیگر شهیدان بنام مرا یاد کنید، ناراحت نباشید که جنـازة مـن    6دست شما نرسید من به
. هرجا که بود شما ناراحت نباشید از طرف من تمام اقوام و دوسـتان و  7دست شما نرسید به

  همسرم حاللیت و طلب مغفرت بنمایید. آشنایان و بیشتر از
بـه اسـالم عزیـز     9دانیـد هـر فـردي نسـبت     طور که شما از من بهتر می جان همان 8[...]  

از جان و زندگی پوچ این دنیا بگذریم تا بتـوانیم در   10مسئولیتی دارد باید همۀ ما براي [...]
دانم با رفتن من  نویسم می میآن دنیا در نزد خداوند سرفراز باشیم. امروز که وصیت برایتان 

گذرد اما بدانید مسلمان بودن مـا را خداونـد بـدون امتحـان قبـول       به شما خیلی سخت می
هـا و درد،   هرکس اسالم آورد مـا آن را بـا سـختی   «خداوند در قرآن فرموده است:  کند. نمی

ینـیم آیـا   گرفتن بهترین فرزند، گرفتن دست و پا، گرفتن اموال امتحـان خـواهیم کـرد تـا بب    
  11.»حقیقت مسلمان شده است

                                           
 ».درو«در اصل وصیت  -1
 ».نائب«در اصل وصیت  -2
 ».استوره«در اصل وصیت  -3
  ».درو«در اصل وصیت  -4
 ».بر«وصیت در اصل  -5
 ».نرسد«در اصل وصیت  -6
  ».نرسد«در اصل وصیت  -7
  باشد.» پدر«آید واژه ناخوانا  از سیاق کالم بر می خوانا نیست. -8
 ».نصبت«در اصل وصیت  -9

 اي افتاده است. در اصل وصیت واژه -10
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خوشحال شوند. از تـو   2جان با رفتن من گریه وناله نکنید که خداي نکرده منافقان 1[...]  
خواهشی دارم که بعد از من به همسرم که به امیدي بـه آن خانـۀ شـما آمـده رفتـار خـوب       

نی کـه در خانـه   طوري که مرا دوست داشتی آن را دوست بدارید تا زمـا  داشته باشید، همین
خواست زنـدگی   ها می دان آن هم مانند دیگر زن که می شما هست آن را ناراحت نکنید چون

  3.خوبی داشته باشد ولی چه کنم که اسالم از همۀ شما و دیگران عزیزتر است
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم
شـوي، شـما    4ر به انقـالب وابسـته  پدر جان اگر مرا دوست داري بعد از رفتن من باید بیشت

نداشـته بـاش    5بعد از من نباید هیچ کمکی از دولت جمهوري اسالمی خواسته باشید. توقع
که فرزندت شهید شد. برایت کسـی کـاري کنـد. فقـط اجـرت را از خـدا بخـواه کـه          چون
  در فرداي قیامت سربلند باشید. 6انشاءاهللا

ام و خمـس و زکـات [را] فرامـوش نکنیـد و     پدر جان تا زنده هستی [از] دادن سهم امـ   
ام و موفق نشدم که ادا کنم هرکس که قبـول   ماه روزه خورده 2دیگر اینکه در زمان سربازي 

تومان در راه خدا به فقرا بدهید که من  300کرد این زحمت را هم بعد از من متحمل شود. 
  بدهکار هستم. 

رت آرام نداري ولی اسالم از مـن عزیزتـر   دانم بعد از من تا آخر عم مادر جان سالم، می  
هست. زیاد بیرون از خانه در سر مزار یا جاي دیگر به سر و سینه نزنید، گریه بلنـد نکنیـد.   

ام، اگـر یـک روز دیرتـر     سوزد من ایـن احسـاس تـو را درك کـرده     دانم خیلی دلت می می
داي قیامـت از مـادران   آمدم از سر کار، ناراحت بودي، ولی اینجا صبر داشته باش تـا فـر   می

                                           
 .باشد» پدر«آید واژه افتاده  از سیاق کالم بر می .خوانا نیست -1
  ر.ك. تعلیقات. -2
 ».هست«در اصل وصیت  -3
 ».بسته«در اصل وصیت  -4
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خواهی بعد از من پـوزة منافقـان را بـه خـاك بمـالی       حساب آیی. مادر جان اگر می شهید به
  کنند نصیحتشان کن.  گریه بلند نکنید و آنهایی که بلند گریه می

از خانۀ شما به خانۀ پدرش برود بـا روي بـاز از او    1مادر جان هروقت همسرم خواست  
شـود ولـی بـراي     می 2م تازه آن موقع مرگ من برایتان دوباره [زنده]دان خداحافظی کنید. می

  خدا صبر کنید تا خداوند اجر و ثواب نصیبتان کند.
کنی بیشتر به اسالم عزیـز   برادر جان رمضان سالم، امیدوارم با رفتن من تنها فرقی که می  

زنـده هسـتی بـه آنهـا      پایبند شوي. احترام پدر و مادر را داشته باش به آنها دلگرمی بده، تـا 
احترامی نکن، از برادران کوچکتر از خودت مراقبت کن تـا انقـالب را بهتـر دریابنـد بـه       بی

  به این انقالب حسینی کرده باشند.درسشان ادامه دهند تا در آینده بتوانند کمکی 
 فکر انقالب باشید سرباز امام زمان(عج) باشـید  3برادران کوچکم، امیدوارم از همه بیشتر  

ها باطل اسـت   اهللا فکر نکنید که همۀ خط مقلد امام امت باشید، به هیچ خطی جز خط حزب
  و به بابا و ننه احترام قائل شوید و به درس خودتان ادامه دهید.

از ایـن   4خواهرم امیدوارم تو هم مانند دیگر خواهران شـهید صـبور باشـید تـا انشـاءاهللا       
  انقالب سهمی داشته باشی.

کنید چون که من تا بودم همسر خوبی برایـت   5ارم مرا ببخشید، مرا حاللمهمسرم امیدو  
نبودم ولی در این چند سالی که با هم بودیم امیدوارم از من ناراحتی نداشته باشی. امیدوارم 
بعد از من رفتار خوبی با پدر و مادرم داشته باشید. تا در قیامت همدیگر را ببینـیم. همسـرم   

د دیگر همسرهاي شهیدان صبور باش. تا خداوند اجر عظیمی به شـما  صبر داشته باش. مانن
  عنایت بفرماید.

  »والسالم«

                                           
  ».خاست«در اصل وصیت  -1
 وجود ندارد.» زنده«در اصل وصیت  -2
 ».پیشتر«در اصل وصیت  -3
  ».اینشااله«در اصل وصیت  -4
  ».حالل«در اصل وصیت  -5



 (دفتر نهم) نامه کامل شهدا وصیت ¹ )13(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      68

  1اجرکم عنداهللا
کنم به امید پیـروزي رزمنـدگان تـا نـابودي      در پایان از تمام شما عزیزان خداحافظی می  

  کفر جهانی
  1366اواخر سال 
  عامري حسین عرب

                                           
 ».اله«وصیت در اصل  -1
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  کلیديهاي  عبارت
I .خدایا این کاالي ناچیز در برابر نعمتت را بپذیر و مرا در لقایت جاودان ساز  
I ام که فقط بجنگم، آمدم تا در دانشگاه جبهه درس بخوانم. به جبهه نیامده 
I کنم که خدا مرا از سربازان امام قرار داد. عنوان مقلد امام افتخار می به 
I  گاه تن به ذلت نخواهم داد. کردم و هیچ تو فدا میداشتم در راه  اي امام من هزاران جان می 
I .همیشه گوش به فرمان امام عزیز باشید و قدر این رهبري گرانقدر را بدانید 
I .دست از حمایت امام برندارید. نجات شما در گرو اوست 
I جان ما خون می دهیم که اسالم بماند. تا سرحد 
I .مردم اتحاد برادري را حفظ نمایید 
I ها را مسجدي بار بیاوریم. ا بچهبراي رضاي خد 
I ترسند. ها از مساجد می پا دارید که شیطان اي مردم نماز خود را در مسجد به 
I        یورش به دشمنان خدا ببرید و خود را تزکیه نفـس نماییـد و جهـاد اکبـر را در خودتـان پیـاده

 نمایید.

   حسین :نام
  عرب عامري  خانوادگی: امن

  محمدصادق  پدر: نام 
  طوبا  نام مادر:

  1332یکم بهمن  تاریخ تولد:
ــد: ــع  محــل تول روســتاي خــیج از تواب

  شهرستان شاهرود
  پایان دوره ابتدایی  تحصیالت:
   سپاه کننده: ارگان اعزام

   1364ویکم بهمن  بیست تاریخ شهادت:
   اروندرود محل شهادت:
   ت ترکشاصاب نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  عامري حسین عرب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  ».اهللا یقاتلون فی سبیل لجنۀین انفسهم و اموالهم بان لهم اان اهللا اشتري من المؤمن«
کنند  در راه خدا جهاد می آنهاخدا جان و مال اهل ایمان را به بهاي بهشت خریداري کرده «

کشند یا خود کشته شوند این وعده قطعی است بر خدا و عهـدي اسـت    دشمنان دین را می
(توبـه/  » و از خدا باوفـاتر بـه عهـد کیسـت     که در تورات و انجیل و قرآن یاد فرموده است

110(  
پایان خداي را که مرا نعمت حیات بخشید و جان و روحم عطا کرد و  حمد و سپاس بی  

عطایم کرده بود به کرامت از مـن خریـداري    1به هنگام پرواز از قفس تنگ زندگی دنیا [...]
ز در برابر نعمتت را بپذیر و مرا کرد و مرا مصداق آیه شریفه قرار داد. خدایا این کاالي ناچی

) و نایب برحـق  7در لقایت جاودان ساز. با سالم به پیامبر بزرگ اسالم و امامان معصوم(
امام زمان(عج). درود به امام عزیزمان و رهبر مستضعفان جهان و قلب تپندة امـت مسـلمان   

ان حسین(ع) و تمامی تا ساالر شهید 2ایران و با سالم بر شهیدان راه حق و حقیقت از هابیل
  تا شهداي جنگ تحمیلی. 3خرداد 15شهدا عاشوراهاي عصر ما از شهیدان 

به این خاطر اسـت   صرفاًنامه بنویسم  ام و قصد دارم وصیت حاال که دست به قلم گرفته  
ام کـه فقـط بجـنگم، آمـدم تـا در       که بر هر فرد مسلمان واجب است. من بـه جبهـه نیامـده   

بندد و خود را زیر  نارنجک به کمر می 4ساله 13وانم که در آن برادر دانشگاه جبهه درس بخ
ها دوري نمـوده   ایم که در این دانشگاه خود را بسازیم، از زشتی اندازد، آمده تانک دشمن می

حسین زمان لبیک گفته باشم، رهبري که همچـون سـپر    5»هل من ناصر ینصرنی«و به نداي 

                                           
  باشد. می» دنیاي خود«آید واژه ناخوانا  از سیاق کالم بر می خوانا نیست. -1
  ر.ك. تعلیقات. -2
  ر.ك. تعلیقات. -3
  ».محمدحسین فهمیده«ر.ك. تعلیقات. ذیل  -4
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 همچنـین جهان ایستاده و آنها را به زانو درآورده، ما هم  1]هاي [... در مقابل تمامی ابرقدرت
اي از ایران اسالمی را بـه   هر گوشه ایم و جزء سپاهیان او هستیم. [...] به نداي او لبیک گفته

زمـان   سازند و با شهادت خـود افشـاگر چهـره [...]    مبدل می 2کربال و هر روز را به عاشورا
هاي آینده سرمشـق   ستم و ظلم یزیدیان زمان براي نسلگردند تا ضمن ویرانی کاخ  خود می

و الگو باشند و با مظلومیت خود کوس رسوایی ستمکاران و متجاوزان را بـه صـدا درآورده   
طلبـان   تا چراغی فرا راه آیندگان باشند که اگر روزي طاغوتی یا شیطانی کمر به نابودي حق

گونـه عمـل    عنایت خداوند بـزرگ همـان  لطف و  گیري [...] هاي آینده با بهره بربست، نسل
گـذرد و هـر روز    مـی  اسالم عمل کردنـد، [...]  3ساز کنند که پدرانشان در پرتو مکتب انسان

گردد که هر یک از این صـفحات   اي بر کتاب قطور انتشارات امت اسالمی اضافه می صفحه
انسان در بند یـوغ   4شامل تاریخی است از تاریخ بندگی عابد در برابر معبود و تاریخ رهایی
ها از بندگی غیر  انسان 5ستمگران تاریخ فریاد خروشان به بند کشیده شدگان تاریخ و رهایی

  خدا و تاریخ مبارزه بر علیه باطل است و وجود دارد و باید از میان برداشته شود.
ـ  سوي تو بازمی اي اولین و آخرین پناهگاه، مبعود، من از پیش تو آمده و به   و گردم. بی ت

را نپرسـتم از تـو    نـام مهـدیت سـوگند کـه [...]     اي به خود وامگذار. به لحظه من هیچم [...]
دارم زیـرا   خواهم در آن دنیا به پوست نازکم رحم کنی! من عاشقانه در راه تو گام برمـی  می

هاي خودت را از سـر مـن    خواهم که از گناهانم درگذري و محبت عاشق هستم و از تو می
 7انسان متعهـد بایـد سرنوشـت خـود را انتخـاب کنـد یـا        6[...]ر این مرحله کم مگردانی. د

عنـوان   کـنم. بـه   رسیدن به درجۀ واالي شهادت و یا ذلت و خواري. راه اول را انتخاب مـی 
کنم که خدا مرا از سـربازان امـام قـرار داد. اي امـام مـن هـزاران جـان         مقلد امام افتخار می

                                           
  اند، خوانا نیست. عباراتی که در متن با [...] مشخص شده خوانا نیست. -1
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 اي در [...] گاه تن به ذلـت نخـواهم داد. هـیچ قطـره     م و هیچکرد داشتم در راه تو فدا می می
  شود بهتر نیست. حقیقت در نزد خداوند از قطرة خون که در راه خدا ریخته می

اجتماع است ایـن شـهدا هسـتند کـه بـر پیکـر اجتمـاع و در         شهادت تزریق خون [...]  
الم همیشه نیازمنـد شـهید   کنند. اس می اند خون [...] خونی شده هاي اجتماع که دچار کم رگ

همیشـه   ی اختیاري و آگاهانـه [...] لبخشد به جامعه، شهادت عم است. شهید جاودانگی می
صـورت   گوش به فرمان امام عزیز باشید و قدر این رهبري گرانقدر را بدانید که در غیر ایـن 

باشـد و   دیده و مستضعف نعمت الهـی مـی   اید و راستی براي این ملت ستم کرده کفران [...]
باشد و این را بدانید که خداوند متعال همیشه و هـر   ارزش می براي جهان اسالم انسان [...]

  دهد. [اي] تحت آزمایش [شما را] قرار می لحظه
ایـم؟ بلـه. بایـد فکـر کـرده       اید که این همه شهید و معلول چرا داده تا به حال فکر کرده  

ایم؟ امـا بگـویم از شخصـی کـه قلـبم بـراي او        ودهنب اند [...] باشید که اینها عاشق خدا بوده
خاطر او این همه نعمت به ما ارزانی داشته است، آن پیرمردي کـه   طلپد، کسی که خدا به می
 آیند و موج دریاها در مقابل خروشـش ناتواننـد. [...]   اش به لرزه درمی ها در مقابل اراده کوه

از حمایت امام برندارید. نجـات شـما    فداکار خدا دوست امام کبیرمان، خمینی است، دست
رسیدند و آیـا آرزوي همـۀ    در گرو اوست. اگر امام نبود به چنین سعادتی امت اسالمی نمی

گـویم کـه چنـین     تو را سپاس می شد؟ هرگز [...] باشد برآورده می ما که حکومت اسالم می
  .اید رهبر نصیب امت مسلمان ایران نموده

کنم که اگر  دوستان عرض می خواهر، قومان، خویشان، [...] خدمت پدر، مادر و برادر و  
خـون شـهیدان    خواهید روح من ناچیز از شما شاد باشد، از این جمهوري اسـالمی [...]  می

شدن و از طـوق اسـتعمار    1خدا قسم که راه خودکفایی است حمایت صادقانه بکنید، [که] به
بسـیج شـهر و خـود روسـتا دریـغ       رها شدن همین جمهوري اسالمی است و از فعالیت در

که حضور شما در مسجد و بسیج و جبهه در بین برادران پاك و صدیق و خـالص   2ننمایید
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 1در بلندپروازي به پـایین  هاي شما بدمد و انسان را [...] شود روحی تازه در چهره باعث می
، و فرزنـدانتان را  با جانتان و مالتـان  2آورد. اي مردم روستاي خیج، اسالم را یاري نمایید می

تشویق کنید که بروند به جبهه حق علیه باطل. همه بروید این پیام همه شهدا و فرمـان امـام   
  باشد. می 3ها را پر کنید که واجب کفایی عزیزمان است که جبهه

هر نیکـی نیکـی دیگـري     اي مردم غیور مسلمان از کشته شدن در راه خدا نهراسید [...]  
عزیز اي افتخار اسالم برویـد شـر دشـمنان     ن در راه خدا شهید [...]است ولی وقتی که انسا

زیارت قبر اباعبـداهللا را   اسالم را از سر مظلومین کوتاه نمایید. اي مردم به خدا قسم که [...]
امـام   افتـد [...]  ام بـر روي زمـین مـی    خواهم که آن هنگامی که جنـازه  داریم ولی از خدا می

ا ببینم، دیگر هیچ آرزویی ندارم و اي مردم بدانید دنیا سراي )، امام زمان(عج) ر7حسین(
بمیرند و نکند خدا نخواسته فردا شما مسئول خون شهیدان باشید.  رفتن است نه ماندن [...]

بندة ناچیز را در راه پیـروزي اسـالم بـر کفـر جهـان و       خواهم که خون این [...] از خدا می
ایـن حقیـر    شود قرار بدهیـد [...]  وسیلۀ امام زمان(عج) ایجاد می حکومت عدل اسالم که به

تکلیف خود دانست که باید با تمام وجود اسالم را یـاري کنـد تـا سـرحد جـان مـا خـون        
اسالمی حفـظ شـود. مـردم اتحـاد     عزیزمان بماند و جمهوري  دهیم که اسالم بماند [...] می

برادرهاي و خـواهران   برادري را حفظ نمایید، به وحدت خویش دشمنان را کور کنید. [...]
 خـاطر [...]  هرگونـه دیـده اسـت بـه     روستاي خیج اگر از جانب این حقیر کسی ناراحتی بـه 

از قبیـل   بگذرد اجرش با خداوند متعال است... و اي مردم غیور خیج با فساد مبـارزه کنیـد  
کـن کنـد و سـکوت     بخواهید جامعه اصالح شود مواد مخـدر را ریشـه   [...] مواد مخدر و...

  نکنید که خیانت است.
آموزان عزیز، قرآن را در زندگی خود پیاده کنید و نماز بپا داریـد   چند کلمه با دانش [...]  

جنگ بـا دشـمنان    ها همانند رزمندگان اسالم در جبهه شما با درس خواندن خویش در [...]
اسالم بجنگید و اما چند کلمه با معلمین روستا، خدا را فراموش نکنید و آینـده مملکـت را   
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ها را مسـجدي بـار    توانید با زحمات خود تعیین نمایید. بیایید براي رضاي خدا بچه شما می
اجـر  پا دارند و در دعاها شرکت کننـد خداونـد بـه شـما      خود را در مساجد به بیاوریم [...]

هـا از مسـاجد    پا دارید که شـیطان  عظیم عنایت فرماید و اي مردم نماز خود را در مسجد به
  ترسند. می
یاد داشته باش [که] زمانی [که] خبر شهادتم را دادند خـدا را   پدر عزیزم و زحمتکشم به  

ول اید، تقدیمت کردم، از ما به شایسـتگی قبـ   شکر کن و بگو پروردگار را به من امانتی داده
جسدم پیدا نشد و نتوانستی تحول بگیرید مسئله نیست، بگذار مثل دیگر شهدا در  فرما [...]
و راضی نیستم که براي پیدا شـدن جنـازة مـن خـود را بـه       ها بماند براي رضاي [...] بیابان

جانم حاللم کن که فرزند  1[...]زحمت بیندازید، بلکه سعی کنید پیام را به جهانیان برسایند 
ام خدمتی کرده باشم براي شـما ولـی قـول     ی برایت نبودم و در دوران زندگیم نتوانستهخوب
  کنم. اگر در پیشگاه خداوند آبرو داشتم شفاعتتان می [...]
چنین روزي  اي با مادرم، [...] چند جمله اي مادران بدان که من دیر زمانی است که [...]  
ام تفکـر   او اجر عظیم دارید و به راهی که رفتـه  کشیدم و شما این را بدانید که در نزد را می
نیز به سـهم خـود فرزنـدي را بـه پیشـگاه خداونـد متعـال هدیـه          گاه خوشحال [...] کن آن
مادرم من راضی نیستم براي من گریـه   اي. مادر جان شیرت را حاللم کن و این را [...] کرده

بروید  کنید [...] وح مرا ناراحت میسرایی لباس سیاه به تن نمایید، چرا که ر و زاري و نوحه
اید فرزندي بـه جامعـه بدهیـد کـه راه      در خانه زانوي غم را بگیرید، افتخار کنید که توانسته

  .کنم انشاءاهللا می خدا را بپیماید [...]
و اما چند کلمه با خواهرانم. عزیزانم از این مصیبت ظاهري که بـراي شـما پـیش آمـده       

) صـابر و  3اهم که به شما صبر عنایت فرمایـد و چـون زینـب(   خو خداوند می است [...]
کنم و اما چند کلمـه بـا    همه شما را شفاعت می مقاوم باشید و برایم لباس سیاه نپوشید [...]

مبارزه را ترك نکنید و اسلحه به زمین افتـاده برادرتـان را برداریـد و     برادرانم، عزیزانم [...]
را تزکیه نفس نمایید و جهاد اکبر را در خودتـان پیـاده    یورش به دشمنان خدا ببرید و خود

اسالمی نمایـد. فرزنـدانم    نمایید و به فرزندانم سر بزنید و ادامه بدهند تحصیل خود را [...]
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را در راه مبارزه با دشمنان را یادشان بدهید و از همه من التماس دعـا دارم و حاللـم کنیـد    
ام بـراي خیرخـواهی شـما     بدانید من اگر چیزي هم گفته ام و اما خوبی براي شما نبوده [...]

  دهم [...]. بوده است. به شما قول شفاعت می
  ام: اي با خانواده و اما چند کلمه  
ایـد   زمانی که خبر شهادتم را دادند خدا را شکر کن که شوهري داشته همسر عزیزم [...]  

کنم به صـبر   اش و دعوتت میخدا ریخته شده است و خوشحال ب که خونش در مبارزه [...]
راضـی باشـد و امیـدوارم پـدر و مـادري خـوب        و استقامت. همسر عزیزم من از شما [...]

 مهربان بـراي فرزنـدانم باشـید امیـد آن دارم کـه در قیامـت هـم پهلـوي مـن باشـید. [...]          
تان بـراي  پا دارند و به فرزندانم بگو که پدر فرزندانمان را براي تحصیل بفرستید و نماز را به

عزیزم آرزویم شهادت در راه خدا بـوده اسـت و خـدا را     باز شدن راه کربال شهید شد [...]
شکر که امروز نصیبم شده است. لیالي عزیزم لباس سیاه نپوشید و زانوي غم بغل نگیریـد.  

بوسـم   کنم دست صورت شـما را مـی   گرند و با شما خداحافظی می اند و نظاره شهیدان زنده
سرپرست زندگیم بعد از تـو   باشد [...] فرزند جاي بابا می یم همسرم لیالي [...]وارث زندگ

  اکبر. و بعد از همسرم پسر بزرگم علی
  »والسالم«

14/12/1363  
  عامري حسین عرب
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  عامري اکبر عرب علی
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

اال تنفروا یعذبکم عذاباً الیماً و یستبدل قوماً غیرکم و التضروه شیئاً و اهللا علی کـل شـیء   «
  .1(قرآن کریم) »قدیر

عذابی  خدا شما را به 2بدانید که اگر در راه دین خدا براي جهاد [...]«فرماید:  قرآن کریم می
گمارد و شما به خدا  جاي شما برمی دردناك معذب خواهد کرد و قومی دیگر براي جهاد به

  ».اید و خدا بر هر چیز تواناست زیانی نرسانیده
را که به ما توان داد تـا حرکـت کنـیم و خـوب و بـد را از هـم        3حمد و سپاس خدایی  

بـه امـام زمـان(عج)    ) و سـالم  6تشخیص دهیم. سالم بر پیامبر خاتم حضرت محمـد( 
بـرحقش زعـیم عالیقـدر، پیـر جمـاران کـه        4اهللا و سالم به نایب رهبر و فرماندة لشگر روح

برد، رهـایی بخشـد و    سر می و گمراهی به 5توانست یک مملکت بلکه دنیا را که در ضاللت
  به مردم بفماند.  6) را مجددا7ًطاغوتیان را به لرزه درآورد و راه سرخ حسین(

نامـه   دانید یکی از چیزهایی که بـراي بنـده الزم اسـت نوشـتن وصـیت      که می طور همان  
دهـم کـه بـراي مردمـی کـه       است، اما این حقیر گناهکار به خود اجازة چنین کاري را نمـی 

همه شهید تقدیم انقالب کرده چیزي بنویسم، اما ایـن را بـر خـود الزم دانسـتم کـه در       این
من دارد با وصیت خود آغاز کنم. اوالً این حقیر سعادت باره حقی را که اسالم به گردن  این

شـهادت بهتـرین خوبـان امـتم را     «) فرمود: 6و لیاقت شهید شدن را ندارم چون پیامبر(
و سرنوشت همه در دست خداي متعال است اگر از این پس لیاقت شـهید  » کند چین می گل

گشت امیدوارم کـه هـر قطـره     8از زندان تنم آزاد 7شدن را پیدا کردم و شهید شدم و روحم
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اي قـرار داده و بایـد بـه     اسالم بر عهدة هر یـک وظیفـه   1خونم درسی براي دیگران [باشد]
تـر کـرده. نکنـد، خـداي نـاکرده بـا        آشنا باشم و خون شهدا وظیفۀ ما را سنگین 2مان  وظیفه

گـز از  رفتارمان پا روي خون شهدا بگذاریم. سعی کنید همیشه پیرو خون شـهدا باشـیم، هر  
  پیام امام غفلت نکنید و جبهه را خالی نگذارید و همیشه پیرو خط امام باشید.  

امت شهیدپرور از همه مهمتر مسئله مرجعیت است که باید یـک فـرد مسـلمان از فقهـا       
تواند مرجع تقلید ما باشـد.   عادل و باتقوا تقلید نماید و در حال حاضر تنها امام است که می

اي بـه خودتـان    خبر بدانید که شما هـر کـاري بکنیـد ضـربه     از خدا بی 3یناما بعد، اي منافق
توانیـد   ، شما با ایـن کارهایتـان نمـی   4اید کمی به خود آیید اید و گناه خود را بیشتر کرده زده

بسیج و سپاه مخالفید بدانیـد   6و اگر هم یار و [...] 5کسی را از مسیر خودش منحرف نمایید
بکنید. پدر و مادرم و برادرانم امیدوارم کـه در سـوگ مـن نگـران      توانید که هیچ غلطی نمی

  یار باوفایش بگریید. 72) و 7نباشید، هر وقت خواستید بر من گریه کنید به یاد حسین(
اید و حق بزرگی بر گردن من داریـد   دانم که براي من رنج بسیار کشیده پدر و مادرم می  

دوارم مرا حالل کنید. امیدوارم که برادرانم به پدر و اگر من فرزند خوبی براي شما نبودم امی
و مادرم چنان خوبی و رفتار نماینـد کـه احسـاس نکننـد کـه فرزنـدي را از دسـت داده و        

  احساس شادمانی و سرفرازي نمایند. 
رسـانی   برادرانم اسلحۀ مرا به زمین نگذارید، اما خواهرم امیدوارم کـه بـا حجابـت پیـام      

خـواهم کـه پیـرو واقعـی خـط امـام        اهللا می ضمناً از برادران حزب) باشید، 3چون زینب(
تا بتوانیـد جـذب    7باشند و پیرو واقعی راه شهدا، برادران نسبت به مردم خوب رفتار نمایید

نیرو نمایید و سعی کنید که با رفتارتان و با اخالقتان سرمشق و الگوي دیگر مردم کوچـه و  
هـم بـه راه شـما کـه      آنهـا حساس شادي و غرور نمایند و با دیدن شما ا آنهابازار باشید که 

                                           
 است.» باشد«آید که فعل افتاده  م برمیاز سیاق کال -1
 ».امان وظیفه«در اصل وصیت  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ».آئید«در اصل وصیت  -4
  ».نمائید«در اصل وصیت  -5
 خوانا نیست. -6
 ».نمائید«در اصل وصیت  -7
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کـه بـا خـط و راه     1همان راه و خط امام است بگرایند. برادران سعی کنید در مقابله منافقین
نویسم و شما عزیـزان را   شما مخالفند محکم و استوار بستیزید و در آخر چند بیت شعر می

) و در خانـۀ خـدا و در   7حسـین(  2سـراي  سپارم به امیـد روزي کـه در حـرم    به خدا می
  صحراي کربال همدیگر را در آغوش بگیریم.

  سپارم. نویسم و شما را به خداي بزرگ می در آخر چند بیت شعر می  
  

نازم آن آموزگاري را کـه از یـک نیمـه    
  روز

  آموزان عـالم را چنـین آگـاه کنـد     دانش  
ــان   3[...]   ــد در جه ــانون آزادي نویس   ق

  
  تـن امضـا کنـد    72بعد از آن بـا خـون     

    

  کنم. می پدر و مادرم و برادرانم و خواهرم اگر نزد خداوند آبرویی داشتم شما را شفاعت
ــروز   ــگ اســت ام ــم تفن ــم، قل   اهــل قل

  
  برگیر سالح خود که جنگ است امروز  

ــی    ــه ب ــز ک ــریم  برخی ــنگر گی ــه س   بهان
  

هر بهانه مانـدن ننـگ اسـت     در خانه به  
ــروز   ***  امـــــــــــــــــــــــــــــــ

از تـن جـدا گـردد    حاضرم در راه دین 
ــرم   ســــــــــــــــــــــــــــــــ

  من بمیرم باك نیست امـا بمانـد رهبـرم     
  ***  

هـا   دوست دارم شمع باشم در دل شـب 
ــوزم   بســــــــــــــــــــــــــــــ

و خودم تنهـا   4روشنی بخشم میان جمع  
ــوزم شمع بـزم محفـل شـاهان بـودن ذوقـی        بســــــــــــــــــــــــــــــ

ــدارد   نـــــــــــــــــــــــــــــــ
کنـد   اي خوش آن شمعی که روشن می  

    اي را ویرانــــــــــــــــــــــــــــه

  »والسالم علی من اتبع الهدي«
  5عامري اکبر عرب علی

 22/8/65  

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ».صرا حرم«در اصل وصیت  -2
 اي از اول مصرع خوانا نیست. واژه -3
 ».به جمعی«صل وصیت در ا -4
  ».دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه«باالي برگه دوم وصیت نوشته است  -5

 ».عامري اکبر عرب نامۀ برادر کوچکتان علی وصیت«کنار صفحۀ آخر نوشته است     
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  هاي کلیدي عبارت
I ام. ام و به او وفادار مانده من با امام خمینی میثاق بسته 
I ام کنند دست از او نخواهم کشید. اگر چندین بار مرا بکشند و زنده 
I شود بروید. دعاي کمیل و توسل هر جا که برگزار می 
I  .نکند که دشمن در شما تفرقه بیندازد 
I ز اسالم و انقالب کوتاهی نکنند.ا 
I ها را خالی نکنند. مسجدها و جبهه 

   غالمعلی :نام
  عامري  عرب خانوادگی: نام
  غالمحسین  پدر: نام 

  ستاره  نام مادر:
   1344دهم اردیبهشت  تاریخ تولد:
خـیج از توابـع شهرسـتان     کالته محل تولد:
  شاهرود

  ابتدایی پایان دوره  تحصیالت:
   سپاه کننده: ارگان اعزام

   1364وسوم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
   فاو عراق محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  عامري غالمعلی عرب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ابـن الحسـن(عج) و    حجـۀ با درود و سالم بر یگانه منجی عـالم بشـریت حضـرت مهـدي     

راه  2امام خمینی پیر جماران و رهبر مستضعفان جهـان و درود و سـالم مجـدد [...]    1نایبش
حق که با نثار خونشان درخت اسالم را آبیاري کرده و بـه ثمـر رسـاند. یادشـان جاویـد و      

  روحشان شاد.
درد از دست دادن  خدایا، بارالها، پروردگارا، معبودا، موالیم من ضعیف و ناتوان که [...]  

کـه تـا   توانم بکنم. خدایا پیمان بسته بودم  می حال چگونه تحمل [...] پاهایم را ندارم در این
  پایان راه بودم و بر پیمان همچنان استوار بمانم.

پـا   ) بگو که پیروانش حماسه آفریدند، بگو که شیعیانش قیامت به6خدایا به محمد(  
ام و  من با امام خمینی میثاق بسـته  ها [...] ) بگو که خونش در رگ7اند و به حسین( کرده

وفادار هستم و اگر چنـدین بـار مـرا بکشـند و      ]ام زیرا که او به اسالم [... به او وفادار مانده
  ام کنند دست از او نخواهم [...].  زنده
هـاي   ها کشیده و مشـقت  دانم که شما براي من خیلی زحمت اي پدر و مادر مهربانم می  

کـه   کـنم بـر مـن [...]    سوزد. از شما تقاضا مـی  اید و دلتان براي من می فراوانی متحمل شده
بزنید که من در  کنند باید شما [...] شود و آنها خوشحال می سالم میموجب شادي دشمنان ا
نیز فرزندي تربیت کـرده و بـه    ام [...] ام و موجب سرافرازي شما شده این راه پرافتخار رفته
خواهم  ام و از شما می من شهید شده اید پس شما نباید هیچ ناراحت [...] جامعه تحویل داده

شـود   دعاي کمیل و توسل هر جا که برگـزار مـی   و دینی [...]که همیشه در مجلس مذهبی 
بروید، نکند که دشمن در شما تفرقه بیندازد و شما در مجلس شرکت نکنید و بـه بـرادرانم   

از اسالم و انقالب کوتاهی نکننـد کـه موجـب نـاراحتی روح مـن شـود و        بگویید که [...]

                                           
 ».نائب«در اصل وصیت  -1
  ا نیست.اند، خوان خوانا نیست. عباراتی که در متن با [...] مشخص شده -2
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و بر دشمن ما بتازیـد و تـا آخـرین قطـرة      بر زمین نگذارید بلکه آن را بردارید [...] 1اسلحۀ
گویم  اسالم و انقالب کوتاهی نکنید و به مردم شهیدپرور روستاي کالته خیج می خونم [...]

اسـلحه بـر زمـین     هایشان از جبهه دست بردارند. بایـد [...]  ذارند که بچهخدا نکرده نگ [...]
کافر تاخته شود نکند که  ود و [...]افتد باید بعد از شهادت آن شهید ده اسلحه برداشته ش می

از جبهه فرامـوش کننـد، بایـد همـان      با آمدن یک شهید در روستا مردم روحیه خود را [...]
سـوي جبهـه بیاینـد و     برادران بسیج شوند و بـه  آید فرداي [...] روزي که شهید از جبهه می

وند و در یـک مجلـس   خواهم که با هم متحد ش روح این شهیدان را شاد کنند و از مردم می
هـا را خـالی نکننـد. از پـدر و مـادر عزیـزم        باشند و مسجدها و جبهـه  اسالمی همیشه [...]

  کاري نداشته باشند و مزاحم آن نشوند. خواهم که بعد [...] می
اند دشمن تو باشند و با تـو سـر    پروردگارا، اینان که به ناحق بر مرزهاي ما هجوم آورده  

با آنان به جنگ درآي و سربازان ما را با حمایت فرشتگان خـویش  جنگ دارند، پس تو هم 
و بنیادشان را از ریشه درآورد چنان کن که یا به قتل و اسارت تن دردهنـد و   آنان [...] [...]

یا به وحدانیت و ابدیت تو اقرار کنند و تو را به یکتایی بپرستند و براي تو شـریک و نظیـر   
  نیندیشند.

  عامري المعلی عربنامۀ برادر غ وصیت
  2فرزند غالمحسین

                                           
  ».اصلحه«در اصل وصیت  -1
 . 21/8/64در آخر وصیت نوشته شده است: تاریخ شهادت  -2
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  هاي کلیدي عبارت
I .جهاد در راه خدا از بهترین کارهاست  
I .این شهیدان در پیشگاه خداوند اجر عظیم دارند 
I خورند. هاي برتر بهشت می این شهیدان زنده هستند و از میوه 
I اسالم مبارزه کند. باید هر مسلمانی در راه دفاع از اسالم و قرآن با دشمنان 
I اي به قدر چشم برهم زدن به حال خود واگذار نکن. اي خداي معلمان و مربیان مرا لحظه 
I .خدایا ما را از مقربان درگاهت قرار بده 
I ترین مرگ شهادت است. شریف 

   محمدعلی :نام
  عامري  عرب خانوادگی: نام
  اکبر  پدر: نام 

  خیري  نام مادر:
   1346هشتم فروردین  تاریخ تولد:

ــد:  ــل تول ــ مح ــع  روس ــان از تواب تاي ارمی
  شهرستان شاهرود

  پایان دوره راهنمایی  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1365یکم خرداد  تاریخ شهادت:
   مهران محل شهادت:
    اصابت ترکش و موج انفجار نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش مزار:
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  عامري محمدعلی عرب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
للوالدین و االقربین بـالمعروف   صیۀکتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترك خیراً الو«

قین   1.)180(بقره/  »حقاً علی المتّ
با سالم و درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی و با سالم به خانوادة شهدا که جان خود را   

فداي اسالم و قرآن کردند. مادر عزیز و پدر مهربان من آمدم به جبهه و براي خداي بـزرگ  
رویم و نصرت خدا یار همه باد. مادر ما به مهمانی خـدا   آمدیم و به یاري خداوند بزرگ می

رویم و اگر خداوند ما را قبول کرد شهید شدیم، مادر عزیز و پـدر مهربـان قلـب آنهـا و      می
کـربال را ببینـی، بایـد     2خواهی روح آنها و حتی آنها در پیشگاه خداوند هستند. مادر اگر می

با هم بـه کـربال    3شاءاهللا ا دارد. اگر برگشتم انصبر داشته باشید، چون کربال دیدن بس ماجر
از  4) را زیـارت کنـیم. مـادر و پـدر شـما حتمـاً      7گوشۀ امام حسین( رویم و قبر شش می

شـما را اذیـت    5[...]شـما و  دست من ناراحت شدید، من شما را ناراحت کردم و به حرف 
یـدم. شـما بـه    فهم هاي شـما گـوش نکـردم، آن موقـع نمـی      ها و نصیحت کردم و به حرف

و  7خـاطر مسـئله کـوچکی    و حالل کنید و اگر شما به 6بخشی بزرگواري خودتان من را می
کنـد. خداونـد بنـدگان را     کار از من ناراحت باشید خداوند اینها را قبـول نمـی   8کوچکترین
هاي دنیایی نباشد و با قلبـی پـاك و ایمـانی     کند که در وجود آنها چیزهاي و چهره قبول می
کنـد و جهـاد در راه خـدا از بهتـرین      ه مهمانی خداونـد برونـد اینهـا را قبـول نمـی     کامل ب

                                           
  ».127بقره/ «در اصل وصیت  -1
  ».خوایی می«در اصل وصیت  -2
  ».اهللا شاه این«در اصل وصیت  -3
  ».حتمن«در اصل وصیت  -4
  خوانا نیست. -5
  ».بخشی«در اصل وصیت  -6
  ».گوچکی«در اصل وصیت  -7
  ».گوچکترین«در اصل وصیت  -8
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هـا   ) است رزمندگان اسالم در این جبهه6کارهاست. مانند این جبهه زمان پیامبر اسالم(
ها آفریدند و براي وجب به وجب این کشور عزیز و شهرها و براي بیرون کردن  چه حماسه
شهید زیاد دادیم. ایـن شـهیدان در پیشـگاه خداونـد اجـر       2.]از شهرهاي [.. 1نیروهاي بعثی

خورند. خداوندا! جهاد  هاي برتر بهشت می عظیم دارند و این شهیدان زنده هستند و از میوه
قدر اجر دارد و باید هر مسلمانی در راه دفاع از اسالم و قرآن با دشمنان اسالم  در راه تو چه

از بین برود. وظیفـۀ همـۀ مسـلمانان اسـت و نمونـۀ آن       مبارزه کند و نگذارد اسالم و قرآن
قدر براي ازبین رفتن اسـالم کوشـش کـرد، نتوانسـت و      همین دشمن بعثی کافر است و چه

رود. خداوندا! بارالها! اي خـداي مـن و اي    سرنگون شد و به یاري خدا همۀ آنها از بین می
اي به قـدر چشـم    مرا لحظه«ان خداي پدران و اي خداي مادران و اي خداي معلمان و مربی

 4که اگر تو مرا به خود واگـذاري بـه شـرور نزدیکتـر     3»برهم زدن به حال خود واگذار نکن
شوم. پروردگارا! تو انـیس و مـونس مـن در قبـر و بـرزخ و       شوم و از خیرات دورتر می می

پنـاه، خـود    محشر و برانگیختن در قیامت و در حسـاب و میـزان اعمـال بنـده ضـعیف بـی      
باشی. بارالها [اي] عهد و پیمان مجدد مرا در کارنامۀ من تا قیامت حفـظ فرمـا. خداونـدا     می

خواهیم کـه اجابـت    خوانیم و از تو هم می ما می 5.فرمودي (بخوانید مرا تا اجابت کنم شما)
کنید و از تقصیر ما بگذري، خدایا در توبه همیشه باز است ما توبه کردیم و دیگر به راه بـد  

  شویم. نمی داخل
برم. اول آن شهدا، شهدایی کـه بـراي اسـم و     خدایا تو فرمودي سه دسته را به جهنم می  

آوازه آمدند و براي غنیمت گرفتن جنس و چیزهاي دنیـوي از دشـمنان، دوم قـرآن خـوان     
خواند و در کوچه  قدر خوب می یی که هدف ریایی دارند و براي اینکه مردم بگویند چهآنها

آورند و از راه خـدا   دست می یی که پول زیادي بهآنهااو تعریف کنند، سوم تاجر، و بازار از 
نباشـیم، خـدایا مـا را از مقربـان      اینهـا شوند. خدایا ما از  و برنامۀ ارتباط با خدا منحرف می

                                           
  ر.ك. تعلیقات. -1
  در اصل وصیت بخشی از واژه محو شده و خوانا نیست. -2
  ).562، ص2(کافی، ج» عینی ابداً فۀالهی ال تکلنی علی نفسی طر«) است 6ترجمه این سخن رسول اهللا( -3
  ».نزدیگتر«در اصل وصیت  -4
  ).60(غافر/ » ادعونی استجب لکم«ترجمۀ آیۀ  -5
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هـزار تومـان.    12درگاهت قرار بده، مادر من در دست کربالیی حسین پول دارم بـه مقـدار   
دانید چه کار کنید. مادر  بگیرید و در دست خودتان باشید و خودتان میاین پول را خودتان 

بر سر قبر من حاضـر   1ردم، من را در روستاي ارمیان دفن کنید و آقا مؤمنیو پدر اگر من م
شود و نماز وحشت را بخواند و در شب اول قبر دعا و نماز بخواند و اما نماز قضـاي مـن   

ید و من را حالل کنید و مادر اگر من مردم سـنگر مـن را   دو ماه است و یک ماه روزه بگیر
خالی نکنید و راه شهدا را ادامه دهید. امام را دعا کنید و دعا براي این رهبر بزرگ فرامـوش  
نشود. (خداوند ما را آفرید و به ما جان و مال داد و مـا بـا ایـن جـان و مـال خـود برعلیـه        

  دت است).ترین مرگ شها کنیم. شریف دشمنان جهاد می
  دار. خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه

  عامري محمدعلی عرب

                                           
  ».مومینی«باشد. در اصل وصیت » مؤمنی«باید  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I گزار شهیدان باشند. خواهم که پیام از امت اسالمی می  
I د.یگوش به فرمان رهبر عالی مقام انقالب اسالمی، کوبندة هر نوع گرایش به چپ و راست باش  
I  با بینش در هم کوبند.خطوط انحرافی را  
I .برادرانم، با درس خواندن و مبارزه نمودن تفنگم را بر دوش کشید  
I کفر را نابود سازید. ،با تبلیغ اسالم 
I )نسـبت بـه حضـرت    7با تبلیغ اسالم، کفر را نابود سازید و آن کنید که حضرت امام حسین (

 ) نمود.7ابوالفضل(
I (س) من باش.خواهرم هر حسینی را زینبی باید، تو هم زینب  

  علیرضا :نام
  عرب لنگه خانوادگی:  نام

  علی اکبر پدر: نام 
  بیگم طیبه نام مادر:

  1345خرداد  25 تاریخ تولد:
  روستاي چهارده قلعه محل تولد:
  سوم راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1360آذر  هشتم و بیست تاریخ شهادت:
  بانه محل شهادت:
  اصابت ترکش ادت:نحوة شه
  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  لنگه علیرضا عرب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
    1»م بنیان مرصوصکانه ین یقاتلون فی سبیله صفاًان اهللا یحب الذّ«

  ، چهارده داستان.1345اکبر، متولد  لنگه، فرزند علی نامۀ اینجانب علیرضا عرب وصیت
و امـوال اقترفتموهـا و    شـیرتکم زواجکـم و ع خوانکم و اَبناؤکم و اقل ان کان آباؤکم و اَ«

فـی سـبیله    الیکم من اهللا و رسوله و جهـاد  حبتخشون کسادها و مساکن ترضونها اَ ةتجار
  2»بامره ی یاتی اهللاُفتربصوا حتّ

بگو اگر پدران، فرزندان، برادران، همسران، و طایفۀ آنان و نیز اموالی که کسب کـرده و بـه   «
ش بـیم داریـد و مسـاکنی کـه بـدان وابسـته و       اید و تجارتی که از کساد شـدن  دست آورده

تر و واالتـر   تان از خداوند و رسولش و جهاد و پیکار در راه خدا محبوب خشنودید در نگاه
  ».است، در انتظار این باشید که خداي عذابش را نازل کند

که او خالق است و ایمان به نبوت و معاد و عدل ان به یگانگی خداوند متعال و اینبا ایم  
اهللا را از  دا و جهـاد فـی سـبیل   امامت، دعوت الهی را لبیک گفته و عازم جبهه شدم که خ و
دسـتور خـدا و     زندگی را تنها به 3]و[خواهر  دارم. پدر، مادر، برادر دوست می چه بیشترهر

دستور خدا عازم جبهه نبرد کفر و حـق شـدم، باشـد کـه       در جهت خدا دوست داشتم و به
انبیـاء   4تراز که مقام بس واالیی است و شهید همد و شهادت نصیبم کند خداوند از من بپذیر

  باشد. می
در  ار شهیدان باشند و در آن راه بکوشند کـه شـهیدان  گز خواهم که پیام از امت اسالم می  

هر  کوبندة ،فرمان رهبر عالی مقام انقالب اسالمی  و گوش به آن راه جان خود را فدا کردند

                                           
دارد آن مومنان را که در مقابل دشمنان خدا و در صف همانند سد محکم پایـداري و   البته خدا دوست می. «4صف/  -1

 ».کند کارزار می
 .سورة توبه 24بخشی از آیۀ  -2
 اضافه است. -3
 ».طراز هم«در اصل وصیت  -4



 (دفتر نهم) نامه کامل شهدا وصیت ¹ )13(آثار و اسناد شهدا و ایثارگران      110

 در خطوط انحرافـی را بـا بیـنش درهـم کوبنـد و      باشند و 1»و راستبه چپ «نوع گرایش 
و شـهید   3و شـهید بـاهنر   2خطی که شهید مظلوم بهشـتی  ،صراط مستقیم اهللا حرکت نمایند

  پویندگان آن بودند. 5ییو شهید رجا 4مطهري
خواهم که خدا را شکر کند که این نعمـت را بـه او ارزانـی داشـته کـه پـدر        از پدرم می  

کـه خـدا    ،خواهم که اجر شهید به او ارزانـی نمایـد. و مـادر جـان     اشد و از خدا میشهید ب
ام را بـه تـو مـدیونم و در ازاي آن همـه      من زنـدگی  ،حافظت باد و صبر به تو عنایت نماید

خواهم که بـه تـو اجـر شـهید عنایـت بفرمایـد و        از خدا می .ام انجام نداده پر کاهیخدمت 
نشـین حضـرت    ) محشـور نمایـد و در بهشـت هـم    3طمـه( حضرت فا 6خداوند تو را با

  باشی. )3فاطمه(
برادرانم، با درس خواندن و مبارزه نمودن تفنگم را بر دوش کشید و با تبلیغ اسالم، کفر   

 )7(نسبت به حضرت ابوالفضـل  )7(را نابود سازید و آن کنید که حضرت امام حسین
  نمود.
عهـده بگیـر کـه     و پیامبري خونم را بهباش  )3(خواهرم، معصومه، تو هم چون زینب  

  من باش.  )3(هر حسینی را زینبی باید، تو هم زینب
  لنگه علیرضا عرب

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 تعلیقات. ر.ك. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
  ».به« در اصل وصیت -6
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  هاي کلیدي عبارت
I .همه آموزش ببینید و فنون نظامی را خوب یاد بگیرید 
I )7کنند واجب است راه امام حسـین(  ) گریه می7همۀ کسانی که براي غریبی امام حسین (

 هبري امام بزرگوار انجام دهند.را به ر
I سـازان و   ها به چشم دیگر نگاه کنند و شایعه خواهم که با این بسیجی خیج می من از ملت کالته

 طرفداران رژیم گذشته را گوش ندهند. 
I هاي بسیج دوري کنید، اشتباه کردید. مردم، به خدا هرچه شما از این بچه 
I د.ها و رزمندگان را از خودتان بدانی بسیجی 
I .اگر شهید شدم باید صبر بیشتري داشته باشی 
I     برادران و خواهران عزیزم شما فرزند شهید هستید باید طوري حرکت کنید کـه خـداي بـزرگ

 خواهد. می
I   .خواهرانم، حجاب شما موجب پیشبرد انقالب است 
I شود. طور باشید که موجب خشنودي شهیدان می شما همان 

  (غالمرضا) غالمعلی :نام
  نجفی  عرب خانوادگی: نام
  مسلم  پدر: نام 

  محترم  نام مادر:
   1345دهم مهر  تاریخ تولد:

خــیج از توابــع شهرســتان  کالتــه محــل تولــد:
  شاهرود

  دوم ابتدایی  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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  نجفی غالمعلی عرب
  

  حمن الرحیمبسم اهللا الر
  .»بات او انفروا جمیعاث 2خذوا حذرکم فانفروا 1یا ایها الذین آمنوا«
بار متفق براي جهـاد   گاه دسته دسته یا همه به یک اي اهل ایمان سالح جنگ برگیرید و آن«

  3)71بیرون روید. (نسا/ 
ن انـد و نتوانسـتند در دنیـا چنـی     آري، چنین است که امروز جنگ را بر ما تحمیل کـرده   

حکومت اسالم را ببینند و براي جلوگیري از آن، صدام را بارها در جنگ انداختند و مـا کـه   
بدون اطالع بودیم به این مملکت الهی حمله کردند و دیدند که از اسالم چه ضربه خوردند 

اهللا در برابر ما  ولی ایمان حزب 4توانند بلند بشوند و دشمن با تمام سالح که از جایشان نمی
گرفت و از پشت اهواز به پشت بغداد روانه ساخت و رهبري امام امـت یعنـی مرجـع     قرار

و واقعـاً یـک    5این جنگ یک نعمت هسـت «بزرگ شیعه و رهبر همۀ مستضعفان که فرمود 
هستند و هـم   6با بودن این جنگ سرمان را بلند بگیریم که ملت ایران هم [...]» نعمت است

میلیونی شـرکت کنیـد و همـه آمـوزش ببینیـد و فنـون        20نظامی. اي مردم عزیز در ارتش 
  نظامی را خوب یاد بگیرید، که واجب است.

به ملت ما امروز که این جنگ در برابر همۀ کفر قرار گرفته است و همۀ کسانی که براي   
) را به رهبري امـام  7کنند واجب است راه امام حسین( ) گریه می7غریبی امام حسین(
)، سـخن  7)، حـرف حسـین(  7و راه آن رهبر عزیـز، راه حسـین(   بزرگوار انجام دهند

) است. پس عزیزان واجبات فقط نماز و روزه و خمس و زکات نیسـت. ملـت   7حسین(

                                           
  ».آمنو«در اصل وصیت  -1
 ».فانفرو«در اصل وصیت  -2
  آمده است.» 70«و آیه » صوره«در اصل وصیت  -3
 ».صالح«در اصل وصیت  -4
سوي خودکفـایی و اسـتقالل سیاسـی،     رکت بهدانند بلکه عوارض جنگ تحمیلی ازجمله ح امام جنگ را نعمت نمی -5

 ).313، ص18دانند. (صحیفه امام، ج فرهنگی، نظامی را نعمت می -علمی
 خوانا نیست. -6
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و بایـد   1»جنگ از اهـم واجبـات اسـت   «ما مورد تجاوز قرار گرفته است. امام عزیز فرمود: 
سـنگرهاي شـهیدانتان را    همه در جنگ شرکت کنند و اسلحۀ به زمین افتادة شهدا بگیرند و

ها به چشم دیگر نگاه کننـد و   خواهم که با این بسیجی پر کنید و من از ملت کالته خیج می
  سازان و طرفداران رژیم گذشته را گوش ندهند. شایعۀ شایعه

هـاي خـوب گـول چنـد نفـر آدم را       اي آدم اي هسـتید، چـرا عـده    شما که مردم فهمیده  
دارید، مردم،  آنها به ریاست برسند چرا خودتان را به گناه وا میخورید. مردم براي اینکه  می

گوینـد،   هاي بسیج دوري کنید، اشـتباه کردیـد. اینهـا کـه مـی      به خدا هرچه شما از این بچه
اي از شـما   دیگـر سـر عـده    چیـز و یا با  لیتري نفت 20جنگ، انقالب، امام، اسالم و با یک 

کنید. آن چنـد نفـر    ها قبول می ها کنند از بسیجی عهاند و هرچه شای مردم خوب را گرم کرده
خواهیم اینها را بشناسـند کـه    اهللا هستید و از مسئولین محترم هم می مخالف انقالب و حزب

ما به گردن این چند نفر که شناخته شده هسـتند [اسـت] کـه بـراي بـه قـدرتت         ناآرامی ده
زننـد و اینهـا    کارهاي زشت می رسیدن خودشان [به] هر [چه] تهمتی و دروغی و دست به

بیرون خواهـد آمـد و    4حضرت از غالف 3اند و شمشیر [...] را به خود گرفته 2چهرة خوارج
  گردن این چند نفر را خواهد زد.

ها و رزمندگان را از خودتـان   ما دوستان حیف است به حرف آنها گوش دهید و بسیجی  
هـاي   اي کمی [مردم] هستند که همۀ آنها آدم دهطور نیستند. آنها ع بدانید که همۀ مردم ما این
اهللا  دهنـد ومـن از امـت حـزب     ها قوي هستند و آنهـا را فریـب مـی    بدي نیستند، اما شیطان

کشـانند و از   خواهم آنها را از خودشان دور کنند کـه آنهـا شـما را بـه طـرف آتـش مـی        می
ج حق را در نظر بگیرنـد و  خی خواهم که در رابطه با کالته مسئولین و روحانیون در رأس می

اهللا وجود داشته باشند، بهـا ندهنـد کـه باعـث شکسـت       خواهند حزب به آن کسانی که نمی
اهللا مـردم کالتـه خـیج     انقالب نشود و چند نفر هم بیشتر نیستند که معروفند. برادران حزب

                                           
امروز جنگ بین اسالم و کفر است و بر همۀ مسلمین واجب اسـت کـه دفـاع    «امام عبارتی مشابه سخن شهید دارد  -1

 ).70ندیشۀ امام خمینی، ص ، جنگ و دفاع در ا24، (تبیان »کنند از اسالم
 ر.ك. تعلیقات. -2
 در اصل وصیت یک واژه افتاده است. -3
 ».قالف«در اصل وصیت  -4
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شما را ایـن  گذارید احترام بگذارید و  گونه که احترام می هاي خوبی هستند به آنها همان آدم
کند و چـه کسـی    مردم دوست دارند و خود مردم فهمیدند که چه کسی راه خدا را دنبال می

راه شیطان را، مردم با شمایند و شما هم با مردم باشید، که وحدت موجب پیـروزي اسـالم   
  است.  

و اما سخنی با مادر عزیزم، مادر جان من باید راه پدرم را بـروم و اگـر راهـش را ادامـه       
دهم، جلو من را خواهد گرفت و من وظیفۀ خودم دانستم و روانۀ این جهاد مقـدس شـدم   ن

و اگر شهید شدم باید صبر بیشتري داشته باشـی و بـرادران و خـواهرانم را بـزرگ کنیـد و      
  کن. 2راه شهیدان و راه پدرم راهنمایی 1پیرو
جهـاد هسـتید و    جا است و بدان که شما همیشه در حال مادر جان، جهاد شما در همان  

اگر سرپرستی برادرانم را خوب انجام ندهی و راه دیگري را دنبال کنید، خطا کـردي و اگـر   
تربیت خوبی به برادرانم و به خواهران بدهی به خون پدرم وفا کردي. مادر جـان، قـدر آن   

خـواهم   ) نظر دارد و از بـرادرانم مـی  3زندگی معنوي را بدان که به آن خانه فاطمه زهرا(
اه پدرمان را ادامه دهند، که هر چه هست راه این شهیدان و هدف آنهـا اسـت و از فرمـان    ر

 4.شـود  که باعـث نـابودي شـما مـی     3شکن سرپیچی [...] اهللا بت ترین مراجع یعنی روح اعلم
برادران و خواهران عزیزم شما فرزند شهید هستید بایـد طـوري حرکـت کنیـد کـه خـداي       

آبروي ما و پدرم بسـتگی دارد بـه شـما و تربیـت بـرادران و      خواهد و مادر جان  بزرگ می
  پخواهرانم.

مادر جان، اگر از من بدي دیدي تو را به خوبی خـودت بـبخش و خـواهرانم، حجـاب       
طـور   شما موجب پیشبرد انقالب است. ببینید زنان صدر اسالم چگونه بودند و شـما همـان  

خانه خوانده شود)، و اما مادرم،  شود. (خصوصی در باشید که موجب خشنودي شهیدان می
دختر عبداهللا تا خواست در خانه ما بماند، او را خوب سرپرسـتی کـن و مثـل یـک مـادر و      

                                           
 ».پیر«در اصل وصیت  -1
 ».راهنمائی«در اصل وصیت  -2
  خوانا نیست. -3
 ».مشود«در اصل وصیت  -4
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آبروي من بستگی دارد به شما. با او در خانه نکند خـداي نـاکرده حـرف شـما را دیگـري      
مع بفهمد و اگر خواست برود هرچه خواست به او بده و با آبـرو بـرود، کـه مـن خـاطرج     

هستم که خود عبداهللا و عمو رمضان هواي همۀ شـما را دارنـد و اگـر خواسـت بـرود مـن       
خواهم که بـا   راضی هستم و بعد از من نباید هم خودش حاضر باشد در خانۀ ما بماند و می

  آبرو و با رضایت یکدیگر باشد.
ي مـا  حال مثل یک پدر بـرا  در ضمن در خانۀ ما همه کاره عمویم رمضان هست که تابه  

جور عموهاي دیگرم که آنها به ما پدري کردند و از آنها هم بسیار راضی  بوده است و همین
هستم که ما را یاري کردند و من در رابطه با زنـدگی کـاري نـدارم و هرجـور کـه صـالح       

چهـار نفـر    3غیـر از آن   دانست عمو رمضان انجام شود. در پایان از همۀ امت کالته خیج به
  بدي از من دیدند مرا به بزرگی خودشان ببخشند.خواهم اگر  می
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  هاي کلیدي عبارت
I خواهم که مرا یاري کند تا در راه او گام بردارم. از خداي بزرگ می 
I کنم. خورد به یاد خدا تحمل می اي که به تنم می روم هر گلوله در این راه که می 
I ید شده است.خدا را شکر کنند که فرزند آنها در راه اسالم شه  
I ها سرت را باال بگیري. مانند مادر شهداي به خاك و خون خفته، در بین زن 
I را ادامه دهند. 7طور پرورش ده که راه شهدا همچون امام حسین( مادرم برادرانم را یک (  
I .آرزوي من جز شهادت چیزي دیگر نیست 

   مسلم :نام
  نجفی  عرب خانوادگی: نام
  حسین  پدر: نام 

  خدیجه  نام مادر:
   1312دهم مهر  تاریخ تولد:

ــد:  ــل تول ــه مح ــع   کالت ــیج از تواب خ
  شهرستان شاهرود

  بیسواد  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1360هشتم آذر  تاریخ شهادت:
   بستان محل شهادت:
    اصابت گلوله نحوة شهادت:

  اي زادگاهشگلزار شهد مزار:
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  نجفی مسلم عرب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  2»اجعونو انا الیه ر 1انا هللا«

سالم بر انبیا، سالم بر اوصیا، سالم بر ائمه طاهرین، سـالم بـر امـام مهـدي(عج) منجـی        
شکن، این ابراهیم زمان، این ابرمـرد زمـان و ایـن     االمام خمینی بت 3ها، سالم بر نایب انسان

  قائد سالم بر شهدا[ي] صدر اسالم تا به حال. 
روم نـه   نم و سـینۀ دشـمن را نشـانه مـی    ک روم و پاي در چکمه می حال که به جبهه می  
خاطر کینه و خصم بلکه براي احیاي دیـنم و صـدور انقالبـم اسـت و بـراي اسـالم و از        به

بردارم و تمام وجـودم در راه او   5خواهم که مرا یاري کند تا در راه او گام می 4خداي بزرگ
کـنم و از   یاد خدا تحمل میخورد به  که به تنم می 6اي روم هر گلوله باشد. در این راه که می

خواهم که قدرت صبر و طاقت به من عنایت کند. سالم بر پدر و مادرم که بـراي مـن    او می
اجـري عظـیم و صـبر عنایـت      آنهـا خواهم که بـه   اند و از خدا می ها که نکشیده چه زحمت

عـزا   خواهم که بعد از شهید شدن من لباس سیاه به تن نکنند و مجلـس  می آنهافرماید و از 
  در راه اسالم شهید شده است. آنهاو خدا را شکر کنند که فرزند  7نگیرند

خواهم که برایم اشک نریزي و مانند مادر شهداي به خاك و خون خفته،  مادرم از تو می  
ها سرت را باال بگیري کـه چـون مـن جـوانی را در راه اسـالم پـرورش دادي و        در بین زن

طور پرورش ده که راه شـهدا همچـون امـام     ادرانم را یکسوي خدا سوق دادي. مادرم بر به
  ) را ادامه دهند. 7حسین(
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خـواهم کـه    مـی  آنهـا که براي من مانند برادر بودند و از تمام  1ام سالم بر دوستان گرامی  
از خـدا طلـب    آنهانه تسلیت و براي  2،بعد از شهید شدن من به پدر و مادرم تبریک بگوید

  صبر کنند.  
  رسم. به این آرزو می 5نیست که انشاءاهللا 4شهادت چیزي دیگر 3جزآرزوي من   
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  هاي کلیدي عبارت
I شود. شهادت مقامی واال و پرارج و عظیم است که نصیب هرکس نمی 
I       من احساس شرمندگی و سرافکندگی در برابر شهیدان در خـودم کـردم کـه در خانـه بمـانم و

 خاموش باشم.
I بنیاد، از این جهان زودگذر به جهـانی ابـدي و در    نیاي پست مادي و بیهجرت نمودم از این د

 راه خدا جهاد کنم.
I .شهیدان به گردن من و شما حق دارند 
I .قدر این رهبر این نایب امام زمان(عج) را بدانید 
I   هـاي تاریـک مـا را نـوري تـازه       این همانند خورشیدي است که تاریکی را به کنـار زد و قلـب

 بخشید.
I نها نگذارید و همیشه پشتیبان او باشید.او را ت 
I     برادران و خواهرانم را نصیحت کنید که فرزندانشان را درست تربیت کنند و همـۀ آنهـا سـرباز

 امام زمان باشند.
I .وقتی که خبر شهادت من به شما رسید، فرض کنید شب دامادي من است 

   مجید :نام
  یارمحمدي  عرب خانوادگی: نام
  علی  پدر: نام 

  زهره  نام مادر:
   1340دوازدهم اسفند  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  دیلپلم  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

   1361دهم مهر  تاریخ شهادت:
   گیالنغرب محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  یارمحمدي مجید عرب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  2»بل احیاء عند ربهم یرزقون اهللا امواتاً فی سبیل 1ین قتلواو التحسبن الذ«
انـد و نـزد خدایشـان روزي     اند آنها زنـده  شوند مرده مپندارید آنان که در راه خدا کشته می«
  ».خورند می
با سالم و درود به رهبر انقالب و امید مستضعفان جهان و با سالم بـه ملـت شـهیدپرور      

کنند، ملتی که به حـق در ایـن انقـالب     ل خود در راه خدا ایثار میایران که با نثار جان و ما
شکوهمند امتحان خود را دادنـد و در پـیش خـداي خـود روسـفید هسـتند. مـن در اینجـا         

  عنوان وصیت بنویسم. خواستم مطالبی را با شما در میان بگذارم و چند خطی به
شـود، شـهیدان داراي    شهادت مقامی واال و پرارج و عظیم است که نصیب هرکس نمـی   

بیـنم و خـود را خیلـی     باشند. من هرگز خود را لیاقت این مقـام بـزرگ نمـی    مقامی بلند می
بینم که شهید شوم و این افتخار نصیبم گردد و خوب اگـر ایـن سـعادت     کوچکتر از آن می

حرکت نـاتوان و ذلیـل    روح و بی نصیب من شد چه بهتر، این که انسانی مرده و خاموش بی
اش مرده بـود و زنـدگی خـاموش     یم، انسانی که نسبت به امور خودش و وضع خارجیبود

بـزرگ   3گذارند در این ایام تاریک و ظلمانی ناگاه فریادي از حلقـوم [مرجعـی]   خود را می
اید، تحـرك و حرکـت نماییـد و     در آمد که اي مردم: چرا خاموشید، چرا مرده عالمی فقیه به
، 6»ان اهللا الیحب المعتـدین  5اسبیل اهللا الذین یقاتلونکم و التعتدو فی 4او قاتلو«فریاد بزنیـد  

درسـتی   کنند با شما و از حد تجاوز مکنیـد بـه   کارزار کنید با آنان که در راه خدا کارزار می«
). در ایـن موقـع اسـت کـه مـن      186(بقـره/  » که خدا دوست ندار از حـد درگذرنـدگان را  
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بر شهیدان در خـودم کـردم کـه در خانـه بمـانم و      احساس شرمندگی و سرافکندگی در برا
خون افتادن برادران خود باشم، پس هجرت نمودم از ایـن   خاموش باشم و هر روز شاهد به

بنیاد، از این جهان زودگذر به جهانی ابدي و در راه خدا جهاد کـنم   دنیاي پست مادي و بی
  و امیدوارم که جهاد من مورد قبول حق تعالی قرار گیرد.

بینم که به شما برادران و خـواهران   ند نصیحت دارم اگرچه خود را کوچکتر از آن میچ  
ایمانی خودم نصیحت کنم و آن اینکه، شهیدان به گردن من و شما حـق دارنـد، آنهـا بـراي     
برپا نگهداشتن اسالم و قرآن در راه خدا جهاد کردند و کشته شدند، پس نگذارید خون آنها 

د و دیگر اینکه قدر این رهبر این نایـب امـام زمـان(عج) را بدانیـد.     خداي نکرده پایمال شو
هاي تاریک مـا را نـوري تـازه     این همانند خورشیدي است که تاریکی را به کنار زد و قلب

  بخشید، او را تنها نگذارید و همیشه پشتیبان او باشید.
ها کـه   قدر رنج چهقدر شما را دوست داشتم و شما [که]  سخنی با مادرم: اي مادر که چه  

هـا و روزهـا    قدر ناراحتی و رنج را بر خود هموار نمودي، چه شب در حق من کشیدي، چه
قـدر حـق بـه گـردنم      که مرا مواظبت نمودي و بزرگم کردي و مرا به این سن را سندي، آن

ها را که نسـبت بـه    توانم این همه حق قدر ناراحتم که نمی توانم بیان کنم و چه داري که نمی
من داري ادا نمایم ولی دیگر دست من از این دنیا کوتاه است ولی این براي شـما بـاارزش   

خواهم که در فقدان من گریـه   است که پسري بزرگ نمودي و در راه خدا دادي، از شما می
نکنید بلکه مثل مادر شهیدان دیگر صبر نمایید و استقامت ورزید و بـرادران و خـواهرانم را   

رزندانشان را درست تربیت کنند و همۀ آنها سرباز امام زمان باشند وقتـی  نصیحت کنید که ف
که خبر شهادت من به شما رسید، فرض کنید شـب دامـادي مـن اسـت و سـر در خانـه را       

و شما پدر، که با چه زحمت و رنج کار کردید و ما را بـزرگ نمودیـد و در    چراغان نمایید.
بـود مـن را بـه جبهـه فرسـتادید و در یـک       هاي شـما   این موقع که وقت پس دادن زحمت

انتخاب آگاهانه من را یاري نمودید. در غیاب من صبر و تحمل کنید. امیدوارم اجرش را از 
  خدا بگیرید.

خواهم که آن را در تأسیس  سفارشی دارم و اینکه مقداري پول در بانک دارم، از شما می  
ها یا لـوازم دیگـرم را    برید و تمام کتاب کار یک درمانگاه یا بیمارستان اگرچه ناچیز است به

  به محرومان و درماندگان بدهید.
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  به امید پیروزي اسالم و لشگر اسالم بر لشگر کفر.    
  این شعار را هم یادتان نرود: خدایا، خدایا، تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار.  

  

  »اهللا و برکاته  حمۀوالسالم علیکم و ر«
  مديیارمح برادر شما مجید عرب

1/6/1361  
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  هاي کلیدي عبارت
I .از والیت فقیه پیروي نمایید  
I گاه یادتان نرود. و جبهه هیچ  برادران، مسئله پایگاه  
I .در جلسات دعاي توسل و کمیل شرکت نمایید  
I تر است. دعا از نیزه تیزتر و برنده  
I خواهم که اگر خبر شهادتم را به شما دادند، افتخار کنید. پدر و مادرم، از شما می  
I یشبرد جنگ و انقالب مثمر ثمر باشید و به من هرگز ناکام نگویید.براي پ  
I ام. من به آرزوي دیرینۀ خودم (شهادت) رسیده  
I خواهم سالح مرا به زمین نگذارند. از برادرانم می 
I وار پیام مرا به تمام مردم برسانید. خواهم که زینب از شما می  

  اسماعیل  :نام
  عرب خانوادگی:  نام

    حسین پدر: نام 
  خاتون نام مادر:

  1346یکم فروردین  تاریخ تولد:
شهر کالته خیج از توابع  محل تولـد: 

  شهرستان شاهرود
  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام
  1367ششم فروردین  ادت:تاریخ شه

  ماووت عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش   :مزار
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  اسماعیل عرب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
عنـداهللا و   درجـۀ اهللا بـاموالهم و انفسـهم اعظـم     وا و هاجروا و جاهدوا فی سبیلالذین آمن«

  .1»اولئک هم الفائزون
آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند در راه خدا با جان و مال خویش جهاد کردنـد آنهـا   «

  ».را مقام بلندي است در نزد خدا و آنان به خصوص رستگاران و سعادتمندان عالمند
حضـرت مهـدي   ) و درود بر یگانـه منجـی عـالم بشـریت آقـا امـام زمـان(عج        با سالم  

موعود(عج) و با سالم و درود بر رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران امـام امـت خمینـی کبیـر،     
اینجانب امیدوارم که با نوشته خود که به جا مانده براي پیشبرد انقالب مـؤثر واقـع شـود و    

الیت فقیه پیروي نمایید. والیت فقیه یعنی فقیه عادل توصیه و وصیت من این است که از و
طاقـت   2فرماید والیت فقیه نـوري اسـت کـه [...]    و با تقوا و به گفتۀ یکی از بزرگان که می

  دیدن آن را ندارند.
پا گذاشتم اگر پست و مقام براي ما مسئله بود پست و مقام در پشـت جبهـه زیـاد     3[...]  

گاه یادتان نرود و فکر این مباشید که مردم به شـما   و جبهه هیچ است. برادران، مسئله پایگاه
گویند. در جلسات دعاي توسل و کمیل شرکت نمایید، چـون دعـا از نیـزه تیزتـر و      چه می
  تر است. برنده
اند،  ترین خطا دیده خواهم از کوچک [و] بزرگ که اگر از من کوچک از کلیه برادران می  

  ام و ممکن است از من خطایی سر زده باشد. ما بودهمرا ببخشید چون من در بین ش
خواهم کـه بـه درس خـود ادامـه بدهنـد. در برابـر اینکـه         آموز می از کلیه برادران دانش  

هاي اخالقی و یـاد گـرفتن واجبـات بیشـتر توجـه داشـته          کنند به تدریس کتاب تدریس می
را به شما دادند، افتخار کنید کـه   خواهم که اگر خبر شهادتم باشند. پدر و مادرم، از شما می 

                                           
  .20توبه/  -1
 خوانا نیست. -2
  اي جا افتاده است. رسد چند جمله نظر می به  -3
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و زاري   اید و هرگز در عزایم گریـه  شما چنین فرزندي داشتید و تحویل جامعۀ اسالمی داده
خواهم که بـا رفتارتـان و اخالقتـان بتوانیـد      شوند و از شما می نکنید، چون دشمنان شاد می

نگوییـد، چـون مـن بـه     براي پیشبرد جنگ و انقالب مثمر ثمر باشید و به من هرگـز ناکـام   
خـواهم سـالح مـرا بـه زمـین       ام. و از بـرادرانم مـی   آرزوي دیرینۀ خودم (شهادت) رسـیده 

  نگذارند.
آنهـا کـه رفتنـد کـار     «وار پیام مرا به تمام مردم برسانید.  خواهم که زینب شما می 1از[از]  

  2».حسینی کردند، شما که ماندید باید کار زینبی کنید
  »والسالم«

  یا تا انقالب مهدي خمینی را نگه دار.خدایا خدا
  روز، 45روزه بدهکار: 

  ماه. 6نماز:  
  »و[ال]سالم علی من اتبع الهدي«

  »مقر رحمانیه«
  اسماعیل عرب

                                           
 اضافه است.» از« -1
 جمله از دکتر شریعتی است. -2
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  هاي کلیدي عبارت
I   دبن عبداهللا صلی اهللا علیـه  وبهت حضرت محمت جمیع انبیا و خاتمیت الهی و نبوحدانی

  ایم.نم اقرار می و آله

  رجبعلی :نام
  عرب خانوادگی:  نام

  موسی پدر: نام 
  بانو نام مادر:

  1329ششم شهریور  تاریخ تولد:
  کالته خیج از توابع شاهرود محل تولد:
  پایان دوره ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1360هشتم آذر  تاریخ شهادت:
  بستان محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  علی عرب رجب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  »1حدیث 3باب«سپس وصیت کند، »فی الْقَبرِ وحشَتی و اجعلْ لی عهدا یوم اَلْقالَ منْشوراً«

 داراي شناسنامۀ شـمارة عرب،  شهرترجبعلی،  علیهذا توفیقات ربانی شامل حال اینجانب:
حدانیت الهی و نبوت جمیـع  و  شده که بهخیج  کالته ساکنموسی،  فرزند -:صادره از، 73

و والیت وصـیت ائمـۀ اثنـی     انبیا و خاتمیت حضرت محمدبن عبداهللا صلی اهللا علیه و آله
کلیه عقاید اسـالمیه اصـوالً و   ه و ب عشر و حضرت فاطمۀ زهرا صلوات اهللا علیهم اجمعین
که تمامی اقاریر  االجبار در حالتی فروعاً اقرار و در حال صحت و اختیار من دون االکراه و

 شهرتموسـی،   شرعیه از من ممضی و نافذ بود وصیت نموده و وصی خود قرار دادم آقاي
 را کـه بـا نظـارت آقـاي    کالته خیج  صادره از، 370 شناسنامۀ شمارهه بعرب، پدر موصی 

هـاي   توصـی   بـه کالته خیج  صادره از 2176داراي شناسنامۀ شمارهعرب،  شهرتسلیمان، 
  ید:ه شرح رفته است عمل نمامن که در این اوراق ب

 : در کالته خیج محل دفن
 1.را بخوانند: نماز وحشت
 قدر قوهه ب :داري تجهیز و تعزیه
 دوساله داده شد مبلغ دو هزار و چهارصد تومان :نماز استیجاري
 دوساله :روزة استیجاري

امام دام ظله خودشـان بـه محـل و بـه     هزار تومان بدهی فوق را در حساب  8 2[...] :خمس
 دارند. اند [...] حساب معظم له پرداخته

 : ةزکو
 : مظالم العباد
 : نیات حج
 .شد یپانصد تومان کفاره فوق در شاهرود عمل :کفارات

                                           
 ».بخانند«در اصل وصیت  -1
 .اند، خوانا نیست خوانا نیست. عباراتی که در متن با [...] مشخص شده -2
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11/4/1402  
شود از ثُلث مالم برداشته و بقیه ثُْلث را  و از این موارد قسمتی که از اصل ترکه حساب نمی

  قرار است: هاي من از این  دیون و بدهکاري مصرف برساند. زیر به  در موارد
 چهار  د [...]مهریۀ زوجۀ دائمی خو

   -: شماره شناسنامهجاهدي  : عربشهرت
 : هشت هزار تومان است.مبلغمحمد،  فرزند:: کالته خلیج، صادره از

 تا منزل زوجۀ      
 عرض ایشان شودمایل است کسی حق ندارد مت تا براي پذیرایی [...]

هشت هزار و شش صد تومان  بابت خمس و سهم امام و مطالبات من بدین شرح است:  
 داده شد، خداوند قبول فرماید.

عـرب پـدر    :شـهرت موسـی،   :جنـاب ه ب لحاظ غبطۀ صغار و قیمومت اطفال خود را با  
  .گذار نمودمواعلی محمد  [...]: فرزند:کالته خیج، صادره از، -:شناسنامۀ شماره به موصی، 

» دع ب لَه دنْ ب م لونَهففَ دب لَّذینَ ی ی اَ مه علَ ثْ ما ا عه فَانَّ م 21/12/59. به تاریخ 1»اس  
  : رجبعلی عربامضاء وصیت کننده

م   امضاء وصی                                 امضاء ناظر                              امضاء قی  
  سلیمان عرب                          [...]                                 [...]        

  شهود:
 علی عرب        یوسف [...]        سید حسن [...]

                                           
 .181بقره/  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I .بیایید خود را از همت جهاد محروم نکنید  
I .جز جهاد چیزي محو کنندة گناهان ما نیست  
I آن و اسالم و تحت رهبري امام به اسالم و مملکتتان خدمت کنید.همه زیر پرچم قر  
I .پایگاه بسیج مرکز عنایات پروردگار و مرکز تربیت شهدایتان بوده و هست  
I اي بپذیر. پروردگارا کاالي ناچیزم (جان) را که آن را نیز تو خود به من داده  
I دار اسالم امام امت خمینی کبیر است. امروز تنها پرچم  
I کسـی تکیـه    ) در روز عاشورا بـه نیـزة بـی   7را اطاعت کنید و نگذارید چون حسین( فرمانش

 بزند.
I .به کارهایتان رنگ خدایی دهید 
I .به فکر جمع کردن مال دنیا نباشید 
I )ایم و مثل او وارد جنگ شدیم کرده) اقتدا 7ما به حسین. 
I )شاهراه فالح و رستگاري است.  7راه حسین ( 

  اهللا  رحمت :نام
  عرب  خانوادگی:  نام

  رجبعلی   پدر: نام 
  صغرا نام مادر:

  1346دهم آبان  ریخ تولد:تا
  کالته خیج از توابع شاهرود محل تولد:
  چهارم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365چهارم دي  تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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   عرباهللا رحمت
  

  الرحمن الرحیم بسم اهللا
اهللا ذلکـم خیـرٌ لکـم ان کنـتم      و ثقاالً و جاهدوا باموالکم و انفسـکم فـی سـبیل    ]انفروا خفافاً[«

   1»تعلمون
هایتان جهاد کنیـد ایـن    ها و جان کافران سبک بار و مجهز بیرون شوید و در راه خدا با مال«

  (قرآن کریم). »کار شما را بسی بهتر خواهد بود اگر مردمی با فکر و دانش باشید
به نام اهللا آفریدگار جهان و جهانیان و سالم به روان پاك پیامبران بزرگ الهـی بـه ویـژه      

) و سـالم بـر دوازده امـام معصـوم بـاالخص      6خاتم آنها حضـرت محمـدبن عبـداهللا(   
م شهادت و مهدي(عج) امام دوران ما و فرمانـدة رزمنـدگان و راهنمـاي    7 حسین( )، معلّ
اهللا  سالم بر رهبر و مرجعم حضرت امام خمینی و قـائم مقـام رهبـري آیـت    طلبان و  شهادت
و درود به روان پاك و طیبۀ عزیزان زود سفر کردة شهید که رفتنـد و بـه معشـوق     2منتظري

پیوستند و سالم بر اسراء و مفقودین و مجروحین و معلولین جنـگ و انقـالب و سـالم بـر     
  م.رهروان طریق شهادت یعنی رزمندگان اسال

فروشـان یعنـی سـرزمین     پروردگارا، بارها جان ناقابلم را براي معامله با تو به بازار جـان   
گردانـدي،   کردي و مرا پشیمان برمـی  دانم چرا آن را قبول نمی گون جبهه آوردم، اما نمی الله

ن را نیز ام. بارخدایا، کاالي ناچیزم را که آ ام و آورده این بار نیز دوباره جانم را به کف گرفته
ام در گذر و از زمرة شـهدایت قـرارم ده و    اي بپذیر. از گناهان و معاصی تو خود به من داده

شهداي کربال محشورم کن و خون اندکم را براي هدایت و راهنمایی جوینـدگان ایـن    3[...]
  عظمت و بزرگی این راه بیفزا.   به راه روي خون دیگر شهداي راهت بریز و

  »مینالعال آمین یا رب«

                                           
  .41بخشی از سورة توبه، آیۀ  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 خوانا نیست. -3
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خواهم برایتان  اهللا، آنچه را که اینجانب از این مدت عمرم فهمیدم می اما بعد، امت حزب  
  بگویم.

»را ب1»من لسانی یفقهوا قولی احلل عقدةًر لی امري و شرح لی صدري و یس    
ساز قرآن  اول از همه در یگانگی خداي بزرگ و حقانیت دین مبین اسالم و کتاب انسان  

) پیـامبر  6یست و چهار هزار پیامبر الهی و آخرین آنها حضرت محمـد( و یک صد و ب
) تـا  7بزرگوار اسالم شکی نـدارم و همچنـین در امامـت دوازده امـام معصـوم از علـی(      

مهدي(عج) و در غایب بودن حضرت مهدي(عج) تردیدي ندارم و بـه ایـن حقیقـت یقـین     
الح و رستگاري نیست و تنها در سایۀ ها را راه ف دارم که جز دین مبین اسالم و تشیع انسان

دار اسالم امام امـت   توانیم سعادتمند شویم، و امروز تنها پرچم گام برداشتن در راه اسالم می
تواند قافلۀ ما را رهبـري کنـد و کشـتی     خمینی کبیر است و در این برهه از زمان تنها او می

ـ  هـاي پیـامبر   به ساحل نجـات برسـاند و بـا رهبـري     2[...] اش زمینـۀ ظهـور حضـرت     هگون
اش کنید، فرمـانش را اطاعـت    الحسن(عج) را فراهم سازد. قدر او را بدانید و یاري بن  حجت

کسی تکیه بزند. بایـد قـدرش    ) در روز عاشورا به نیزة بی7کنید و نگذارید چون حسین(
  ر داده است.جاي آورید که او را در زمان ما قرا  را بیشتر از اینها بدانید و شکر خدا را به

، ایـن  4»مسئله اصلی ما جنگ است«طور که امام فرمود  مسئلۀ جنگ است که همان 3[...]  
جنگ ما جنگ دو کشور نیست، جنگ براي به دست آوردن خاك نیست، جنـگ مـا   « 5[...]

 7امروز تمامی کفر در مقابل اسالم ایستاده اسـت و دفـاع از [...]   6.»جنگ اسالم و کفر است
است و مدافعان از انقالب اسالمی مثل سربازان صدر اسـالمند.  » اهللا فی سبیل« اسالمی جهاد

) در 7هـاي ابـا عبـداهللا(    پس بیایید خود را از همت جهاد محـروم نکنیـد. امـروز خیمـه    
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سـر   1»هـل مـن ناصـر   «) هست که نـداي  7(اباعبداهللاسرزمین ما برپا شده است و فرزند 
گویید و خود را به کـاروانش برسـانید کـه در     لبیکند طلبد، ندایش را بل دهد و یاري می می

  آینده افسوس خواهید خورد. جز جهاد چیزي محو کنندة گناهان ما نیست.
هـا   مسئلۀ بعدي وحدت و انسجام شماست. تا به حال هرگاه دشمنان اسالم از همـۀ راه   

شـدند و تـا    یماندنـد، از راه تفرقـه بـین مسـلمین وارد مـ      براي ضربه زدن به اسالم باز مـی 
از این سوراخ گزیده شـوید. امـروز همـه مسـلمین      2 اي هم موفق بودند. نکند این[...] اندازه

گوي یک رهبر باشـند و آن هـم جـز امـام      لبیکباید دست در دست هم بدهند و یک صدا 
توانید در ایـن زمـان جلـوي تجـاوز      [ات] او می تواند باشد. تنها در سایۀ رهبري خمینی نمی

ران و ظلم ظالمان بایستید و از اسالم و قرآن و ناموس میهن خـویش دفـاع کننـد و    تجاوزگ
  چنان درسی به دشمنان اسالم بدهند که تا ابد به فکر توطئه هم نباشند.

آموزان عزیز و همرزمانم در کـالس درس اسـت.    دیگر مربوط به معلمان و دانش مطلب  
عـد  آموزم، مبارزة فرهنگی تو را از مب برادر دانش ارزة نظامی عقب نیندازد. درست است که ب

توانی دردي را دوا کنی  مینفرهنگی انقالب خیلی مهم است، اما تو فقط در سایۀ خواندنت 
خورد،  هم به درد نمی 4اگر تزکیه نباشد، علم تو [چه]«و امام فرمود  ،تزکیه است 3جبهه [...]

ظامی و فرهنگی تمام سـعی و تالشـت   پس باید در جبهۀ ن 5.»هاي دیگر تا چه رسد به درس
اهللا بتوانی به نحو احسن دینت را به انقالب و خون شهداي انقالب  کار بگیري تا انشاء  را به

اسالمی ادا کنی و معلمان گرامی هم بایـد احسـاس وظیفـۀ بیشـتري بکننـد و نسـل آینـده        
  خواهد تربیت کنند. انقالب را آنگونه که امام زمان(عج) می

دولتــی دارم کــه ســعی کننــد  6فارشــی هــم بــراي بــرادران کارمنــد در اداراتو امــا س  
تواننـد خـدمت    برخوردشان را با مردم کامالً اسالمی کنند و به این ملت محروم هر چه مـی 
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کنند و نکند خدایی ناکرده کاري کنند که مردم را ناراضـی کننـد. بایـد خـود را نماینـدگان      
  کنند که امام زمان(عج) از آنها انتظار دارد. طور کار حکومت اسالمی بدانند و آن

مطلبی هم براي خواهران دارم. اي خواهر مسلمان، آیندة این انقالب به سـعی و تـالش     
دارد. صالح و فساد جامعۀ اسالمی به دسـت تـو اسـت،     1تو در راه تربیت فرزندانت [نیاز]

سـیر هـواي نفـس.    م انسان ان خدایی تربیت کند و هتواند هم انسا این دامن تو است که می
قدر خودت را بدان و دامنت را پاك نگهدار، حجابت را درست کن خدا را ناظر بر اعمالت 

سازان انقالب  ) اقتدا کن، نونهاالن و آینده3) و زینب کبري(3بدان و به حضرت زهرا(
رو  )3اهللا پیش حضرت فاطمه( خواهد تا انشاء طور تربیت کن که امام زمان(عج) می را آن

  ) سربلند باشی و فرزندانت هم مایۀ افتخار ائمۀ اطهار باشند.6سفید و نزد پیامبر اکرم(
چند سفارش هم براي روستاي خودمـان دارم: امـت شـهیدپرور، بـا مسـائل بـه شـکل          

اي برخورد نکنید؛ چشمانتان را باز کنید، حق و باطـل مشـخص اسـت، مـؤمن و      کورکورانه
طلبان راه نیفتید که آتش آنها شما را هـم خواهـد    و ریاست 2قیناند دنبال مناف منافق مشخص

قـدم باشـید؛ بـه     سوزاند و شما هم در عذاب الهی با آنها خواهید بود؛ در مسائل خیر پـیش 
کارهایتان رنگ خدایی دهید؛ به فکر جمع کردن مال دنیا نباشـید؛ بـه فکـر مردمـان باشـید؛      

راي رضاي خدا امتی واحد شوید؛ همـه زیـر سـایۀ    ها بردارید؛ ب ها و تفرقه دست از اختالف
خـدمت کنیـد و در ایـن     3پرچم قرآن و اسالم و تحت رهبري امام بـه اسـالم و مملکتتـان   

  دنیا چیزي بکارید که به درد سفر آخرتتان بخورد.
قدر پایگاهتان را بدانید. پایگاه بسیج مرکز عنایات پروردگار و مرکـز تربیـت شـهدایتان      

(عج) است. اسمتان را در آنجا ثبت کنید و افـرادش را   اهللا بقیهدفتر سربازان  4.هست بوده و
  کمک کنید تا خدا کمکتان کند.
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در پایان، چند مطلب هم براي پدر و مادرم دارم: پـدر و مـادرم، زمـان مـا زمـان تکـرار         
ن ایـم و مثـل او وارد جنـگ شـدیم، بایـد چـو       ) اقتدا کرده7عاشوراست و ما به حسین(

آیـد   ) در برابر هرگونه مصیبتی که براي مـا پـیش مـی   7) و اهل بیت حسین(7حسین(
بگوییم خدایا راضی هستیم به رضایت و تسلیم هستیم در برابر امر تو. امیدوارم که با رفـتن  

تر شوید و برادران کوچکم را طوري تربیت کنید که آنهـا   هاي بعدي آماده من براي فداکاري
) شاهراه فالح و رستگاري اسـت و بـراي   7بیایند که راه حسین( )7هم به راه حسین(

من هم طلب آمرزش و مغفرت کنید و دعا کنید که خدا مرا قبـول کنـد و از زمـرة شـهداي     
جاي گریه بر من سالح مرا بر دارند  خواهم که به راهش قرار دهد و از خویشان و قومان می

  ابدي نائل شوید.اهللا به سعادت  و به راه ما بیایند تا انشاء
طلـبم و   اهللا و قومـان و خویشـان و دوسـتان حاللیـت مـی      در پایان، از همۀ امت حـزب   

هاي ما را به بزرگی خودشان ببخشند و اگر حقی به گردن مـا دارنـد از آن    امیدوارم که بدي
  حق بگذرند. به امید دیدار در قیامت.  

  »والسالم علی عباداهللا الصالحین«
  اهللا عرب رحمت
29/8/1365  

  دقیقه صبح45و 11ساعت 
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
اهللا فیقتـل او   و من یقاتل فـی سـبیل   ةنیا باالخرالد ةاهللا الذین یشرون حیو فلیقاتل فی سبیل«

  1»تیه اجراً عظیماًؤیغلب فسوف ن
اد کننـد و هـرکس   گزیدند جهـ مؤمنان باید در راه خدا با آنان که حیات مادي را بر آخرت «

  ».در جهاد در راه خدا کشته شد یا فاتح گردید زود باشد که او را اجري عظیم دهیم
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ام بخشید و سپس با فرستادن رسوالن راه  حمد و سپاس خداوند قادر متعال را که هستی  
سعادت و فالح را برایم مشخص نمود و جهاد را براي مؤمنان قرار داد تا به این وسـیله راه  

شبه طی کنند و درود به روان پـاك حضـرت ختمـی مرتبـت      لۀ تقرب به خدا را یکصدسا
) که جهان را به نور رسالت خویش منور کرد و درود به روان پـاك  6عبداهللا(  محمدبن

) که با برجاي گذاشـتن  7طالب( بن ابی )، موالي متّقیان، حضرت علی6وصی پیامبر(
تا ابد راهنمایی کرد و حق را از باطل جدا سـاخت   یازده ستاره منور به نور الهی جهانیان را

ترین سالک راه آن بزرگواران در این زمان، حضرت امام خمینی که به ما  و با درود به بزرگ
عزت و شرف بخشید و درود به روان پاك عزیزان زود سفر کـرده و بـه معشـوق پیوسـته،     

) تا کـربالي  7الي حسین() و از کرب7شهیدانمان از بدر و حنین تا به کربالي حسین(
تـر کـرده تـا     رنگ ایران که با نثار خون خویش راه سرخ انبیاء و اولیاء خـدا را رنگـین   خون
  ماندگان از قافلۀ بشریت را از انحراف بازدارند. وسیله ما عقب بدین
آورم نه بدان معنی است که بخواهم به شما پیـام   اینک که چند کالم را بر روي کاغذ می  

 1هـا را گفتنـد و شـنواها هـم شـنیدند. [...]      برادرانی که پیش از ما رفتند گفتنـی  دهم، چون
  باشم 2خواستم که حکم خدا و پیغمبر را، که همان امر به معروف و نهی از منکر است. [...]

ایم که خداوند به ما عنایت کرده و جهاد  برادران، امروز ما در مقطعی از زمان قرار گرفته  
رویمان گشوده است و اسالم و مسلمین در حالت جنگ با دشمنان خـدا و  در راهش را به 

که از اسـالم سـیلی خوردنـد،     باشند و از طرفی تمام کسانی پیشگان زمان می و ستم 3منافقین
ها را بکنند و اسالم را نابود سازند.  اند تا شاید بتوانند جبران گذشته دست در دست هم داده

هاي  اجب و فرض است که به یاري اسالم کمر بندیم و اسلحهپس به یکایک ما مسلمانان و
بـار   متکی بر ایمان را به دست گیریم و از دین خدا و عزت و شرف خود دفاع کنـیم و ایـن  

تر از قبل به پیکر دشمنان بزنیم. پس بیاییم و در این امر کوتاهی نکنیم و  اي محکم نیز ضربه
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هـل  «که همـان نـداي    1اهللا منتظري قام رهبري آیتنداي رهبر عزیزمان امام خمینی و قائم م
گـوییم و خـود را از نعمـت     لبیـک  بلند ،) در روز عاشوراست7امام حسین( 2»من ناصر

دري از درهـاي  ) «7جهاد در راه خدا محروم نسازیم کـه جهـاد بـه قـول امیرالمـؤمنین(     
بت بـه ایـن   و اگر خداي ناکرده نس 3»شود بهشت است که فقط به روي مخلصان گشوده می

اي که بخوریم این اسـت کـه عـذاب الهـی را بـر اثـر        توجهی شود، اولین ضربه امر مهم بی
  ایم. جاي نیاوردن شکر نعمت جهاد بر خود خریده به

دهیم براي رضاي خدا باشد، منفعـت مـادي    برادران، سعی کنید که کاري را که انجام می  
نمـا   ا در نظر بگیـریم، خـود را مقـدس   خویش را در نظر نگیریم خشنودي امام زمان(عج) ر

هاي خود جامه عمل بپوشانیم، تنها بـا گوشـۀ مسـجد نشسـتن و دعـا       جلوه ندهیم. به گفته
) هستیم و اگـر در  7خواهد. ما شیعۀ علی( شود. اسالم مرد جنگ می نمیدوا  4کردن [...]

ه با دشـمنان  زندگی دقت کنیم، خواهیم دید که آن حضرت بیشتر عمر خود را در راه مبارز
بینـیم کـه    مـی  ،خدا به سر برده است و یا اگر در زندگی امامـان دیگـر دقـت کـرده باشـیم     

اند و همگی شربت شهادت را نوشیدند و ما هم  کدام از آنها با مرگ طبیعی از دنیا نرفته هیچ
یم و رو آنها باشیم، و از کشته شدن و اسیر شدن در راه خدا هراسی به دل راه نده باید دنباله

این را بدانیم که یک بار مردن حق است. اگر مرگ انسان فرا رسـد، در هـر کجـا و در هـر     
تـرین و   مکان باشد مهلتش نخواهد داد، چه در میـدان جنـگ باشـد چـه در داخـل بـزرگ      

  هاي جهان. ترین کاخ محکم
طـور کـه امـام عزیـز      اي که مهم است وحدت و هماهنگی شماست و همان دیگر مسئله  

، در طول تـاریخ هرگـاه دشـمنان اسـالم از     5»پیروزي شما در گرو وحدت شماست«فرمود 
افتادند کـه بـین مسـلمین اخـتالف ایجـاد کننـد و        شدند به این فکر می ها ناامید می همه راه
بـار از   هاي ما هم از همین راه بوده است و باید به گـوش باشـیم و ایـن    ترین شکست بزرگ
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سفانه بعضی از ما اصالً به این امر توجه نـداریم و ناآگاهانـه   این سوراخ گزیده نشویم و متأ
طلبی و خودخواهی و حب دنیا را و  داریم و ریاست یا آگاهانه دست از لجاجت خود برنمی

دهیم و خدا لعنت کند عـامالن نفـاق و    هواهاي نفسانی خویش را بر رضاي خدا ترجیح می
  دارند. م این روستا برنمیتفرقه را که دست از سر این ملت مظلوم و محرو

اي که به نظر من خیلی مهم است این است که باید بعد فرهنگی انقـالب را   دیگر مسئله  
بیشتر تقویت کنیم و فرزندان خود را براي کسب دانش و علم و معارف اسالمی بـه حـوزه   

ي از ا بفرستیم. من قصد داشتم که در آینده به حوزة علمیه بـروم و تـا شـاید بتـوانم گوشـه     
  خواهم که براي این امر مهم نیز فکر بکنید. ام را ادا کنم و از شما می وظایف اسالمی

رزمـانم در کـالس درس: بـرادرم،      آموز و هـم  اما چند کالم هم خطاب به برادران دانش  
مبادا که مبارزة نظامی تو را از مبارزة سیاسی و فرهنگی بـاز دارد و بایـد سـعی کنـی حـین      

تواند در درازمدت کانالی براي  توجهی به این امر می درست را هم بخوانی. بیمبارزة نظامی 
نفوذ دشمن جهت ضربه زدن به انقالب باشد. پس باید در داخل سنگر هم کـالس درس را  

شـوي، هـم جهـاد نظـامی و هـم       برپا کنی، چون با این کار از فیض دو جهاد برخوردار می
انـد و گوشـت و پوسـت و     یی از انقـالب نبـرده  جهاد فرهنگی و نگذار که کسـانی کـه بـو   

از تـو سـبقت بگیرنـد و در آینـده      ،فروشی پرورش یافتـه اسـت   استخوان آنها از مال قاچاق
  هاي مهم انقالب را در دست گیرند. پست
شـما   هاي مقاومت: برادر، اینک که خداوند بـه   و چند کالمی براي برادران بسیج و گروه  

تخاري را، که پاسداري از خون شهداست، نصیبتان کـرده اسـت،   منت نهاده است و چنین اف
این نعمت را شاکر باشید و این را بدانید وارثان خون شهدا شمایید و شـهدا از شـما خیلـی    
انتظار دارند. پس باید در کارهایتان دقت کنید و خط امام را، که همان صراط مستقیم است، 

 رضـایت قطرة خونتان ادامه دهید و در همه حـال  فراموش نکنید و راه شهیدان را تا آخرین 
خدا و خشنودي امام زمان(عج) را در نظر بگیریـد و بـراي خـدا کـار کنیـد و از او کمـک       

  هاست و او نظرش همیشه با مؤمنان است. که قدرت او مافوق همۀ قدرت بخواهید
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اهی چادر تـو  را بدان که کوبندگی سی اما چند کالمی هم براي خواهران: اي خواهر، این   
، تـو  1رود و از دامن توست که انسـان بـه معـراج مـی      تر از سرخی خون شهدا است کوبنده

توانی با تربیت صحیح فرزندان خود آینده انقالب را بسازي. الگوي تو فاطمـۀ   هستی که می
را بدان حجاب تو وقار توست، وقار تو افتخار ماست، مگر افتخـار   ) است و این 3زهرا(

داشـته   2افتخار ما همان است که در این مملکت روزي هزاران فرد مثل بهشـتی  ما چیست؟
  نیست. 3باشیم و این جز در سایۀ زحمات تو میسر

اهللا خواهانم که اگر در این مـدت کـه    در پایان، از کلیۀ برادران و خواهران و امت حزب  
شید و حاللم کنیـد و  در این جهان زندگی کردیم، اگر از ما بدي دیدید، به بزرگی خود ببخ

خوبی براي راه فرزندان شهیدشان  4خواهم از اینکه نتوانستم رهرو هاي شهداء می از خانواده
  باشم مرا حالل کنند.

  »والسالم علی عباداهللا الصالحین«
22/12/1364  
  امام رضا 21تیپ

  اهللا عرب رحمت
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  5»من لسانی یفقهوا قولی ةو احلل عقدامري یسر لی  رب اشرح لی صدري و«

دهنـدة مستضـعفان و درهـم کوبنـدة      نام اهللا پاسـدار حرمـت خـون شـهیدان و یـاري      به  
 6)عبداهللا(  مرد تاریخ بشریت حضرت محمدبن ستمگران و با درود به روان پاك بزرگ

وصـی آن بزرگـوار   سوي نـور هـدایت نمـود و بـا درود بـه       که با کتاب و عترتش ما را به 
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) و یـازده فرزنـد پـاك و معصـومش کـه بـه حـق برتـرین         7طالب( ابی بن  حضرت علی
الحسـن(عج) مـوال امـام     بـن  مخلوقات عالمند و با درود به پیشگاه مقدس حضـرت حجـت  

جنگنـد کـه یـا کشـته شـوند یـا بـه         زمان(عج) آنکه رزمندگان به شوق دیدارش آن قدر می
زائـر   1رود و سرش را روي قبـر [...]  هاي جمعه به کربال می دیدارش نائل شدند، آنکه شب

کنـد. آري،   گذارد و بر مظلومیت جدش گریـه مـی   ) می7علی(  بن جدش حضرت حسین
) جز مهدي(عج) زائري دیگر نـدارد و وظیفـۀ ماسـت کـه بـرویم آن      3قبر فرزند فاطمه(

ر موالیمـان مهـدي(عج)   مکان مقدس را از چنگال جنایتکاران زمان آزاد سازیم و ما هم کنا
  ) گریه کنیم.3هاي فرزند زهرا( ناله شویم و بر مصیبت عزیز بنشینیم و با آن بزرگوار هم

و با درود به یگانه نایب برحق امام زمان(عج) حضرت امام خمینی کـه بـه مـا عـزت و       
مـان کـرد و درود بـر     شرف بخشید و از خواب جهالت و گمراهی به راه راسـت راهنمـایی  

کند و در هر لباس و مقام  کند و براي رضاي خدا کار می که در خط امام حرکت میهرکس 
  که باشد.

عنوان وصیت نـزد پـدر و    آورم کلماتی است که به این چند کالم را که بر روي کاغذ می  
تر از آن هستید که من شما را نصیحت کنم چون مـن   دارم. البته شما بزرگ مادرم عرضه می

ام که آن روزي کـه شـما    دانم و فهمیده ا دارم و من خوب این معنا را میهر چه دارم از شم
امتحان خود را در پیشگاه خداوند سرافرازانه پس دادیـد و انشـاءاهللا    ،به من اذن جهاد دادید

  عنوان تذکر است: قبول هم شده باشید و این چند کالم هم فقط به
و چنـد   2نزد پـدر و مـادر اسـت [...]    دانید که فرزند امانتی پدر و مادرم، شما خوب می  

خواهـد پـس بگیـرد، نبایـد      روزي نزد شما امانت بودیم و اکنون که خداوند امانتش را مـی 
دهید و از زحماتی هم که براي تربیـت   ناراحت باشید زیرا از خداست و به خودش پس می

امی ) و نـزد تمـ  7الحسـین(  کردن من کشیدید همان بس است که نزد حضـرت اباعبـداهللا  
  شهدا سرافراز و روسفید باشید.

                                           
 خوانا نیست. -1
 در اصل وصیت چند واژه افتاده است. -2
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من تنها انتظاري که از شما دارم این است که راه مرا بعد از من ادامـه دهیـد و از بابـت      
گونه ناراحتی در خود راه ندهید بلکه خوشحال و سـرافراز باشـید کـه     ام هیچ اینکه من رفته

از عذاب الهی بپرهیزیـد و از  یاد خدا باشید و   دین خدا را یاري کردید، بعد از من بیشتر به
مردم هرگز انتظار احترام و تشکر نداشته باشید، فقط اجر خـود را از خـدا بخواهیـد، چـون     

توانند اجر شما را بدهند. شما مرا در راه خدا به این راه فرسـتادید و مـزد پـاداش     مردم نمی
کـه قلـب امـام     آن را هم از خدا بخواهید و به هر کسی منت نداشته باشـید و کـاري کنیـد   

زمان(عج) را از خود خشنود سازید و این را هم بدانید که مرگ حق است و وقتی که زمان 
  آن فرا برسد در هر کجا که باشی بدون شک خواهی رفت.

برادران و خواهرانم را خیلی خوب تربیت کنید و بـراي قربـانی در راه خـدا بـه میـدان        
ساختن آخرت خود کنید و بـه   1ل گذر است و [...]بفرستید و به دنیا دل نبندید که دنیا مح

که خواستید بر من گریـه بکنیـد، مبـادا در     نماز و مسائل دینی خود اهمیت بدهید و هنگامی
هـاي   جلوي چشم مردم گریه کنید و اگر در پنهـانی هـم خواسـتید گریـه بکنیـد، مصـیبت      

که گریه بر او و اصحاب  ) را پیش روي خود مجسم کنید و بر آنها گریه کنید7(اباعبداهللا
  او اجر اخروي دارد.

ــر ز رضــاي حــق در ایــن عــالم چیســت     بهت
  

ــاداش   ــه  پـ ــدة بـ ــت  دهنـ ــز داور کیسـ    جـ
  یــــادي ز حســــین و روز عاشــــورا کــــن   

  

  اکبـــر نیســـت فرزنـــد تـــو بهتـــر ز علـــی  
  

  

و این را بدانید هر چه شما استقامت و صبرتان بیشتر باشد روح من در آسایش بیشتري   
بدانید که تلخی دنیا شیرینی آخرت و خوشی دنیا تلخی آخرت است. با مشـکالت  است و 

وار مقابله کنید که دنیا میدان امتحان است نه میدان عیش و نوش و راحتی. نـه   زندگی زینب
خورد، نه زن، نه مال و نه ثروت بلکه فقط عمل صالح است که به درد قبر  فرزند به درد می
  خورد. تنگ و تاریک می

پدر و مادرم، راه رفتنی را باید رفت چه امروز و چه فردا، پس چه بهتر است که مـا هـر     
چه زودتر خود را آماده کنیم و ما به استقبال مرگ برویم و اگر توجه کرده باشید، هیچ امـام  

                                           
 ا نیست.خوان -1
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و پیغمبري با مرگ طبیعی از دنیا نرفت بلکه همه شهید شدند؛ پس مـا چـرا در ایـن زمـان     
به سراغمان بیاید. امروز مرگ طبیعی ننـگ اسـت    1ر خانه بنشینیم که [...]شهادت آن قدر د

براي فردي که نیروي جبهه رفتن را دارد و این هم بدانید که اسالم باید حفظ شود، چـه بـا   
جان چه با مال. از هیچ کوششی نباید در این راه دریغ ورزید چون ائمه ما همه فداي اسالم 

پیروان آنها هستیم باید فـداي اسـالم شـویم و همـه کـس هـم        گوییم شدند و ما هم که می
خواهد که بـه چنـین درجـه و     لیاقت خدمت کردن در راه اسالم را ندارد؛ خیلی سعادت می

  مقامی برسی.
بار خودتان مرا بگویید که باید به جبهه بروي، چـون اگـر    و من آرزو داشتم که شما یک  
و از این به بعد هم براي رفتن برادران دیگـرم بـه    تر داشتید شد شما اجري بزرگ طور می آن

ا کنند که رضایت دهید بلکه شما آنهقدم باشید و نگذارید آنها از شما تقاضا  جبهه شما پیش
  را با دست خود تقدیم انقالب و اسالم کنید.

پدر و مادرم، چند سفارش هم براي شما دارم و آنها این است که اگر مسئولی از طـرف    
آید نکنـد کـه خـداي نـاکرده بـا آنهـا بـا         هاي دیگر براي سرکشی به خانه می ارگان سپاه یا

تان را نزد آنها ضعیف جلوه دهید، بلکه شـما بایـد بـه آنهـا      ناراحتی برخورد کنید و روحیه
روحیه بدهید و بدانید که شما تنها شهید ندادید، هزاران پدر و مادر از طـول تـاریخ تـا بـه     

  اند. دادند و به سوگ جوانانشان نشسته امروز مثل شما شهید
و دیگر اینکه بعد از من به اخبار سیاسی روز مخصوصـاً اخبـار کشـور گـوش دهیـد و        

تا همیشه بیدار و آگاه باشید و موضـع   ،سخنان ائمۀ جمعه را در نمازهاي جمعه گوش کنید
  خود را در مقابله با مسائل روز دریابید.

ه مالی یادتان نرود و دیگر اینکه با بـرادران بسـیجی و   کردن به جبهه چه جانی چ کمک  
هاي مقاومت پایگاه بیشتر برخورد داشته باشید و آنهـا را در حـل مسائلشـان     نیروهاي گروه

ها  یاري کنید و نگذارید که تنها بمانند و با دشمنان قاطعانه برخورد کنید و قومی و خویشی
و نیروهاي بسیج بدبین بـود مردانـه جلـویش    را کنار بگذارید و هرکس که نسبت به بسیج 

بایستید، هرچند که کار به زد و خورد برسد، چون راه آنها حق است و با دشـمنان آنهـا بـه    
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هایتان را قطع کنید و حتی سالمشان هم نکنید. اگر گناهی داشت، به گـردن   طور کلی رابطه
ید که آنهـا را افشـا کنیـد و    کنند. سعی کن مخالفت می 1که زیر زیرکانه مخصوصاً کسانی .من

  مشان را به مردم بشناسانید.وچهرة ش
را بفرستید که حتماً قرآن یاد بگیرند و اگر ممکن است آنهـا را   2و دیگر اینکه خواهرانم  

به مدرسه هم بفرستید که براي آینده الاقل خواندن و نوشتن را یاد داشته باشند و مثـل فـرد   
را هم اگر خواستند در آینده کاري بـراي خـود پیـدا کننـد،     کور نباشند و همچنین برادرانم 

اش منفعت مادي را در نظر نگیرید و کاري براي آنها انتخاب کن که اجر آخرتی داشـته   همه
باشد و اگر جور شد محمد را در آینده بعد از اینکه تا کالس سوم راهنمـایی خوانـد بـراي    

  ی خیلی زیاد احتیاج داریم.طلبگی به حوزة علمیۀ قم بفرست که ما به روحان
رسد و فقـط اینکـه اولـین حـرفم را بـاز هـم        اي به آن صورت به ذهنم نمی دیگر مسئله  

و ) را تنهـا گذاشـتند،   7علـی(  3کنم که امام را تنها نگذارید، چون که مردم کوفه تکرار می
ود قـرار  کنند و این شعار را آویـزة گـوش خـ    ها را لعنت میتا ابد خداوند و بندگان خدا آن

 دهید که 
ــه  ــل کوف ــا اه ــد   4م ــا بمان ــام تنه ــتیم ام   نیس

  
  جنگـیم تـا حـق برجـا بمانـد      آنقدر مـا مـی    

    

روز روزة قضـاء بـه گـردنم هسـت و      20در پایان، این را هم بگـویم کـه مـن حـدوداً       
  همچنین حدوداً یک ماه نماز قضا دارم.

امیـد آنکـه    وند و بـه  شـ و دیگر عرضی ندارم. به امید روزي که مستضعفان وراث زمین   
  تمام جهان به اهتزاز درآید. 5رپرچم توحید د

  »والسالم علی عباداهللا الصالحین«
  اهللا عرب رحمت

3/8/63  
                                           

 ».زیرگانه«در اصل وصیت  -1
 ».جواهرانم«در اصل وصیت  -2
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 ».ما مرد کوفه نیستیم«ر.ك. تعلیقات. در اصل وصیت  -4
 ».بر«در اصل وصیت  -5



 161اهللا      عرب، رحمت ¹استان سمنان 

  



 (دفتر نهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)13سناد شهدا و ایثارگران (آثار و ا     162

  



 163اهللا      عرب، رحمت ¹استان سمنان 

  



 (دفتر نهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)13سناد شهدا و ایثارگران (آثار و ا     164

  



 165اهللا      عرب، رحمت ¹استان سمنان 

  



 (دفتر نهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)13سناد شهدا و ایثارگران (آثار و ا     166

  



 167اهللا      عرب، رحمت ¹استان سمنان 

  



 (دفتر نهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)13سناد شهدا و ایثارگران (آثار و ا     168



 169اهللا      عرب، رحمت ¹استان سمنان 

  



 (دفتر نهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)13سناد شهدا و ایثارگران (آثار و ا     170

  



 171اهللا      عرب، رحمت ¹استان سمنان 

  



 (دفتر نهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)13سناد شهدا و ایثارگران (آثار و ا     172

  



 173اهللا      عرب، رحمت ¹استان سمنان 

  



 (دفتر نهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)13سناد شهدا و ایثارگران (آثار و ا     174

  



 175اهللا      عرب، رحمت ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I کند. زمایش میها آ ها مقاوم باشید که خدا بندگانش را با سختی در مقابل سختی  اهللا،  امت حزب  
I ام را با اسلحۀ خونینم پر کنید.   به جبهه بشتابید و سنگر خالی  
I خواهم خانواده شهدا را گرامی بدارید. اهللا می از شما امت حزب  
I .خدایا، در هنگامۀ جهاد دلم را چون دریاي آرام در مقابل آن همه تالطم بگردان  
I من دور گردانهاي شیطان را از  خدایا، در میدان نبرد تمامی وسوسه.  
I اقتـدا  3خواهم خانواده شهدا را گرامی بدارید که ایشان بـه زینـب(   اهللا می از شما امت حزب (

  اند. کرده
I سخت بایستید و آنها را امان ندهید ،اند امام ایستادهي در مقابل کسانی که جلو  
I اي معنوي بگذارید و به فکر آخرت باشید. براي خود برنامه 
I شته باشید که اجر عظیمی در انتظار شماست.فقط جنگ را در نظر دا 
I ترسم اگر شما قدر این امام را و این نعمت را ندانید، خدا این نعمت را از شما بگیرد. می 
I .در هر موردي وحدت را حفظ کنید که وحدت باعث پیروزي ما تا حال بوده و هست 
I دست ندهند.خواهم تقوا را حفظ کنند و حجاب خویش را هرگز از  از خواهرانم می  

  عباس  :نام
  عرب خانوادگی:  نام

  ابراهیم   پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1345هفتم اردیبهشت  تاریخ تولد:
  شهرستان مهدیشهر   محل تولد:
  اول متوسطه و طلبه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365ام اردیبهشت  سی تاریخ شهادت:
  نمهرا محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 177عرب، عباس      ¹استان سمنان 

  عباس عرب
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم 
»و  بالکعبـۀ القبلـۀً  نبیـاً و   (6)رضیت باهللا رباً و بالسالم دیناً و بالقرآن کتاباً و بمحمد

ی یٍ ابن بعلیٍّ ولیاً و اماماً و بالحسنِ و الحسینِ و علّ جعفربن محمـد    الحسینِ و محمدبن علّ
بن علـی و   بن محمد و الحسن محمدبن علی و علیبن موسی و   بن جعفر و علی و موسی

  1»حسن(عج) اماماً ابن الحجۀ
  )7(السالم علیک یا ابا عبداهللا

  الحسـن  ابـن  حجـۀ منجـی عـالم بشـریت     با سالمی گرم به گرمی خون شهیدان به بزرگ  
المهدي(عج) که عشقش ما را به جبهه کشاند و آرزوي لقـاي پروردگـارش بـه شـهادت و     

گرم به نایب او حضرت امام خمینی که نور حقش ما را نورانی کرد و گفتـار پـاکش   سالمی 
) را به ما آموخت کـه  7علی( بن  ما را از سیاهی رهانید و درس شهامت همچون حسین ا

و قدر و منزلـت   2،اهللا است و تا آخرین قطرة خون پا به پایش باید جنگید[ن] روح و نعمت
ین سـخن مـن نیسـت بلکـه پیـام شـهیدان اسـت و از امـت         این نعمت را باید دانست که ا

خواهم این نعمتـی اسـت بـزرگ و بایـد تـا آخـر بـه سـخنان او گـوش داد و           اهللا می حزب
  مخلصانه عمل کرد که این یک وظیفه است برایمان. 

هـا آزمـایش    ها مقاوم باشید که خدا بندگانش را با سختی اهللا، در مقابل سختی امت حزب  
و الجـوع و نقـصٍ    فوخبشیء من ال کمو لنبلونّ«که در کالم حقش فرموده  انکند. همچن می

  3.»...مصیبۀٌ اصابتهم الذین اذاً *مرات و بشرالصابرینمن االموال و االنفس و الثّ

                                           
کبیـر،  الجنان، دعـاي جوشـن    ) نقل شده است. (مفاتیح7بخشی از تعقیبات نماز است که از حضرت امام صادق( -1

 ). در اصل وصیت فقط به ذکر نام ائمه کفایت کرده است.161ص
 اضافه است.» ن« -2
هـا چـون تـرس و گرسـنگی و نقصـان امـوال و        و البته شما را به سختی«سوره بقره.  156و بخشی از آیۀ  155آیۀ  -3

بـه حادثـه سـخت و     هـا صـابران را اسـت. آنـان کـه      نقوص و آفات زراعت بیازماییم و مژده آسایش از آن سختی
  ».ناگواري دچارند...
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نعمت کرده و قدر  1انگیر[ي] نکند که کفر و این را بدانید خدا دیرگیر است ولی سخت  
دا غضبش را بر شما بفرستد و آن موقع دیگـر افسـوس   این آزادگی، انقالب را ندانسته و خ

آیا بـاز هـم     ؟هاي دیگر خواهم نوشت نامه دانم آیا باز وصیت خوردن ارزشی ندارد. من نمی
باري از  نامه است. خدایا، من با کوله آخرین وصیت  یا این ؟تان خواهم برگشت سالم به میان

توانسـتم   اي نمی تت نبود، لحظهبه رحمانی نامه هستم و اگر ایمان گناه مشغول نوشتن وصیت
خـودت   ،زندگی در این دنیا را قبول کنم. خدایا، اگر رضاي تو در شـهادتم هسـت، خـدایا   

  ات پذیرا باش. باري سبک مرا به درگه تمام گناهانم را ببخش و با کوله
باشـد  ام و تـو شـاهد    رضاي تو لباس رزم در بر کرده براي خدایا، تو شاهد باشد که من  

ام، پـس   نویسم. حال که براي رضاي تو لباس در بر کـرده  نامه می که براي رضاي تو وصیت
مرا در هنگامۀ نبرد و چکاچک آتش و خون سخت استوار گـردان و سسـتی را از مـن دور    

بگـردان.   2کن. خدایا، در هنگامۀ جهاد دلم را چون دریـاي آرام در مقابـل آن همـه تالطـم    
هرگـز در وجـودم راه    ،غیـرت را  [از] ا از من دور گردان و تـرس خدایا، ترس و وحشت ر

هاي شـیطان را از مـن دور گـردان و تمـام فکـر و       نده. خدایا، در میدان نبرد تمامی وسوسه
یاد خویش و نابودي دشمنانت خالصه بگردان. و خدایا، تنها چیـزي کـه باعـث      ذکرم را به

کنـد   شهید نظر می«ن کالم حضرت امام بود که ای ،جنگ بشتابم و صبر را از من ربود شد به 
آلـوده برانگیـز و خشـم و غضـبت را از مـن دور       پس خدا، مرا با لباس خـون  3.»اهللا به وجه

  قرار بده.» اهللا فی سبیل«بگردان. و خدایا مرا شهیدي 
دانم در این ساعت چه حالی پیـدا خـواهی کـرد، ولـی ایـن را       ولی شما اي مادرم، نمی  
ات، که هـم مـادري دلسـوز و هـم پـدري مهربـان        ساله 19یدن خبر مرگ جوان دانم شن می

بودي، سخت است. ولی این مرگ نیست که تو را رنجیده کند، بلکه این شـهادت اسـت و   
تو بایستی استوار باشی و هرگز خم به ابرو نیاور و زمزمه کن که من امانتم را پـاك و سـالم   

) و یارانش اشک بریـز  7یاد امام حسین( گرفت، به  ام. و اگر غم دلت را تحویل خدا داده

                                           
 ».کفر«در اصل وصیت  -1
 ».طالطم«در اصل وصیت  -2
 .513-514، صص13صحیفه امام، ج -3
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) و فرزندانش را به اسارت بردن[د]. و حال که 3که ظهر عاشورا یاوري نداشت و زینب(
) را تازیانـه زدنـد.   7کنند ولی فرزندان امـام حسـین(   ام، تو را نو[ا]زش می من شهید شده

) را کسی نبود دفن کند. و 7مادرم، مرا بر دوش گرفته و دفن کردند ولی سر امام حسین(
الزمان(عج) بـر سـر مـزارم     اوالً هر کجا که باشد خدا هست و صاحب  اگر بدنم را نیاوردند،

دانـد مـزار نـازنینش     ) باالترم که کسی نمی3خواهد آمد و ثانیاً مگر من از حضرت زهرا(
ز خواهم کـه مـرا حـالل کنـی کـه فرزنـدي خـوب برایـت نبـودم. و ا          کجاست. از شما می

خواهم برایم دعـا کنیـد کـه راه سـختی در      کنم و می خواهرانم و برادرانم حاللیت طلب می
  پیش است.  

 1ولی شما اي دوستانم، وقتی خبر شهادتم به شـما رسـید، مبـادا خـود را بـراي تشـییع        
  ام را با اسلحۀ خونیم پرکنید.   ام آماده کنید. به جبهه بشتابید و سنگر خالی جنازه

) 3زینب( خواهم خانواده شهدا را گرامی بدارید که ایشان به  اهللا می حزب از شما امت  
  اند. اقتدا کرده

  دار. خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه
شصـت  2شصت بـرایم بدهیـد و   2روز روزه برایم بدهید و اگر امکان دارد  6در ضمن   

طلبـه قربـانعلی شـبانی امانـت     عدد نوار راکس از برادر  15گرسنه را اطعام کنید. در ضمن 
  ام، به او پس دهید. گرفته

 یگان خدمتی: گردان رزمی پیاده
  جعفر بن  گردان: موسی 

  17/11/1364تاریخ: 
  

گلـزار شـهداي   که به فیض شهادت نائل شـدید محـل دفـن خـود را بنویسـید:       در صورتی
    مهدیشهر.

  )7امام رضا( 21واحد تعاون تیپ مستقل 
  

                                           
  ».تشیع«در اصل وصیت  -1
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  گر]اي دی نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  1رضیت باهللا رباً
  السالم علیک یا اباعبداهللا

فسـاد    دهندة عالم غرق در گناه، با سالم و درود بر یگانه منجی عالم بشریت و بزرگ نجات
العلمـا)   جهان(خـاتم 2کران و صمیمانه به بزرگ رهبر [...] و درودي بی    (عج).حضرت مهدي
رهبري که هستی خویش را فداي دیـن هسـتی بخـش اسـالم      اهللا خمینی، تنها حضرت آیت

  3.کرده و دوستان و دشمنان [...]
خداي من، معبودم، تو شاهد باش من براي رضاي تو به جنگ آمدم و تو شاهد باش که   

و نـاتوانی   4اي [پـر] معصـیت   کنم. خداي من، تو آگاهی که بنـده  براي رضاي تو وصیت می
 5توست که مرا در مقابل دشـمنان سـخت اسـتوار کـرده. خـدایا       بیش نیستم و تنها ایمان به

  هایم را استوار کن. گام
ام را گشاده نما و دشمن را در مقابلم اندك و دلم را چون دریاي آرام در مقابـل آن   سینه  

وجود آید و   وحشت در من به 7اي و ترس را از وجودم بیرون کن که مبادا ذره 6همه تالطم
شـهادت برسـان کـه     [بـه]  اجرا نمایم. خدایا، مرا در اوج سـختی و رنـج   8.]ی [..نتوانم زمان
  هاي دنیوي را در همین دنیا پس دهم. تمامی لذت

  جوشد. او از متن قرآن و احادیث می سخنانکند و شما هیچ صحبت نمی 9[...]  
                                           

  ).161فراز نخست از تعقیبات نماز است که از امام صادق(ع) نقل شده است. (مفاتیح الجنان، ص -1
 خوانا نیست. -2
  وصیت خوانا نیست. یک خط و نیم از -3
اضـافه شـد تـا سـیاق     » پـر «بنابراین واژة   احتماالً منظور شهید بار زیاد گناهان بوده است،». معیت«در اصل وصیت  -4

 جمله صحیح شود.
 ».خداي«در اصل وصیت  -5
 ».تالتم«در اصل وصیت  -6
 ».اي زره«در اصل وصیت  -7
 خوانا نیست. -8
 خوانا نیست. -9
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یـد و  سخت بایستید و آنهـا را امـان نده   ،اند که جلو[ي] اما[م] ایستاده و در مقابل کسانی  
بدترند و اگر پا بگیرند، همـان   1هایشان خفه کنید که اینان از خوارج هایشان را در سینه نفس

  ) کرد.7با علی( 2کنند که معاویه کاري می
فکر آخرت باشـید و   اي معنوي بگذارید و به  خواهم براي خود برنامه و از شما مردم می  

هـا مقـاوم    هستید و در مقابـل سـختی  ساز  هرگز از یا[د] نبرید که در حال جنگی سرنوشت
هایی کشـید   ) چه سختی6یاد آورید که حضرت رسول(  طالب را به ابی 3باشید و شعب

فقط جنگ را در نظر داشـته باشـید کـه اجـر عظیمـی در       دانشادل تا اسالم را به ما رسانید.
مردهـا  فکر خط مقدم جبهه باشید که خطوط پشت جبهه را پیر انتظار شماست. و همیشه به 

  کنند و هرگز به دشمن امان ندهید. حفظ می
 19دانم داغ فرزندي که  دانم در این ساعت چه حالی دارید ولی می اما تو اي مادرم، نمی  

سخت است، پس بدان کـه جوانـت را در    ،اي سال برایش هم مادر دلسوز و هم پدري کرده
شـریک   4خـود انشـاءاهللا در [...]  کنـد.   ها فرق می اي و این مرگ با دیگر مرگ راه قرآن داده

خواهم در نهایت سختی صبور باش و مقا[و]م بایسـت و ایـن را در    خواهی بود. از شما می
) در یک صبح تـا عصـر   3حضرت زینب( 5اي [...] نظر داشته باش اگر تو یک فرزند داده

و دشمنان خوشحال شوند و تـو چـون ا   6اي اشک نریخت که [...] چندین شهید داد و قطره
  در نیمه شب با خدایت راز و نیاز کن.

بهشت و نعمت آخرتت مرا پذیرا باشـد. خـداي مـن، در میـدان نبـرد       7خداي من، [...]  
هاي شیطانی را [از] من دور کن و تمام فکر و ذکـرم را بـه یـاد خـویش و نـابودي       وسوسه

  دشمنان خالصه بگردان.

                                           
 .ر.ك. تعلیقات -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
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چیز نبـوده مگـر    جنگ بشتابم، هیچ  تو شاهد باش که تنها چیزي که باعث شد به  خدایا،  
گیري بـا   خواهم وقتی جانم را می خدایا، می 1.اهللا کند به وجه یک کالم امام که شهید نظر می

رویی گشاده به من بنگري که من طاقت خشم غضب تو را ندارم و درد و غضب تـو بـراي   
  اي شدیدتر.   من از هر شکنجه

اهللا قرار بده و عذابت را  فقط شهید فی سبیل پس اي موالي من، حال که شهید شدم، مرا  
فقـط   3باشـم   من تنها چیزي که باعث شده مـن ایـن عقیـده [را] داشـته     خداي 2.از من [...]

  4.رجاي به رحمانیت توست [...]
 5و اي دوستان و آشنایانم، وقتی خبر شهادتم به شما رسید، مبـادا خـود را بـراي تشـییع      

ام به زمین ماند و سـنگرم   وض به جبهه بشتابید و نگذارید اسلحهام آماده کنید و در ع جنازه
    خالی بماند که امروز روز جنگ است نه سوگواري.

خواهم که خانواده شهدا را گرامـی بداریـد کـه عظمـت و      و از شما ملت شهیدپرور می  
ارزش خواهم که  و از شما ملت می 6.ترین اهانت [...] مقام ایشان و[ا]الست. و مبادا کوچک

  7.مقام رهبر را بدانید از دستورات او سرپیچی نکنید که [...]
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

(الرضیت باهللا رباً و با« و بعلـیٍ   بالکعبـۀ القبلـۀ   ) نبیاً وصسالم دیناً و بالقرآن کتاباً و بمحمد
و موسـی و علـی و    جعفـر  بن مدالحسین و مح  بن ولیاً و اماماً و بالحسن و الحسین و علی

                                           
 .515، ص3صحیفه امام، ج -1
 خوانا نیست. -2
 ».باشد«در اصل وصیت  -3
  نیم خط از سطر خوانا نیست. -4
 ».تشیع«در اصل وصیت  -5
 خوانا نیست. -6
  بقیه وصیت موجود نیست. -7
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فارضـنی لهـم    ائمۀًهم انی رضیت بهم اللّ». «حسن اماماًالبن  الحجۀمحمد و علی و الحسن و 
  1»شیء قَدیر انّک علی کلً

ـ « ـ السالم علیک یا اباعبداهللا و علی االرواح التّ ت بفنائـک و علـی االصـحابک و علـی     ی حلّ
  2»االنبیائک

ـ  المن االمـوال و االنفـس و    و الجوع و نقصٍء من الخوف  کم بشیٍولنبلونّ« ر ثمـرات و بشّ
  3»ا الیه راجعوننّا هللا و انّقالوا ا مصیبۀٌهم تین اذا اصابابرین الذّصال

دهنـدة دنیـاي پـر مـتالطم      با درود و سالم به درگاه یگانه منجی عالم بشـریت و نجـات    
اء است، یعنی خمینـی و بـا   جاهلیت و سالم بر نایب برحق آنکه حب او حب انبیاء و اوصی

هـاي   و درود به شهدایی کـه خونشـان مـا را بـه جبهـه      4اهللا منتظري درود [به] حضرت آیت
  هایشان مشوق ما در کارها هستند.   جنگ کشید و خانواده

واقعاً شهدا حق بزرگی به گردن ماها دارند. آنهایی که جانشان را بر کف گرفتند و ایثـار    
  و درود بر شما امت بیدار ایران.   5.دکردند و پیروزي آفریدن

دهید تا خون فرزندانتان پایمال نشود. و من بـا   درود بر شمایی که فرزند دادید و مال می  
ها را پـر   خواهم که پشت جبهه ژه مردم شهیدپرور مهدیشهر می شما امت قهرمان ایران به وی

خون] شهدا پایمال شـود.  کنید و به پشت جبهه مثل خطوط مقدم اهمیت دهید و نگذارید [
شیطانی خویش را پیاده کننـد.   8اهداف 7چنان تند برخورد کنید که نتوانند 6و با افراد مغرض
دل با روي خوش برخورد کنید، آنان را با رفتار خوش راهنمـایی نماییـد، در    و با افراد ساده

ر خـدا را  ها[ي] خویش را براي خدا خالص کنیـد و در کارهایتـان غیـ    کارهاي خویش نیت

                                           
  دعایی که به نقل از امام صادق(ع) توصیه شده در تعقیبات نمازهاي واجب خوانده شود. -1
  بخشی از زیارت عاشورا. -2
  .155 -156بقره/ آیات  -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
 ».ایثار کردن و پیروزي آفریدن«در اصل وصیت  -5
 ».مقرض«در اصل وصیت  -6
 ».نتواند«در اصل وصیت  -7
  ».اهادف«در اصل وصیت  -8
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شریک نگیرید. جلوي خطوط انحرافی سرسـختانه مقاومـت کنیـد و آنهـا را قبـل از ریشـه       
کن کنید. و موضوعی که باید خیلـی زیـاد بـه آن اهمیـت داده شـود و در آن       دوانیدن ریشه

باشد. و در این زمان خدا رهبري به این ملت داده کـه بعـد    فکر کرد مسئلۀ رهبري می 1[...]
ترسم اگر شما قـدر ایـن امـام را و     خود دیده باشد و می  مامان فکر نکنم زمین بهاز انبیا و ا

خدا این نعمت را از شما بگیرد و دیگر چنین رهبري را بدیده نبینیـد   و این نعمت را ندانید
چنان که بر سر پیشینیان ما چنـین بالیـی آمـده بـود و از      که این عذابی است براي شما. هم

که وحدت باعث پیروزي مـا تـا حـال     ،ر موردي وحدت را حفظ کنیدخواهم در ه شما می
دانم در این ساعت چه حالی دارید، ولی من شـما [را]   و اما تو اي مادر، نمیبوده و هست. 

خواهم کـه مـرا حـالل     کنم که خدا با صابران است و از تو می به صبر و بردباري دعوت می
خواهم که اگر بدي  ات خواهیم کرد و از مردم میکنی و انشاءاهللا همدیگر را در بهشت مالق

  از من به شما رسید مرا حالل کنید و مرا ببخشید. 
  »والسالم«

26/12/1363  
  

ریـال بـه آدرس    2000مقـدار   طعـام بدهیـد.   2پانزده روز برایم روزه بدهید و یـک [...]   
لم تعلق به بـرادرم  ها و اموا تمامی کتاب اسدي بفرستید. 3سردشت، پایگاه شهید عابدي [...]

  هـایی کـه بـه    خواهد انجام دهد و اگر دوست دارد کتـاب  که میاي  معاملههر حسین دارد و 
خـواهم تقـوا را    و از خواهرانم می 4ببخشد. به خصوص [...] ها طلبهخورد را به  دردش نمی

  حفظ کنند و حجاب خویش را هرگز از دست ندهند و بیشتر دعا و قرآن بخوانند.
  »موالسال«
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  هاي کلیدي عبارت
I .دل به خدا ببندید  
I خواهم که راه شهدا را ادامه دهید. از شما می  
I .امام را تنها نگذارید  
I .شهدا را فراموش نکنید و یاد آنها را زنده کنید  
I  .دعا براي رزمندگان اسالم را فراموش نکنید  
I .از جبهه و جنگ غفلت نکنید 
I ایم. ) گرفته7دت را از حسین(ما درس شها  
I .امروز حفظ اساس اسالم بستگی به روند پیروزمندانۀ این جنگ دارد 
I زند. اي به اسالم می اگر از این جنگ غفلت کنید و به دشمن فرصت دهید ضربه 
I .امام را یاري کنید تا پیروزي کامل اسالم بر کفر جهانی  
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  علیرضا عرب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
    1»فتنۀٌهم حتی ال تکون قاتلوا «
  »و جنگ و قتال کنید تا رفع فتنه«

الحسـن العسـکري(عج) و    بـن  حجۀعصر(عج)، حضرت  سالم و درود بیکران به پیشگاه ولی
نایب برحقش امام خمینی. سالم و درود بر روان پاك شهیدان، شهیدانی که از همـۀ هسـتی   

بودند و بر سر این عشق جان خـود   خدا پیوستند. شهیدانی که عاشق خدا خود گذشته و به 
اي  اي نیک است. یک طـرف بنـده   راستی بسیار سوداي خوب و معامله را سودا نمودند که به

  همتا. ضعیف و طرف دیگر خالقی بی
چنـین فرزنـدان    سالم بر مادران و پدران شهیدان و رزمندگان که در دامان پاك خود این   

نمایند. آفرین و مرحبا بـر پـدرانی کـه     خدا هدیه میپرورانند و در راه  پاك و مخلص را می
) و بـراي رضـاي اهللا عـازم    7هـاي خـود را در راه حسـین(    اند که جگرگوشـه  این چنین

هـا و هدیـه کـردن     نمایند و ایـن عمـل مکـرري اسـت از تـاریخ ایثـار ابـراهیم        قربانگاه می
ن حقیـر نیـز توفیـق پیـدا     که چه زیبا قربانی کردن و قربانی دادن است. حال ای 2ها اسماعیل

) بودم و از اینکه در خیـل  7هاي حق علیه باطل با خیل عاشقان حسین( کردم که به جبهه
) بر خیل ایـن  7ام، بسیار مفتخرم و افتخارم به این است که حسین( عاشقان اهللا وارد شده

) اسـت و درسـی کـه    7عاشقان سـرور اسـت و آموزگـار ایـن خیـل عاشـقان حسـین(       
دهند، درس رشادت، شهامت و شجاعت و شهادت و مردانگـی   اشقان می) به ع7حسین(
  است.  

ایم، پس از کشته شدن چـه بـاك. از    ) گرفته7آري، ما که درس شهادت را از حسین(  
اهللا ایـن اسـت    شهادت چه باك. سخنم با شما پدر و مادر و برادر و خواهرانم و امت حزب

                                           
 .193بقره/  -1
 ر.ك. تعلیقات.   -2
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خدا ببندید و خوشحال باشید که عزیز شما بـه    که اگر به شهادت رسیدم غم مدارید، دل به
  خدا پیوسته و در راه رضاي حق به حقیقت پیوسته.

خواهم که راه شهدا را ادامه دهید و امام را تنها نگذارید و ایـن شـعار را کـه     از شما می   
یـد  را به اثبات برسانید و امام را یـاري کن » نیستیم، امام تنها بماند 1اهل کوفه«گوییم  همه می

تا پیروزي کامل اسالم بر کفر جهانی. شهداء را فراموش نکنید و یاد آنها را زنـده کنیـد و از   
راه آنان درس بگیرید. دعا براي رزمنـدگان اسـالم را فرامـوش نکنیـد و از جبهـه و جنـگ       

که در این زمـان جنـگ    2»همیشه مسئلۀ جنگ را در رأس مسائل قرار دهید«غفلت نکنید و 
له است. تا آنجا که امروز حفظ اساس اسالم بستگی به رونـد پیروزمندانـۀ   ترین مسئ حساس

اي بـه اسـالم    این جنگ دارد. اگر از این جنگ غفلت کنید و به دشمن فرصت دهید، ضـربه 
دهد و باز براي زنده کـردن اسـالم    هاي متمادي اسالم را در انزوا قرار می زند، که تا سال می

  و شهید و مجروح و معلول و اسیر بدهیم. ها ها بدهیم و کشته باید خون
دست هم دهید و جنگ را با موفقیت به پایان برسـانید. از همـۀ شـما امـت      به پس دست  

طلبم. اگر کسی حقی بـر گـردن    کنم و از همه حاللیت می اهللا طلب عفو و بخشش می حزب
  سپارم. رگ میخداي بز  ام و همه را به من دارد، مرا عفو کند و بنده نیز از همه راضی

  

  »والسالم علی عباداهللا الصالحین«
  8/9/1365تاریخ 
  )6(3تیپ مستقل قائم آل محمد

  علیرضا عرب

                                           
 ر.ك. تعلیقات.   -1
 ).265، ص13(صحیفه امام، ج». امروز در رأس تمام مسائلمان جنگ است«اشاره دارد به سخن امام خمینی:  -2
هاي رزمی استان سمنان در دوران دفاع مقـدس اسـت. کـه بـا      زمانمستقل قائم آل محمد(ص) از جمله سا 12تیپ  -3

هـاي   و مرصاد... شرکت کرده است. (جلوه 6المقدس ، بیت3المقدس  ، بیت2المقدس چندین گردان در عملیات: بیت
 .1384حسینی و حسینعلی احسانی، زمزم هدایت،  حماسۀ استان سمنان) به روایت مطبوعات، علیرضا شاه
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  نامه جهت خانواده (خصوصی) وصیت
 ام: پدر و مادرم، سالم علـیکم. بـرادرانم و خـواهرانم، سـالم علـیکم.      سخنی چند با خانواده

کنم. اما سخنی دارم با پدر و مادرم و برادرانم در رابطۀ بـا   اینک از همه شما خداحافظی می
زمـین جـاي خانـه گـالیکش را کـه در       1کنم کـه قبالـۀ   وضع زندگیمان: به غالم سفارش می

گالیکش در حضور محمدناصر، عیسی دهقانی و مصیب میرزایی و هاشم نوشته شـده و بـه   
که به اسم غـالم   2اي اري کند که آینده خیلی الزم است. و آن قبالهاسم این حقیر است نگهد

خاطر مسـئله سـربازي بـود کـه بنـده چـون سـربازي          کردیم آن هم باشد، چون این کار به
را به اسم غالم کـردیم تـا    3دادند، آن قباله خدمت نکرده بودم و به من پروانه ساختمان نمی

جهت اطالع ذکر نمودم. در ضمن اگر بنـده شـهید    پروانه ساختمان بگیریم و این مطلب را
گـویم کـه سـهم     طلبم، این نکته را نیز مـی  شدم، ضمن اینکه از همۀ شما عفو و بخشش می

طور عمـل کننـد و اگـر ایـن      دانند، همان بنده را پدرم تصمیم بگیرند، هر طور که صالح می
دسـت بنـده ناراحـت نشـوند،      رضا و محمد از ام، امیدوارم که غالم طور نوشته مطلب را این

چنـین   چون وظیفۀ همۀ ما است که به پدرمان احتـرام کنـیم و او را نگهـداري نمـاییم. هـم     
وظیفۀ ماست که بر مادرمان احترام کرده و دین خود را نسبت به او ادا کنـیم. خـداحافظ و   

  دار شما باد. خدا نگه
 8/9/1365  

  )6(قائم آل محمد12تیپ 
  علیرضا عرب

                                           
 ».قوالۀ«یت در اصل وص -1
 ».اي قواله«در اصل وصیت  -2
 ».قواله«در اصل وصیت  -3



 197علیرضا       ب،عر ¹استان سمنان 

  



 (دفتر نهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)13سناد شهدا و ایثارگران (آثار و ا     198

  



 199علیرضا       ب،عر ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I .همیشه بگویید جانم فداي امام باشد  
I .هر چه عظمت داریم و هر چه شوکت و قدرت و ایمان داریم از امام داریم  
I .مبادا امام عزیز را تنها گذارید و خون شهیدان را پایمال کنید  
I کنم. شما را به وحدت محکم و یکپارچگی سفارش می 
I بت شهادت را دارم.هاست که آرزوي نوشیدن شر من سال 
I .ما باید به دنیا مزة تجاوز جنگ تحمیلی و نتایج آن را بچشانیم 
I   .امام خمینی حتی شیطان بزرگ، آمریکا را هم به زانو در آورده است  

  محمدکاظم :نام
  عرب خانوادگی:  نام

  غالمحسین پدر: نام 
  پوران نام مادر:

  1348شهریور  29 تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود تولد: محل

  اول متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365دي  21 تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدکاظم عرب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 انـت  لمـات ان ال الـه اال  ان لن نقدر علیه فنـادي فـی الظّ   فظنّ و ذاالنون اذ ذهب مغاضباً«

و  فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کـذلک ننجـی المـؤمنین    سبحانک انی کنت من الظالمین
زکریا اذ نادي رب1»ال تذرنی فردا و انت خیر الوارثین ه رب  

و یاد آور حال یونس را هنگامی که غضبناك شد از قوم خود و بیرون رفت و پنداشت کـه  «
افکنیم (تا آنکه در دریا در شکم مـاهی گرفتـار شـد)     ما او را هرگز در مضیقه و سختی نمی

گاه در ظلمات فریاد کرد که الها خدایی جز ذات یکتاي تو نیسـت و تـو از هـر عیـب و      آن
پس اجابت کردیم دعایش را و نجاتش دادیـم از گـرداب    آالیش منزهی و من از ستمگرانم
تن و تنهـا   اد که بار الها مرا یکو یاد آور زکریا را که ندا د غم و این است نجات اهل ایمان

  ».مگذار (فرزندي عطا فرما) که تو بهترین وارثانی
اهللا مقبول درگاهش  گذارم، انشاء با استعانت از ذات باري تعالی، چند خطی به یادگار می  

حسین و سرباز حقیر و کوچک اسالم و قـرآن   حقیر محمدکاظم عرب، فرزند غالم  افتد. این
خداونـد قـادر و توانـا، آن      که نیست معبودي براي جهانیان مگـر اهللا،  این دهم بر شهادت می

حی داور که حاضر و ناظر بر اعمال ماسـت، آن پنـاه بـی پناهـان و غیـاث مسـتغیثان، یـار        
و چهـار هـزار     صـد و بیسـت   که معبود و معشوق و موالي ماست و اینکه یک  مظلومان، آن

یی بشـرِ مغـرور، فرسـتاد کـه اولـین ایشـان حضـرت        پیامبر پاك و معصوم را براي راهنمـا 
) و وصـی او و جانشـین   6) و خاتم ایشان سید و آقاي ما حضرت محمـد( 6آدم(

حـدین [ال]امیرالمـومنین علـی(    المتقین و مولی بعد او مولی بـوده و دیگـر امامـان    7المو (
ی ) و مـابق 7) و امام حسـین( 7) امام حسن(7معصوم و پاك فرزندان امیرالمومنین(

باشد که در پشـت   ها حضرت مهدي(عج) می اند، که آخرین آن ) بوده7ذریۀ پاك حسین(
برد، و امامـت و والیـت در ایـن زمـان کـه آن       سر می پردة غیبت، به امر خداوند جهانیان به

برند(در دست ولی فقیه) به قول خـود آن   سر می خورشید والیت در پشت ابر تیره غیبت به
                                           

 .89الی  87هاي  انبیاء/ آیه -1
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ر دست تواناي امام خمینی کبیر بوده و این امام عزیز با اسـتعانت  حضرت و حدیث معتبر د
عصر(عج) بـه امـر مهـم رهبـري مشـغول بـوده و        از فرمایشات و رهنمودهاي حضرت ولی

یـا ایهـا الـذین آمنـوا اطیعـوا اهللا      «به استناد از آیه  1»عوام باید از امر او را که امر خداست«
اطاعت کنند و بدانند اگر دست مبـارزه یـا سـرپیچی را     2»االمر منکم اولی واطیعوا الرسول و

ابـر  «بـار از آسـتین ایـن     بلند کنند بدانند که دست خود را در مقابل دست خداوند، که ایـن 
اند و جزایی جز عذاب و مرگ بـر آنـان نیسـت و ایـن اتمـام       بیرون آمده، نگاه داشته 3»مرد

  حجت به شما مردم است.
این راه را، که راه سرخ و خونین سایر شهداست، با کمـک و  و در مورد انتخاب راه: من   

را[ه] چیـزي   دانستم این  شوم که من می یاري خداوند انتخاب نموده و این نکته را متذکر می
جز شهادت و اسارت و معلولیت ندارد، ولی حفظ دین و اطاعت کردن از این امام، باالتر و 

شهادت و اسارت و معلولیت نباید ترسـید و مـن    هاست و در این راه از باالتر از این حرف
  ام. هاست که آرزوي نوشیدن شربت شهادت را داشته سال
ام: پدر عزیز، شما اول باید مرا حـالل کنیـد، زیـرا     و حال دیگر سخنم با خانواده گرامی  

می که شـما را بـه   همه می س  دانند که من فرزند خوبی براي شما نبودم. ولی امیدوارم که با قَ
دل راه مـده،    دهم، از من راضی باشی و مرا حالل کنی و بعد غـم بـه   ) می7امام حسین(

بخند، تا دشمنان گریه کنند و ناراحت شوند و شکرگزار خداوند باش، زیرا دین خود را ادا 
زنم  ام و اگر لیاقت را ندارم، در درگاهش ضجه می بار قبول شده کردي. بدان که انشاءاهللا این

مش  س   4.دهم تا او مرا قبول کند و بدان که [...] میو قَ
) [را] 3) و فاطمـه( 3) و زینـب( 7روضۀ سیدالشهدا( ]به[و اما شما مادرم، شما   

) و امـام  6مند بودید و هستید، شما را به این محبوبین خدا و دختر پیـامبر(  خیلی عالقه
م می س حتاجم به حاللیت شما و دهم که الساعه مرا ببخشید و حاللم کنید که من م معصوم قَ

                                           
 ).7) است به حضرت امام حسن(7ترجمه فرازي از وصیت امیرالمومنین علی( -1
 .54نساء/  -2
 حضرت امام خمینی است.» ابرمرد«منظور از  -3
 یک خط وصیت جا افتاده است. -4
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صبور باشید و همیشه بگویید جانم فداي امام باشد. جان پسرم چـه ارزش دارد، امـام زنـده    
بماند که مادرم، هرچه عظمت داریم و هرچه شوکت و قدرت و ایمان داریم از امـام داریـم   

خـواهم مـن حـق بـرادري را در حـق       و اما بـرادران عزیـزم، از شـما خیلـی معـذرت مـی      
 -برادرم مجتبی و برادرم مرتضی و حتی بـرادرم یاسـر   -دامتان ادا نکردم، از همۀ شماک هیچ

دهم که مرا حالل کنید و اما خواهرانم، از شما بسیار  التماس بخشش دارم و شما را قسم می
کـاري علیـه شـیاطین شـرق و غـرب و       التماس حاللیت و بخشش دارم و شما را به حربـۀ  

تـان   کنم که آن حفظ حجاب است. پس در نگاهـداري حجـاب   یتر از خون معرفی م رنگین
  مانند سابق که بودید و هستید بلکه بیشتر محافظت کنید.  

و حال سخنی دیگر با مردم: مبادا امام عزیز را تنها گذاریـد و خـون شـهیدان را پایمـال       
 کنید. درست است که کمی کمبود داریم ولی بدانید که بودجۀ جنـگ خیلـی زیـاد اسـت و    

پذیر نیست. اگر مهلتی به صدام خدا نشناس بدهیم، دوباره قـوت گرفتـه،    صلح پایدار امکان
کند. ما باید به دنیا مزة تجاوز و جنـگ تحمیلـی    تري با نیروي بیشتر شروع می جنگ خونین
را پـیش گیـریم و شـکر کنـیم      ةصـلو را بچشانیم، پس بیایید با هـم راه صـبر و    و نتایج آن 

بعد از هفت سال و اندي جنگ، هنوز اقتصاد ملـت مـا از پـا نیفتـاده، بلکـه      خداوند را، که 
کنم شما را بـه وحـدت محکـم و یکپـارچگی و ایـن       پیشرفتی چشمگیر داشته. سفارش می

اش را مدیون وجود بلند مرتبۀ امام خمینی هستیم کـه حتـی    عزت و شوکت کشورمان همه
  ست.ا آمریکا را هم به زانو درآورده  1شیطان بزرگ

بینانه فکر کنید. آیا کسـی دیگـر غیـر از ایـن مسـئولین عزیـز مملکتـی         مردم، کمی واقع  
خدا، پس در شناختن افراد کمی بیشـتر دقـت کنـیم.      تواند امور جامعه را اداره کند. نه به می

حق را به باطل و باطل را به حق اشتباه نگیریم. اگر کسی در گذشته خطـایی داشـته، حـال    
حال در جبهه و پشت جبهه بـا   به او بدهیم. در آخر، از همۀ افرادي که تا به فرصت دیگري 

اند، کـه حتمـاً هـم     اند و احیاناً اگر از این عبد روسیاه ناراحتی دیده این حقیر برخورد داشته
طلبم  اند، تمنا دارم که مرا ببخشند و حاللم کنند. از تمامی اقوام درخواست حاللیت می دیده

                                           
در این انقالب شـیطان بـزرگ کـه آمریکاسـت،     «کار برد.  طان بزرگ را اولین بار امام خمینی براي آمریکا بهتعبیر شی -1

 .489، ص 10صحیفه امام، ج » کند. شیاطین را با فریاد دور خویش دارد جمع می
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ا [دارم]. و در خاتمه از امت شهیدپرور التمـاس دعـا دارم خیلـی زیـاد. دیگـر      و التماس دع
  عرضی ندارم  

  تحهالفا »والسالم«
زنـدان واقـع در    مبلغ هزار تومان وجه نقد بـه فروشـگاه میثـاق، واقـع در چهـارراه بـاغ        

بـه  کمربندي، باال از طرف خیابان نرسیده به پل فروشگاه میثاق بدهید. مبلـغ پانصـد تومـان    
ماه روز و یـک سـال و نـیم     1فروشگاه داخل پاساژ، مدرسۀ قلعه، مغازة بزازي بدهید. و[...]

  نماز را برایم بگیرید و بخوانید و مبلغ دویست تومان به کمیته امداد امام بدهید.
دار. خاتمـه    خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) حتی کنار مهدي (عـج) خمینـی را نگـه     

  ادگار را به عون خداوند منان در گذرد از جمیع گناهانم.نمودم این چند خط ی
  2»ض امري الی اهللا ان اهللا بصیر بالعبادفوفستذکرون ما اقول لکم و اُ«
شـوید و مـن کـار خـود را بـه خداونـد وا        بزودي گفتارم را هنگام پاداش عمل متذکر مـی «

  ».  بر احوال بندگان آگاه است  گذارم که او کامالً می
ه اَ   ر اهللا من کل ذنبٍو استغف« ر   و تقصیرٍ و اسـراف و اَسـئَلُ تی بحـبـ  مـت نْ اقبـل تَـو محمد 
)6( دو آلِ محم)6(.«  

27/8/1365  
  العبد العاصی 
  محمدکاظم عرب

                                           
 خوانا نیست. -1
 .44غافر/  -2
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  هاي کلیدي عبارت
I اي است بزرگ که خریدار آن خداست و فروشندة آن عاشق خدا. شهادت معامله  
I ام. از اسالم و براي پیروي کردن اسالم به جبهه رفته من با آگاهی داشتن  
I .اگر در این راه انشاءاهللا شهادت نصیب ما شد افتخار من است  
I روزي دعا کنید. امام را شبانه  
I .پیرو راه امام باشید که راه او راه اسالم است  
I .سعی کنید که در آزمایش الهی پیروز به درآیید  
I .بهشت زیر پاي مادران است  
I خواهم پیرو والیت فقیه باشند و از والیت فقیه پشتیبانی کنند. ادرانم میاز بر  

  حسن :نام
  عربی خانوادگی:  نام

  ابراهیم پدر: نام 
  طاهره نام مادر:

  1344وچهارم شهریور  بیست تاریخ تولد:
ان شهر سرخه از توابع شهرسـت  محل تولد:

  سمنان
  اول متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361نوزدهم اردیبهشت  تاریخ شهادت:
  خرمشهر محل شهادت:
  اصابت گلوله  نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  حسن عربی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب شهدا

  (قرآن مجید) 1»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون  و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
انـد   ده مپندارید که آنان زنـده شوند مر که در راه خدا کشته می کسانی». «نام خداي شهیدان به«

  .»خورند و نزد خداي خویش روزي می
تـا   )7(و از کربالي حسـین  )7(تا کربالي حسین 2سالم بر شهیدان اسالم از هابیل  

هاي شهیدان که بهترین عزیـزان خـود را در راه اسـتقرار     کربالهاي ایران و سالم بر خانواده
ارز و شهیدپرور ایران که همچون کوه استوار در کنند و سالم بر ملت مب حکومت اهللا فدا می

کـه تمـام    4و سالم به رهبر کبیر انقالب امام خمینی آن پیـر جمـاران   3ها [...] مقابل نارسایی
  عمر ما فداي لحظه لحظۀ عمر امام.  

اي اسـت بـزرگ    رسد و شهادت معامله می 5شهادت ارثی است که به بندگان پاك و [...]  
و فروشندة آن عاشق خدا. یعنی مؤمن و بهاي آن بهشت اسـت کـه    که خریدار آن خداست

ان «باشـد:   فروشد جان خودش می دهد و کاالیی که مؤمن به خداوند می خداوند به [...] می
کند  خداوند خریداري می«(قرآن)  6»الجنۀ لهمن أاموالهم ب منین انفسهم وؤاهللا اشتري من الم
  ». شان را به بهاي بهشتهای هایشان را و مال از مؤمنین جان

دشـمنان کفـر صـدامی     7من با آگاهی داشتن از اسالم و براي پیروي کـردن اسـالم [...]    
ام و اگـر در ایـن راه انشـاءاهللا شـهادت      آگاهانه و با رضایت پدر و مادر خود به جبهه رفتـه 

                                           
 .169آل عمران/  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 خوانا نیست. -3
 یقات.ر.ك. تعل -4
  خوانا نیست.   -5
 سورة بقره. 111بخشی از آیۀ  -6
 خوانا نیست. -7
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اهم خـو  گناهکار و روح سیاهم و از خداوند مـی  1نصیب ما شد افتخار من است، چون [...]
که مرا ببخشد. آنها که شهید شدند به خدمت خودشان و به رسالت خودشان و اجر خدمت 

خواهم که راه شهیدان را ادامه دهنـد   و از مردم مسلمان می 2خودشان رسیدند. (امام خمینی)
روزي دعا کنید و کـاري نکنیـد کـه امـام ناراحـت       و پیرو والیت فقیه باشند. و امام را شبانه

راه امام باشید که راه او راه اسـالم اسـت. و در مقابـل مشـکالت کـه بـه آنهـا         شود و پیرو
کند. و سعی کنید کـه در   رسد همچون کوه استوار باشند، چون خدا انسان را آزمایش می می

خواهم که هیچ ناراحتی نداشته باشند و صبر  و از دوستانم می در آیید. آزمایش الهی پیروز به
  کنند و فقط براي امام دعا کنند.   3داشته باشند. [...]

خـواهم کـه مـرا     و آخر سخنم با شماست اي پدر عزیـز و مـادر مهربـانم. از شـما مـی       
چـون بهشـت زیـر پـاي مـادران      «خواهم که حاللم نمایید  و از شما مادر می 4ببخشید. [...]

امضا کردي نامۀ مرا  نامۀ من شهادت . و درود بر تو اي پدرم که با امضا کردن رضایت5»است
فرماید: در راه اسالم هـر   خواهم که به شما صبر عنایت کند؛ که خداوند می و از خداوند می

و مبـادا ضـد انقـالب را خوشـحال کنیـد. و از       6رسد صبر داشته باشید. مصیبتی به شما می
ند خواهم که راه مرا که راه اسالم و امام است ادامه دهند و پیرو والیت فقیه باش برادرانم می

اللهـی   و از والیت فقیه پشتیبانی کنند و درس خودشان را خوب بخواننـد و افـرادي حـزب   
  درآیند؛ که آیندة این مملکت به شما احتیاج دارد.

ــه  ــا شیش ــت   م ــداریم از شکس ــاك ن ــم و ب ــود        ای ــر ش ــکند تیزت ــتر ش ــو بیش ــه چ   شیش
  ذات خــــود نــــدارد عیبــــی  اســــالم بــــه

  

  مسـلمانی ماسـت   درکـه هسـت    7هر عیـب   
    

  »والسالم«

                                           
  خوانا نیست. -1
 .383، ص 9صحیفه امام، ج  -2
  خوانا نیست. -3
  خوانا نیست. -4
 .180، ص 5، مستدرك، ج »تحت اقدام االُمهات الجنۀ«ترجمه حدیث نبوي است،  -5
  .17اشاره به لقمان/  -6
 ».عیبی«در اصل وصیت  -7
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  هاي کلیدي عبارت
I جنگیم. ما تا آخرین قطرة خون خویش با آنان شدیداً می  
I دهند. هاي مسلمانان عاشق شهادت به عشق او به زندگی خود ادامه می جان  
I دمد. که جان در کالبد عاشقان اسالم می ستآساي او با نداي مسیح  
I ید.خواستۀ من این است که امام را تنها نگذار  
I .(عج)تنها گذاشتن امام برابر است با دوري جستن از امام زمان  
I .در راه انقالب و در راه امام و امت اسالم و پیشبرد اهداف اسالم از هیچ چیز دریغ نکنید  
I .همواره به یاد شهدا باشید  
I اي فراموش نکنید. دعا به جان امام را لحظه  

  سعیدرضا :نام
  عربی خانوادگی:  نام

  عبدالحسین پدر: نام 
  جهان خانم نام مادر:

  1342آذر   وسوم بیست تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  سپاه کننده: مارگان اعزا

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

گلزار شهداي امـامزاده یحیـی    :مزار
  زادگاهش
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  سعیدرضا عربی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»لوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیرو قا«
م و بازگشـت مـا   یطلبـ  پروردگارا نداي تو را شنیدیم و اطاعت کردیم و آمرزش تـو را مـی  «
  (قرآن کریم)». سوي توست به

خون جوانـان مـا و سـایر مـردم مظلـوم و       ها تا مرفق به  دست آمریکا و سایر ابر قدرت  
  جنگـیم،  تا آخرین قطره خون خـویش بـا آنـان شـدیداً مـی      است. ما رزمندة جهان فرورفته 

  (امام خمینی) 2چراکه مرد جنگیم.
سالم بر پیامبران پاك خدا از آدم تا خاتم و بر ائمۀ معصومین که همچون مشعلی بودنـد    

دسـت   که جهان تاریک را روشن نموده و این روشنی ومشعل دست به دست گشـته و بـه   
دسـت   اکنـون بـه     سیده از او هم به ساللۀ پاکش رسیده و هـم آخرین پیامبر محمد (ص) ر

دار زمان ما روح خدا و فرماندة کل قوا رسیده است که نایب برحـق امـام زمـان(عج)     مشعل
  است.  

دار جـدش حسـین(ع) و    هـاي جنـگ و پـرچم    دار جبهـه  با سالم بر امام زمان که پرچم  
المی دیگر بر نایب برحقش و نور چشم سوي اهللا است و با س هاي مظلوم به رهگشاي انسان

امیـدواران مخصوصـاً مسـلمانان جهـان، کـه        امام زمان(عج) و امید مستضعفان جهان و امید
دهنـد و بـا نـداي     هاي مسلمانانِ عاشق شهادت به عشق او به زندگی خـود ادامـه مـی    جان
تاباند و جـایی   میها  دمد و نوري در جان آساي او، که جان در کالبد عاشقان اسالم می مسیح

اي  گذارد. چون کسی که این نور در دلـش تابیـد، دیگـر از خـود اراده     باقی نمی 3براي [...]
گردد؛ هر کوهی در برابرش کاه و هر مشکلی آسـان و هـر    دنبال معشوق روان می ندارد و به

  شناسد. آري فقط آن اهللا است.   گردد و تنها یکی را می دردي درمان می

                                           
  سورة بقره. 285بخشی از آیۀ  -1
 .148، ص 12صحیفه امام، ج  -2
  خوانا نیست. -3
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ها شـهداي   م به ملت شهیدپرور در خط امام و معلولین و مجروحین جبههو سومین سال  
  برند.   اند که پیام خون شهیدان را به ارمغان براي مستضعفان می زندة تاریخ

اي ملت عزیز اي یاوران امام زمان(عج) اي بـازوان پرتـوان انقـالب اسـالمی ایـران اي        
عنـوان وصـیت    ند، خواستم چند کلمه بـه ک کسانی که جهان اسالم به شما عزیزان افتخار می

تر از آنم که بخواهم بـه ملتـی    براي شما عزیزان یادداشت کنم. هرچند که من خیلی کوچک
دانید یک فـرد مسـلمان بایـد     که هزاران شهید داده نصیحت کنم، لکن همانطور که خود می

  کار را بکند و وصیت کردن هم مستحب است.   این 
امام را تنها نگذارید، چون تنها گذاشتن امـام برابـر اسـت [بـا]      خواستۀ من این است که  

  دوري جستن از امام زمان(عج) و دوري جستن از اسالم و دوري...
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  نام خدا   به
سپاس بیکران خداوند منان را که به من توفیق داد تا در جبهۀ حق بر علیـه باطـل    و با حمد

اش باشم. و با سالم بر رسـول خـدا و    رکت کنم و بر من منت نهاد تا جزء سربازان مهديش
ائمۀ معصومین و با سالم بر حسین(ع) و هفتادودو تن از یاران باوفایش و با سالم بر مهدي 

اهللا و با سالم بر شهداء، مفقـودین   موعود(عج) امام زمان و با سالم بر امام امت و امت حزب
نامـه نوشـته بـودم و در     معلولین و مجروحین و خانوادة ایشان. چون من وصـیت و اسراء و 

  سمنان داخل کمد شخصی من است و براي اینکه جاي آن را بدانید چند جمله را نوشتم. 
خواهم که در راه انقالب و در راه امام و امت اسـالم و   و در پایان از شما امت اسالم می  

ز دریغ نکنید که خداي ناکرده اگر کوتـاهی شـود پشـیمانی    پیشبرد اهداف اسالم از هیچ چی
یاد شهدا باشید که خون آنها باعث پیروزي انقالب بوده و دعـاي   سودي ندارد. و همواره به 

  اي فراموش نکنید.   به جان امام را لحظه
  »والسالم«

  بندة حقیر خدا سعید رضا عربی
28/2/65  
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  هاي کلیدي عبارت
I  بگویید این خط باشرف را ادامه بدهند.به برادران  
I  برادران جبهه را پر بکنید.ما پیروزیم  
I .خداوند بهشت را براي رزمندگان ساخته است  
  

  محمدعلی :نام
  عربی خانوادگی:  نام

  اکبر علی پدر: نام 
  آمنه نام مادر:

  1313دهم تیر  تاریخ تولد:
  بسطام شهرستان شاهرود محل تولد:
  پایان دوره ابتدایی تحصیالت:
  یجبس کننده: ارگان اعزام

  1363چهاردهم تیر  تاریخ شهادت:
  دوسینه محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدعلی عربی
  

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

ه بـراي  نامـ  وصیت 3شهر بسطام، کوچه شهید [...] اینجانب محمدعلی عربی، اعزام از امام  
ام در نبرد حق [بـر] باطـل، اول    نویسم به برادران سپاه و بسیج، چون شرکت کرده خودم می

ایشـان عمـر مرحمـت      صد سال دیگـر بـه   4مقام که امیدوارم که خداوند سالمتی رهبر عالی
این خط باشرف را ادامه بدهند که خداونـد بهشـت را    6دارم به تمامی برادران بگویید 5[...]

  هم بابت حقیقت باشد.  ندگان ساخته آنبراي رزم
خـدا   اگر خداوند توفیق شهادت نصیب من کرد، مرا در بسطام دفن بکنید. ما پیروزیم به  

بنـده مقـداري    .بکنـد  7ها را پـر بکنیـد تـا دشـمن داخلـی و خـارجی سـکته        برادران جبهه
مـن    خـانواده  9بـه خـواهم کـه    و از برادرهاي سپاه و بسـیج مـی   8هام یازده و [...] بدهکاري

سـالمی   13بکنند و فقـط  12عذرخواهی 11آنجاباشند، در  10سرکشی [کنند] که از من ناراضی

                                           
 ».بسمه تعالی«نوشته است » بسم اهللا«قبل از نوشتن ». الرحمان الرحیم«در اصل وصیت  -1
  ».انا للله و اناه علییه لرراجعون«سورة بقره. در اصل وصیت  156بخشی از آیۀ  -2
 خوانا نیست. -3
 در تمام متن خداوند به این صورت نوشته شده است.». خداونند«وصیت در اصل  -4
 خوانا نیست. -5
 ».بگوید«در اصل وصیت  -6
 ».سیکته«در اصل وصیت  -7
 چند کلمه خوانا نیست. -8
 ».از«در اصل وصیت  -9

 ».نارضایت«در اصل وصیت  -10
 ».آنجاه«در اصل وصیت  -11
 ».عزرخواهی«در اصل وصیت  -12
 ».قط«وصیت  در اصل -13
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خواهم تا ابد زنده باد خمینـی، پیـروز    متعال و از امام زمان(عج) می 1خداوند[از] رهبر داد. 
  باد رزمندگان.

    .مادرم 4به خصوص 3، خوشحالی بکنند2ام بگویید گریه براي من نکنند به خانواده  
، سه مرتبـه بگوییـد تـا انقـالب مهـدي(عج)      6سه مرتبه بگویید مرگ بر منافق 5در اینجا  

  دار.   خمینی را نگه
  . برادرها بروید در جبهه  

  
  جوشــد پاســدار و بســیج مــی 7خــون در رگ

  
ــی      ــن م ــر وط ــرگ ب ــاعت م ــا س ــد ت   کوش

  رســد بــر دســتش   8فرمــان خمینــی چــو    
  

ــر   ــی   9گ ــل م ــاي عس ــود ج ــر ب ــد زه   نوش
    

  خداحافظ برادران 
  محمدعلی عربی

  
  10نامه [...] این وصیت

                                           
 ».خداونند«در اصل وصیت  -1
  ».نکند«در اصل وصیت  -2
 ».بکند«در اصل وصیت  -3
 ».خصوص«در اصل وصیت  -4
 ».انجاه«در اصل وصیت  -5
 ر.ك. تعلیقات. -6
 ».رگه«در اصل وصیت  -7
 ».چه«در اصل وصیت  -8
 ».کر«در اصل وصیت  -9

 خوانا نیست. -10
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  هاي کلیدي عبارت
I .حکم والیت را به جان و دل پذیرا باشید  
I گوید آن را تکلیف شرعی و قانونی بدانید. آنچه که امام، رهبر کبیر انقالب، می  
I .حجاب را رعایت کنید  
I .نمازها را با حضور قلب به جاي آورید 
I کنم که در میان امتی هستم که ایـن انقـالب و ایـن رهبـري را بـه او عطـا        را شکر می خدایا، تو

 کردي.
I خواهم که بتوانم تا سر حد جان در پاسداري و حفظ ایـن انقـالب کوشـا     خدایا، از تو یاري می

  باشم.

  خسرو :نام
  عربیان خانوادگی:  نام

  غالم پدر: نام 
  مرحمت نام مادر:

  1341ششم خرداد  تاریخ تولد:
ــد: روســتاي جــزن از توابــع  محــل تول

  شهرستان دامغان
  کاردانی تربیت معلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361زدهم آبان یا تاریخ شهادت:
  عین خوش محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  خسرو عربیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»ا الیه راجعونا هللا و انّانّ«
  »گردیم سوي خدا باز می اییم و بهبه درستی که از خد«

بـا ایمـان بـه یگـانگی      1491شـمارة شناسـنامۀ ،   اینجانب خسرو عربیان، فرزند غالم، به   
) ولـی  7) رسول اوسـت و امیـر مؤمنـان علـی(    6خداوند و شهادت به اینکه محمد(

جان و دل پذیرا باشید و آنچه کـه امـام، رهبـر     کنم که حکم والیت را به  اوست وصیت می
  را تکلیف شرعی و قانونی بدانید.  گوید آن کبیر انقالب، می

(از فرمایشـات امـام    اگر والیت نداشته باشد هـیچ عبـادتش قبـول نیسـت     ،چون انسان  
کند که حکم خدا و رسولش و ولی امرش  خداوند انسان را تکلیف می«)، چون )7(صادق

بایـد خـود را    ،نـده خـداییم  حکم خداست و ما هم کـه ب  ،، یعنی حکم امام»را اطاعت کنیم
درست در اختیار حکم خدا قرار دهیم و هیچ موقع از حدود خدا تجـاوز نکنـیم کـه مـورد     

گیریم و دیگر اینکه حجاب را رعایت کنید، چه مرد و چـه زن،   خشم و غضب خدا قرار می
که آرایش حکومت اسالم به حجاب امت اسالمی است. دیگر اینکـه نمازهـا را بـا حضـور     

شود کـه همـراه    و این نماز موقعی قبول می 2»نماز ستون دین است«جاي آورید، که  هقلب ب
دانیم که تا نماز ما قبول نشود، هیچ عمل ما قبول نیست.  با حضور قلب باشد. این را هم می

خواهم کـه مـن هـم عامـل بـه       ها را عامل باشید و از خدا می خواهم که این گفته از شما می
  خواهم. تمام مردمی که با من تماس داشتند طلب حاللیت و آمرزش میگفتارم باشم و از 

کنم که در میان امتی هستم که این انقالب و این رهبـري را بـه او    خدایا، تو را شکر می  
خواهم که بتوانم شکر گزار این دو نعمت بزرگ باشم و  عطا کردي و خدایا، از تو یاري می

فظ این انقالب کوشا باشم، هرچنـد کـه امکـان دارد    بتوانم تا سرحد جان در پاسداري و ح

                                           
 سورة بقره. 156بخشی از آیه  -1
ین ةالصلو): «6پیامبر اکرم( -2 باب دعائم االسالم).18، ص2(الکافی، ج». عمود الد ،  
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دانـم کـه تـو از مؤمنـان      لیاقت این را نداشته باشم که جان خود را تقـدیم کـنم، چـون مـی    
  .خري. خدایا، مرا از مؤمنان قرار ده می

  

  »والسالم«
  خسرو عربیان

  9/8/1361تاریخ   به
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  هاي کلیدي عبارت
I وقات ما را به خودمان وا مگذار.خداوندا، در این لحظات و همۀ ا  
I .خداوند این توفیق را به من عطا کرد که در نبرد دشمن کافر سهمی داشته باشم  
I  کـردم،   حضور پیدا کردن من در این مکان به جز اداي تکلیف شرعی، که به گردنم احساس مـی

  چیز دیگري نبود.
I .عاقبت مرگ به سراغ همۀ ما و شما خواهد آمد  

  محمدعلی  :نام
  عربیان خانوادگی:  نام

  رضاحسین پدر: نام 
  گلناز نام مادر:

  1339یکم دي  تاریخ تولد:
آباد از توابع  روستاي صوفی محل تولد:

  شهرستان سمنان 
  دیپلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدعلی عربیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نام آن کس که سزاوار ستایش است و ضامن خون شهدا است. به 

  آن کس که تـو را شـناخت جـان را چـه کنـد     
  

  فرزنــد و عیــال و خانمــان را چــه کنــد      
ــی     ــانش بخشـ ــر دو جهـ ــی هـ ــه کنـ   دیوانـ

  
ــد       ــه کن ــان را چ ــر دو جه ــو ه ــۀ ت   1دیوان

ریا خالص گـردان و در ایـن لحظـات و همـۀ     خداوندا، اعمال و کردار و گفتارمان را از     
اوقات ما را به خودمان وا مگذار. حال که خداوند این توفیق را به من عطا کرد کـه در ایـن   
مکان مقدس در کنار سربازان آقا امام زمان(عج) قرار گیرم و در نبرد با دشمن کافر سـهمی  

بینم. حضور پیدا کردن مـن   داشته باشم، در شکر گزاري این نعمت بزرگ خود را ناتوان می
کردم، چیز دیگـري نبـود.    جز اداي تکلیف شرعی، که به گردنم احساس می  در این مکان به

  خداوند انشاءاهللا همۀ مسلمین را در اداي تکلیف خود موفق بدارد. 
دانم که به این امت بزرگ امـام پیـامی دهـم، امـا      تر از آن می بنده خود را خیلی کوچک  
کنم که اي برادر و خواهر مسلمان در پشت جبهه و در هـر کجـاي    کر عرض میعنوان تذ به

سراغ همۀ ما و شما خواهد آمـد و بـه    کنید، عاقبت مرگ به  این مملکت اسالمی خدمت می
را مدیون این شهدا و فرزندان و خانوادة شهدا بمیـریم، زیـرا    2عالم باقی خواهیم رفت [...]

) با خون خود و فدا کردن زنـدگی فرزنـد و   7ود حسین(که ایشان به پیروي از موالي خ
  اینها به خاطر پایداري اسالم است و دیگر هیچ.  عیال و دست کشیدن از همۀ

کـه امیـدوارم خداونـد    - 3[بگویم] عنوان وصیت بعد از مرگم دانم نکاتی چند به الزم می  
کـه دارم مقـداري در    بازماندگانم به آن عمل نمایند. کل پولی -شهادت در راهش قرار دهد

هزار تومان و مقداري در حساب جـاري حـدود     حدوداً هفت 4اندازم دارم [به] دفترچه پس

                                           
 شعر از خواجه عبداهللا انصاري است. -1
  خوانا نیست. -2
 در اصل وصیت افتاده است. -3
 اضافه است. -4
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الحسنۀ سنگسر بدهکارم مبلغ دو هزار تومـان کـه    شش هزار تومان دارم و به صندوق قرض
ام  فتهتا ادا نماید و مبلغ ده هزار تومان به شرکت تعاونی بابت وام گر ،به سید نصراهللا بدهید

ام که دو قسـط آن را   بدهکارم و در بانک مسکن براي ساختمان پنجاه هزار تومان وام گرفته
 ام، باقی [را] بدهکارم. داده
اي که باید به بازماندگان به خصوص برادران و خواهران عرض کنم در مورد  یک مسئله  

ام  زم محمد آقا گفتـه طور مختصر به برادر عزی طوري که به اموال مرحوم پدرمان است. همان
من در خدمت سربازي بودم. وقتی که  ،در موقع فوت آن مرحوم ،یاد دارید گونه که به  همان

طور امانت که  نزد شما برگشتم، پولی که موجود بود مبلغ چهل هزار تومان در سنگسر به به 
ین عمـاد  عبدالحسـ  که بـه حـاجی   1گرفتم (نزد علی و سیدابوالفضل بود) و مقداري هم [...]

الدین بیا بانکی بود قسمتی از آن پول را محمد آقا گرفته بود (البته براي خرج منزل) و بقیه 
که نزد حاجی عبدالحسین بـوده اسـت بیسـت و پـنج هـزار       2[را] من گرفتم جمع پول [...]

انداز  خاطر ندارم و در حساب پس تومان بود و حاال چقدر من گرفتم با محمد آقا درست به
اکنـون دفترچـه    مرحوم پدرمان) در بانک هم حدوداً مبلغ بیست هزار تومان است که هماو (

ها مبلغ چهل هـزار تومـان تـا پـیش از دریافـت       و پول به همان حال باقی است. از این پول
ام و یک دستگاه موتور هـم خریـدم. خالصـه،     اولین اجاره حاجی رمضان براي آن چاه داده

پول پدرم بابت چاه حاجی رمضان و خریدن یـک دسـتگاه موتـور    نظر بنده این است که از 
 ام.   ام، البته تا قبل از عروسی براي خرج کردن در خانه هم استفاده کرده داده
باقی اموالم یک ماشین و ساختمان است. البته در ساختن ساختمان برادرانم کمک جانی   

به هر صورتی کـه آنهـا بخواهنـد مـن     اند. امیدوارم که از من راضی شوند (البته  زیادي کرده
عرض برادران و خواهرانم برسانم که تمام مبالغی که در باال ذکـر   حرفی ندارم) در ضمن به
 طور دقیق اطالع ندارم. شد تقریبی است، چون به

برادرم محمد آقا اموالم را حساب کند با توجه به قرضی که دارم هرچه خمس بـدهکار    
  شوم پرداخت نمایید. می

                                           
 خوانا نیست. -1
 خوانا نیست. -2



 231محمد علی       عربیان، ¹استان سمنان 

  



 (دفتر نهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)13سناد شهدا و ایثارگران (آثار و ا     232



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I .حواستان را جمع کنید، مواظب باشید که شما را از روحانیت جدا نکنند  
I .اسالم بدون روحانیت امکان ندارد  
I .بروید به طرف مرگ و بهترین نوع مردن را هم انتخاب کنید که شهادت است  
I شود. ها را پر کنید که با آمدن شما قلب امام عزیزمان روشن می جبهه  
I تواننـد   درانی که از رفتن فرزندشان به جبهه جلوگیري کنند در آن دنیا در محضر خداوند نمیما

  جواب زینب(س) را بدهد.
I .حافظ این انقالب خداوند است  
I هاي شرق وغرب از پا نخواهیم نشست. تا نابودي صدام و امپریالیست 
I .همگی ما باید مرگ را حق بدانیم  

  سید رضا :نام
  عرفانی خانوادگی:  نام

  سیدحسن پدر: نام 
  ربابه نام مادر:

  1342یکم شهریور  و بیست تاریخ تولد:
  شهرستان دامغان محل تولد:
  سوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1362وششم شهریور  بیست تاریخ شهادت:
  سردشت محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  شهداي فردوس رضاي زادگاهش گلزار :مزار
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  سیدرضا عرفانی
  

  1ن الرحیمبسم اهللا الرحم
  نامه شهید سیدرضا عرفانی  وصیت

»نا اننا سمعنا منادیاً ینادي لنا فاغفر لنا ذنوبنـا و کفـر عنـا     2منواآن الیمان اَربنا رببربکم فَام
فنا مع االبرار ربنا و آتنا ما وعدتنا علـی رسـلک   تَو نا ویئاتـ  القیامـۀِ   و التُخزِنـا یـوم   س ک انّ

المیعاد ف 3»التُخَل    
خواند شـنیدیم اجابـت کـردیم و     ایمان می  پروردگارا ما چون صداي منادیی که خلق را به«

پروردگارا از گناهان ما درگذر و زشتی کردار ما بپوشان و هنگام جان سپردن   ایمان آوردیم،
رسوالن خـود وعـده دادي نصـیب     ما را با نیکان محشور گردان، پروردگارا ما را از آنچه به 

  ».  و محروم مگردان که وعده تو هرگز تخلف نخواهد کردفرما 
نام آن خدایی که هسـتی از اوسـت و همـه از اویـیم و      نام خداوند بخشندة مهربان، به به  
گیرد و اوست که به مـا قـدرت    ها آرام می یادش بودن قلب سوي او خواهیم رفت و[با] به به

    دهد جنگیدن با کفار و دشمنان قرآن و اسالم را می
شکن؛ آن مرد خدا و یار اسالم، آن کسـی کـه    و با سالم و درود بر امام امت خمینی بت  
ها نتیجه مفیدي گرفت و ملتی را از منجالب فسـاد   هاي سال مبارزه کرد و از آن مبارزه سال

تواند تعریف کامـل او را کنـد، فقـط     کس نمی چنان مردي که نه من و نه هیچ نجات داد، آن
داند که چگونه شخصیتی است. و با سالم و درود بر امت شـهیدپرور   ش میخود او و خدای

کـه   1357 5بهمـن  22گرفته تا  4خرداد 15هاي سال مبارزه کردند، از  ایران؛ آن امتی که سال
رهبري امام عزیزمان خمینی کبیر پیروزي بزرگی نصیبمان شد. اما آن مقدار شهید کفایت   به

انـد و   خبر روز بـه روز بـه تعـداد شـهداي مـا افـزوده       از خدا بیهاي دزد   نکرد. امپریالیست
                                           

  .»27/6/1362محل شهادت: سردشت. تاریخ شهادت:  عضو بسیج.«قید شده است:  حروفچیدة مبنادر باالي نسخۀ  -1
 ».آمنو«در اصل وصیت:  -2
 193-194آل عمران/ آیۀ  -3
  تعلیقات. ر.ك. -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
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کنید که نزدیک به سه سال است که ما را مجبور بـه جنگـی کردنـد     افزایند و مشاهده می می
سوز که با کمـک خداونـد و کمـک ایـن امـت شـهیدپرور کـه هـر روز بـه تعـداد            خانمان

هـاي    د و تا نابودي صدام و امپریالیستایم و خواهیم ایستا شود ایستاده شهیدانشان افزوده می
  شرق و غرب از پا نخواهیم نشست.

و با سالم و درود بر رزمندگان اسـالم؛ آن حافظـان قـرآن، آن فرزنـدانی کـه بـه نـداي          
داري از مـرز و بـوم کشـور     انـد بـه جبهـه بـراي نگـه      امامشان پاسخ صحیح دادنـد و آمـده  

اند  امر امامشان آمده ي دیگر نخواهد بود. به شان، که هدفشان رضاي خداست و چیز اسالمی
قتل رسانند و یا خود کشته شوند، که در هـر دو حالـت لطـف     جهاد کنند و کفار را به «که 

هـاي زیـادي    گونه اشخاص وعـده   این چون خداوند به  1»خداوند شامل حالشان شده است
    :رمایدف ها چنین است که خداوند در قرآن می است که یکی از آن داده 

اهللا فیقتلـون و    یقاتلون فی سبیل الجنۀلهم  ان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بانّ«
    2»یقتلون

هـا در راه خـدا جهـاد     خدا جان و مال اهل بهشت را به بهاي بهشـت خریـداري کـرده آن   «
  ».قتل رسانند و یا خود کشته شوند کنند که دشمنان دین را به  می
و درود بر شهیدان از صدر اسالم تا کنون؛ شهیدانی که بـا خونشـان اسـالم را    و با سالم   

کنند، آن شهیدانی کـه سـعادت پیـدا کردنـد کـه در راه خـدا        داري می داشته و نگه زنده نگه
اسـت.   عهده گرفتـه   شان را به بجنگند و به شهادت برسند، که راستی خداوند پاسداري خون

  ین بنده حقیر هم شود. و حال شاید این سعادت نصیب ا
تـوانم در   کنم که روح و جسمی سالم به من عطـا کـرده و مـی    اینجانب خدا را شکر می  

هاي قبل سعادت پیدا کردم به جبهه بروم اما ایـن بـار    بار چون دفعه راهش مبارزه کنم. این 
گـروه  ام، تـا بـا دو    هاي غرب آمده لطف خداوند بیشتر از گذشته شامل حالم شد و به جبهه

انقالبیـون از   عراقی هستند و گروه دوم این ضـد  3ازکفار بجنگم. یکی از آن دو گروه بعثیون
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اند و سرهاي فرزندانمان را از بدن جدا  معاویه گرفته  خبر هستند که درس از یزیدبن خدا بی
و  اندازند و سرها را بدون چشم اهللا علیه به پیش می شرمی را از آن لعنت کنند و گاهی بی می

خواهند انقالب را از بین  ها می شرم ها نگذرد. این بی کنند که خداوند از آن گوش و بینی می
توانـد بـا نیـروي     کـس نمـی   دانند که حافظ این انقالب خداوند است و هـیچ  ببرند، اما نمی

موقعی کـه از مـا جوانـان و شـما مـردم شـجاع        خداوند به مبارزه بپردازد. اما خداوند تا آن 
کنـد چـون خداونـد خـودش      داري مـی  دهد و انقالب را نگـه  را ببیند برکتش را میحرکتی 

  ما کمک کند.    صورت امکان ندارد به است. در غیر این چنین گفته  این
خصوص جوانان این است کـه   همگی ما باید مرگ را حق بدانیم و توصیۀ من بر شما به  

موقـع بـا تـرس مواجـه       آید که آن طرف شما طرف مرگ بروید. نگذارید که مرگ به شما به
طرف مرگ و بهتـرین نـوع مـردن را     باشد. بروید به شوید و ترس از مرگ بسیار بدتر می می

تـرین اشـخاص    هم انتخاب کنید که شهادت است. با مردن در راه خدا [است] کـه بـاارزش  
ا آمـدن شـما قلـب    ها را پر کنید که ب ها و جبهه شوید نزد خداوند. بنابراین بیایید به جبهه می

اي از شما مردن در رختخواب را بـر شـهادت در راه    شود. مبادا عده امام عزیزمان روشن می
تفـاوتی بمیریـد کـه آن دنیـا      خدا ترجیح بدهید، مبادا این انقـالب را ببینیـد و در حـال بـی    

حسین(ع) را بدهید چون او با هدف و در راه خدا شـهید شـد،    1اکبر توانید جواب علی نمی
مبادا در میان مادرها افرادي پیدا شوند که جلوگیري کنند، از رفتن به جبهۀ فرزندانش که در 

تن شهید را  72تواند جواب زینب(س) را بدهد که او تحمل  آن دنیا در محضر خداوند نمی
  کرد.
و در آخر شما اي مردم همیشه بیدار و همیشه در صحنه، در امام بیشتر دقت کنید، او را   
تک ماست. حواستان را جمع کنیـد و مواظـب    د و خود را تسلیم او کنید که وظیفۀ تکبیابی

باشید که شما را از روحانیت جدا نکنند کـه اسـالم بـدون روحانیـت امکـان نـدارد. مبـادا        
اسـتفاده کننـد و دورانـی ماننـد دورة مصـدق       هاي آمریکایی سوء  کوتاهی کنید و این لیبرال
  دستمان نخواهد رسید.  ها به  این زودي م به پیش بیاورند که دیگر اسال
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ام مـرا   کنم و امیدوارم اگر به کسی بدي کرده در آخر از تمامی آشنایان طلب بخشش می  
  ببخشد.

جـان    این دعا را هرگز فراموش نکنید که دعاي رزمندگان است: خدایا خـدایا تـو را بـه     
  دار.   ینی را نگهمهدي(عج) تا انقالب مهدي(عج) حتی کنار مهدي(عج) خم

  

  »والسالم«
  سیدرضا عرفانی
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  هاي کلیدي عبارت
I .با سالح تقوا با شیطان مقابله کنید  
I هاي دنیا فریب دهد. نکند شما را عالقه  
I اهللا این پیر جماران، این رهبر عزیز را تنها نگذارند. امت حزب  
I .نماز جمعه را ترك نکنید  
I  متولد شدن است.چه آغازي نیکوتر از شهادت که از  
I .خواهرم حجاب را حجاب را فراموش نکنید  
I .برادرم تقوي را فراموش نکنید  
I .دعا کنید اگر شهید شدم خداوند مرا با شهداي صدر اسالم و شهداي کربال محشور بگرداند 
I .امام را دعا کنید 
I .در نماز جمعه و جماعت شرکت کنید  

  نوراهللا :نام
  عزالدین خانوادگی:  نام

  غالمعلی پدر: نام 
  رفعت نام مادر:

  1342ویکم اردیبهشت  یستب تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  اول متوسطه تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

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

ــزار ــی     :م ــامزاده یحی ــهداي ام ــزار ش گل
  زادگاهش
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  نوراهللا عزالدین
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
فـادخلی فـی عبـادي و ادخلـی      مرضـیۀً  راضـیۀً ک ارجعی الی رب المطمئنۀها النفس ایتّ یا«
  1»تیجنّ

پایان بر امام زمان(عج) و با درود بر نایب برحقش امام خمینـی و بـا    با درود و سالم بی  
پایان خدا بر شهداي راه حق؛ بر شهیدانی که قصدي جز برپایی اسالم و فرمان خدا  درود بی
که همچون شمع سوختند و با سوختن خویش نـور پرفروغـی را بـر جامعـۀ       آنان نداشتند؛

  اسالمی بخشیدند که تا ابد باقی خواهد ماند.  
کران ما بر این عارفانی که ره صدساله را یک شبه پیمودنـد و غـروب را کـه     و درود بی  

ه نبـردي  تمثیلی عارفانه و شاعرانه از رحلت است رنگـی دیگـر بخشـیدند و خـود را آمـاد     
  امان با دشمن کردند.   بی

هـا غلبـه نمودنـد و ره پـر      بودند که بـر تـاریکی   2آري آنان رحیالن فجر و فاتحان خیبر  
داشتند و چـه آغـازي نیکـوتر از     جا گذاشتند و باید که آغازي دیگر می فروغی را از خود به

  شهادت که از نو متولد شدن است.
اهللا سخنی بگویم، ولی چنـد کلمـه سـخن     حزب تر از آنم که براي شما امت من کوچک  

گـاه شـما    این حقیر است که: برادران پاسدار، عزیزانم، مواظب باشـید لبـاس شـما و منـزل    
کند و در خطر بزرگی هسـتید؛ بـا سـالح تقـوا بـا آن       گذاري زیاد می شیطان رویش سرمایه

طلبی  ار [و] روحیۀ شهادتها و علوهاي دنیا فریب دهد و ایث مقابله کنید. نکند شما را عالقه
توان روز قیامت جـواب   را از شما دور کند. چه بس عذاب و مصیبتی! و شهدا را چگونه می

  داد؟ سعی کنید که غرور پیدا نکنید.
کنم که این پیر جماران، این رهبر عزیز، را تنها نگذارنـد   اهللا درخواست می از امت حزب  

کـه نمـاز    او را گوش و به آن عمل کنند. دیگر این جا با او باشند و سخنان و همیشه و همه 
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تر برپا کنند و براي کمـک بـه جبهـه     ها را ترك نکنند، نماز جماعت را هرچه باشکوه جمعه
دریغ نکنند چه مالی و چه جانی. فرزندان خود را بفرستید تا هرچه زودتر این جنگ به نفع 

  اسالم و مسلمین به پایان برسد.
هـاي بزرگـی بـه اسـالم و مسـلمین       اجر عظیم بدهد؛ تو را که خدمتمادرم، خدا تو را   

کردي، حق مادري که مدیریت خانواده است خوب انجام دادي و اگر مدیر خانواده خـوب  
تواند رسـالت خـود را تمـام     انجام وظیفه کند تمام خانواده خیلی راحت و خیلی خوب می

ن در حق تـو خیلـی کوتـاهی کـردم.     کند. واقعاً تو خوب وظیفۀ خودت را انجام دادي و م
  خالصه مرا ببخش.

خواهرم، حجاب را حجاب را، حجاب را فراموش نکنیـد. بـرادرانم، تقـوي را فرامـوش       
  نکنید.  

هـاي   صورت برایتان ندارم که بنویسم. فقط حاللم کنیـد. در ضـمن، شـب    آن  چیزي به   
زننـد در   انقـالب نـق مـی   ندارم کسانی که همیشـه برعلیـه    1رضایتجمعه فراموشم نکنید. 

زنهـا   توانید مراسم را مختصر بگیرید. و دربارة نق گیرید شرکت کنند و تا می مراسمی که می
هـا   کـه ایـن   ،کن بگـردان  واال ریشه ،ها قابل هدایت هستند هدایت بگویم که: خدایا اگر این

  کنند. مردم را خدایی نکرده بر انقالب و امام دلسرد می
ها بخوانید. و  توانید برایم بیشتر از این حرف ه ماه نماز قضا دارم. تا میضمناً حدود پانزد  

ام قضا شده، ولی شما برایم دو ماه بگیرید. و از جانب مـن از همـه    روز هم روزه 50حدود 
اقوام، آشنایان و همۀ همه. چون ایـن دنیـا هرچـه مشـکل       حاللیت بطلبید؛ از همه دوستان،
  دنیا نیست. باشد به مشکلی یک لحظۀ آن

خواهم بدهید و مقداري  ریال به سپاه سمنان بدهکار هستم که از شما می 30000حدود   
را هم به جبهه کمک کنید. دیگر چیزي بیشتر ندارم، یعنی چیـزي بلـد نیسـتم. و تنهـا یـک      

گویم که: نتوانستم از زحمات شما سپاسگزاري و تشکر کنم. و بهتـر بگـویم کـه:     حرف می
امید دیدار در بهشت. و دعا کنیـد کـه اگـر شـهید      ایتان فرزند خوبی نبودم. به ببخشید که بر
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شدم خداوند مرا با شهداي صدر اسالم و شهداي کربال محشور بگردانـد. بـه امیـد زیـارت     
  دار کربالي حسینی. خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه

  
ــاك   ــالم خـ ــیم از عـ ــوتم نـ ــاغ ملکـ ــرغ بـ   مـ

  
ــ   ــد روزي قفس ــاختهچن ــدنم  ی س ــد از ب   ان

  روز که پرواز کنم تـا بـر دوسـت     اي خوش آن  
  

  1بـه هــواي سـر کــویش پـر و بــالی بــزنم     
    

  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
  نوکر امام زمان(عج)، نوراهللا عزالدین

15/3/1362  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نام اهللا پاسدار خون شهیدان به

ا درود و سالم بر منجی عالم بشریت و نایب بر حقش امام خمینی و بـا درود و سـالم بـر    ب
تمام شهداي صدر اسـالم و شـهداي ایـران و جنـگ تحمیلـی مخصوصـاً شـهداي سـمنان         

هاي حق علیه باطل  باالخص شهداي و با درود و سالم بر تمام رزمندگان اسالم که در جبهه
  سالم بر امت اسالم. با کفار در ستیزند و با درود و

پس از عرض سالم امیدوارم کـه حـال شـما خـوب بـوده و باشـد هرگـاه از احـواالت           
دعاگویی بر شما مشغول   جانب فرزند حقیر خود را بخواهید به حمد خدا بد نیستم و به این

  هستم مادر جان حالم خوب است هیچ نگران نباش.  
  نامه اما وصیت
هزار ریال به سپاه بـدهکارم   ز و روزه بدهکارم و مبلغ سی کنم که چند ماهی نما وصیت می

ها بدهید و دیگـر پـولی را کـه دارم خـرج کنیـد و از شـما        و مبلغ دو هزار ریال را به جبهه
خواهم کـه از مـادر و عبـداهللا خـوب      خواهم که زیاد خرج نکنید و از برادران خودم می می
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ام در  دا شهید شدم و این یـک امانـت بـوده   حفاظت کنید و به مادر بگویید که من در راه خ
  نزد شما.

بـراي امـام    ،اگـر خواسـتید گریـه کنیـد     ،خواهم که بـراي مـن گریـه نکنیـد     از شما می  
کس را نداشت. اگر جنازه من بـه دسـت    ) گریه کنید که در صحراي کربال هیچ7حسین(

هـیچ نگـران    ،یددر کنار دیگر شهدا دفن کنید و اگر جنازه به دسـت شـما نرسـ    ،شما رسید
  ام. دیگر عرضی ندارم. ، چون مثل رفیقم جعفر در صحرا ماندهنباشید

خواهم که راه من را ادامه دهید و امام را دعا کنید در نماز جمعـه و جماعـت    از شما می  
  شرکت کنید. 

  »موالسال«
  به امید پیروزي رزمندگان اسالم بر کفر جهان
  عزالدین

20/11/1364  
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  هاي کلیدي عبارت
I .امام را تنها نگذارید  
I تفاوت نباشید. نسبت به سرنوشت اسالم عزیز و خودتان بی  
I .مواظب اعمال خویش باشید  
I ها را خالی نگذارید. هاي نماز جماعت و نماز جمعه صف  
I .همیشه در صحنه باشید  
I .با امام باشید و به جان امام عزیزمان دعا کنید  
I اصلی خودتان را خالی نگذارید. با درس خواندن جبهۀ  
I .مخالفان امام را از خود دور و نابود کنید  

  محمود :نام
  عزیزي خانوادگی:  نام

  اکبر علی پدر: نام 
  صغرا نام مادر:

  1340هشتم مرداد  تاریخ تولد:
  شهرستان دامغان محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:

  سپاه کننده: گان اعزامار
  1364یکم بهمن  و بیست تاریخ شهادت:
  اروندرود محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

ــزار ــردوس رضــاي   :م ــزار شــهداي ف گل
  زادگاهش
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  محمود عزیزي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
    1»نتهیک المالی رب و انّ«
  »سوي پروردگارت است و بدان به تحقیق پایان و فرجام کار به«
»]   [     2»رصوصاهللا یحب الذّین یقاتلون فی سبیله صفاً کانّهم بنیانٌ مانّ
شوند در راه خدا همچـون   کشند و کشته می دارد کسانی را که می همانا خداوند دوست می«

  .»بنیانی محکم و استوار
کننده بر علیـه ظلـم و    هاي نور علیه ظلمت، و قیام سوار جبهه با سالم بر مناره نور و تک  

داران و  زنـده   جور و برقرارکنندة قسط و عدل در سراسر پهنـۀ گیتـی و یـار و همـدم شـب     
هاي نبرد حـق علیـه    سنگرنشینان اسالم، پیشتاز و فرمانده سربازان قرآن و سلحشوران جبهه

  باطل.
و با سالم بر نمایندة واقعی حضرت امام خمینی این امیـد مستضـعفان، رهبـر مسـلمین       

اهللا  جهان و قوت قلب رزمندگان و درود بر امید امام و امت و اسـالم عزیـز حضـرت آیـت    
بـا  «قـول امـام عزیزمـان     و سـالم بـر رزمنـدگان پرتـوان اسـالم کـه بـه         3عظمی منتظـري ال

  4.»اند ها را عطرآگین کرده هاي خود فضاي جبهه مناجات
شـان در راه   کران به ارواح طیبه شهیدان پاکبازمان کـه بـا نثـار خـون     و سالم و درود بی  

شـهیدان ده تن(سردشـت)،    دینشان از امتحان خدایشان سربلند بیرون آمدند، بـه خصـوص  
خبر شـدند و   از خدا بی 5همان عزیزانی که هنگام بازگشت از سردشت مورد هجوم منافقین

دوست باوفایم (علی محمود زاده) تنها  روح پاك برادر بسیار عزیزم و یگانه سالم و درود به 

                                           
 .42النجم/  -1
 4صف/  -2
  ر.ك. تعلیقات. -3
هاي نبرد را با مناجات و راز و نیاز با محبـوب   افتخار بر رزمندگانی که جبهه«به این عبارت امام خمینی اشاره دارد:  -4

 ).295، ص15(صحیفۀ امام، ج». خود عطرآگین نمودند
 ر.ك. تعلیقات. -5
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ان برگرفت و اش توشه فراو گاه مرا تنها نگذاشت ولی او با ایمان قوي یار و همدمی که هیچ
از من در پیوستن به پروردگارش سبقت گرفـت. ولـی علـی جـان تـو را بـه جـان پـدرت         

جـان رهبـرت    ) و بـه  3زهـرا( ال طمـۀ جان مادرت حضـرت فـا    ) و به7حضرت علی(
حضرت مهدي موعود(عج) به عهد خویش وفا کن و مرا نزد خدایت شـفاعت کـن و از او   

سـعادت مـن را نیـز سـعادتمند کنـد و بـا بخشـیدن        همین زودي و در این ایام با  بخواه به 
ات بـرایم   گناهانم و با شهید کردنم، با تو و در کنار ائمه محشورم گرداند، علی جـان دوري 

  تر به تو و یارانت بپیوندم. خیلی مشکل است: از خدا بخواه هر چه سریع
ران و خـواهران و  اي هم با برادران و خواهران عزیز دارم و آن اینکه همۀ براد چند کلمه  

خواهم اگر  شناسند عاجزانه می را که من را می  همشهریان و دوستان، نزدیکان و همۀ کسانی
عصر امام زمـان(عج) ببخشـند    خاطر حضرت ولی از من بدي دیدند و به آنها ستمی کردم به

که تا در محضر آن حضرت رو سیاه نباشم و (هر کس از من پول و چیـزي طلـب دارد بـه    
ام در حضور تمـام بـرادران و    مراجعه کند و طلب نماید)، این نکته را در تشییع جنازهپدرم 

خواهران بخوانید تا همۀ برادران و خواهران از بـدي و گناهـانم بـه لطـف و کـرم خـویش       
بگذرند و هر که طلبی هم از من دارد از پدرم طلب کند و البته من چنـد نفـر از بـرادران را    

ام که بعـد از شـهادتم، طلـب     اي که به پدرم نوشته د و یادم بود در نامهکه از من طلبی داشتن
دانید اگر کسی را من یادم نیست حتماً  برادران و خواهران عزیز، خودتان می  ایشان را بدهد.

وظیفۀ شرعی خودش است که حتماً طلب خود را بگیرد. برادران و خواهران عزیز، امـام را  
تفاوت نباشید و بازاریان عزیز،  نوشت اسالم عزیز و خودتان بیتنها نگذارید و نسبت به سر

فروشـی و   شما که در به ثمر رساندن انقالبمان نقش مهمی را داشتید، خـداي نکـرده گـران   
کجی به رسول خدا و پشت کردن به اسـالم و قـرآن عزیـز     احتکار نکنید، که تمام اینها دهن

شید. اینها همه خیانت و پایمال کـردن خـون   گو با است و در روز محشر همه را باید جواب
گیـرد. مواظـب اعمـال     شهیدان عزیزمان است و خدا عذاب سـختی را برایتـان در نظـر مـی    

هـاي نمـاز    خویش باشید که خداي نکرده دچار قهر و غضب خداوند منان نگردیـد. صـف  
شـرعی   ها را خالی نگذارید و همیشه در صحنه باشید که این تکلیف جماعت و نماز جمعه

جان امام عزیزمان دعا کنید، که او همه ما را به صـراط اهللا هـدایت    است. با امام باشید و به 
جـان خریـدار باشـید تـا خداونـد منـان         کرد و حقی بزرگ بر گردن ما دارد. اوامرش را به
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گیـرد و دچـار    صورت خشم و عذاب خداوند شما را فرا مـی  رستگارتان کند که در غیر این
راستی عجب نمازي که یکی  گردید. از نماز شب غافل نگردید که به ناك الهی میعذاب درد
هاي برادر عزیزم و بهتر از جانم شهید بسیار عزیز برادر (علی محمود زاده) که در  از وصیت

اش برایم نوشته دربارة نماز شب سفارش زیادي کرد و آیۀ قرآن را در این مورد  آخرین نامه
لک عسی ان یبعثک ربک  نافلۀجد به هتَیل فَاللّ اهللا الرحمن الرحیم و منبسم «نیز متذکر شد 

لختی از شب را به عبـادت و نمـاز شـب بیـدار بـاش کـه ایـن بـراي تـو          « 1»محموداً مقاماً
    .»ایست، باشد که پروردگارت تو را به مقامی پسندیده و واال برانگیزد زیاده
که در این مورد صادق است، نوشته اسـت کـه   سابقه و پر مغز و محتوا،  و نیز شعري بی  

  کنم: تان ذکر می در زیر براي
  

ــنم هـــاي دراز بـــی شـــب   عبـــادت چـــه کـ
  

ــنم      ــه ک ــادت چ ــرده ع ــاه ک ــه گن ــبعم ب   ط
ــی    ــه مــ ــد گنــ ــد خداونــ ــد گوینــ   بخشــ

  
  ز خجالـــت چـــه کـــنم 2خشـــدبگــر او نب   

    

شند هـر کـس   با که مخالف امام و والیت فقیه و مخالف خط من می و دیگر اینکه از کسانی
ام راضی نیستم شرکت کند و شـرکت نکنـد و بـر سـر      جنازه 3خواهد باشد در تشییع که می

که قلبش را با والیت فقیـه، امـام عزیـز و روحانیـت عزیـز پـاك        قبرم حاضر نشود، تا وقتی
تـرین کسـانم هـم اگـر باشـد هـیچ        کس حتی نزدیک صورت من با هیچ گرداند، در غیر این

ندارم و رابطه و برادري من با هر کس بر اساس دوستی با قـرآن، رسـول    اي نداشته و رابطه
  خاطر خدا باشد. مان به خدا(ص) و امام عزیزمان و رابطه و دوستی

خـواهم هنگـام    ) سرم را قطعه قطعه کن و می7خدایا، من را نیز مانند موالیم حسین(  
تشـنه شـهید شـد و    ) لـب  7تسلیم کردن جانم، لب تشنه باشم چون رهبرم امام حسـین( 

هایم قطع شود و چشمانم با تیرهاي دشمن  ) دست7دوست دارم مثل حضرت ابوالفضل(
جا آورند. و من را  خدا کور گردد. و اگر جسدم را نزد پدر و مادرم بردن[د] شکر خدا را به

                                           
 .79اسري/  -1
 ».ببخشد«در اصل وصیت  -2
  ».تشیع«در اصل وصیت  -3
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کنار برادر عزیزم، علی محمود زاده، دفن کنند و اگـر جـا نبـود، جـاي دیگـر دفـن کردنـد        
  دارد ولی انشاءاهللا جا هست و در صورت جا داشتن حتماً کنار او دفن کنند.اشکالی ن

جـان خریـدار باشـید کـه در غیـر       شوم امام را تنها نگذارید و امرش را بـه  باز متذکر می  
گوي خدا و رسولش و خـون   شوید و در روز قیامت باید جواب صورت حتماً هالك می این

  جان امام فراموشتان نشود. دعا به  1یچ وقت [از]) و شهدا باشید و ه7پاك امام حسین(
آموز و برادران هنرستانی، با درس خواندن جبهـۀ اصـلی خودتـان را     برادران عزیز دانش  

ها را نیـز فرامـوش نکنیـد.     خالی نگذارید و مخالفان امام را از خود دور و نابود کنید. جبهه
  برادران و خواهران از دعا برایم کوتاهی نکنید.  

  2»والسالم«
  محمود عزیزي

  5/8/62نامه  تاریخ پایان وصیت

                                           
 اضافه است. -1
  ».و سالم«در اصل وصیت  -2
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  هاي کلیدي عبارت
I توانید خط امام را پیشه کنید که هدف آن اهللا است. خواهم که تا می از شما می  
I .هرگز سنگر محکم نماز جمعه و غیره را رها نکنید  
I  پاسـخ داده و  7امام حسـین( » هل من ناصر ینصرنی«ما درس شهادت را آموختیم و به نداي (

  به جبهه آمدیم.
I  ام در صـورت خـالی شـدن سـنگرم آن را پرکننـد و راه       من امیدوارم برادران دینی و خـانوادگی

  شهیدان را ادامه دهند.
I شـنود راه امـام عزیزمـان را ادامـه      خواند و مـی  امیدوارم والدین و هر فردي که این نوشته را می

 دهد.
I شود. زودي راه کربال باز می مینان داشته باشید که بهاط  

  عباس :نام
  عزیزي شفیعی خانوادگی:  نام

  عزیزاهللا پدر: نام 
  معصومه نام مادر:

  1344ویکم اردیبهشت  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  اول راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361ششم فروردین  تاریخ شهادت:
  کرخه نور محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

ــزار ــی     :م ــامزاده یحی ــهداي ام ــزار ش گل
  زادگاهش
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  عباس عزیزي شفیعی
  

  1بسم اهللا الرحمن الرحیم
هایی که در تحت شکنجه قرار  ها و بچه چرا در راه خدا ودر آن مردم بیچاره از مردها و زن«

  2»جنگید اند نمی گرفته
امام امت روح خدا و بـا   کران به امام زمان(عج) و نایب برحقش با سالم و درودهاي بی  

اي با سروران عزیـزم   ام چند جمله سالم و درود بر مردم قهرمان و بندگان اهللا. تصمیم گرفته
اي که  کنیم براي حمله صحبتی داشته باشم و هر چند که وقت کم است ما لحظه شماري می

حتی مـن  در پیش است و هر لحظه ممکن است ما به جنگ کفار برویم. سروران عزیزم، نارا
از این است که تاکنون نتوانستم به ملت خودم خدمتی کرده باشم و یا حـق فرزنـدي را بـر    

کنم که به من اجازه دادند کـه   والدین خود ادا کرده باشم، ولی یک دنیا از والدینم تشکر می
کـه حاضـر و موفـق بـه دیـدار آنهـا نشـدم معـذرت          به جنگ کفار بیایم و از کلیـه کسـانی  

توانید خط امام را پیشـه کنیـد کـه     خواهم که تا می اهللا، از شما می ي یاوران روحخواهم. ا می
تر  هدف آن اهللا است و هرگز سنگر محکم نماز جمعه و غیره را رها نکنید که آن سنگر مهم

تر از سنگري است که ما در آن هستیم. و ما درس شهادت را آموختیم و بـه نـداي    و محکم
) پاسخ داده و به جبهه آمدیم و در اینجا کـربالي  7مام حسین(ا 3»هل من ناصر ینصرنی«

   4حقیقی را با چشم...
خواهم که در مرگ من گریه و زاري نکنید و ناراحت نباشید که  شهادتم از شما اقوام می  

و مـن امیـدوارم     این افتخاري است براي شما که نصیب افرادي شایسته چـون شـما شـده،   
ام در صورت خالی شـدن سـنگرم آن را پرکننـد و راه شـهیدان را      برادران دینی و خانوادگی

ادامه دهند. از اینکه نتوانستم به درس خود ادامه دهم و به مدرسه بروم خیلی ناراحتم. اگـر  
توانند  برگشتم، به مدرسه خواهم رفت و اگر بر نگشتم امیدوارم دوستان و برادرم تقی تا می

                                           
  نامه شهید عباس عزیزي شفیعی. در باالي وصیت به خط شهید نوشته شده است: وصیت -1
 رسد برداشتی از این آیه باشد. به نظر می سورة نساء ذکر کرده است، که 75شهید این عبارت را از ترجمه آیۀ  -2
  ر.ك. تعلیقات. -3
 باقی متن موجود نیست. -4
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شـنود راه امـام    خواند و مـی  ر فردي که این نوشته را میدرس بخوانند. امیدوارم والدین و ه
سـوي   شود و همه به زودي راه کربال باز می عزیزمان را ادامه دهد. اطمینان داشته باشید که به

  رویم. ) می7امام حسین(
  »اهللا و برکاته 1حمۀرو والسالم علیکم «

  عباس عزیزي شفیعی

                                           
 .»برحمۀ«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I  اقتدا کرد.7باید به امام حسین(پس در راه دین (  
I ام را بار دیگر ببینی ولی این انتظار را نداشته باش چـون مـن    دانم که امید داري چهره مادرم، می

  دارم. ام و دیگر دست از او بر نمی گمشده خود را یافته
I     )3مادرم، باید مقاوم و استوار دیگر فرزندانت را راهی جبهه نمایی و بایـد بـه زینـب کبـري( 

  اقتدا کنی.
I     همسرم، درود خدا بر شما باد که همۀ زرق و برق این دنیا را زیر پا گذاشتی و بـه اسـالم عزیـز

  کنی. فکر می
I )اقتدا کرد.7در راه دین باید به امام حسین ( 
I )شهید شد تا دین زنده شود. )7امام حسین  
I   سـوي اهللا از طـرف   هـا بـه   درود بر پیامبران و ائمه که مسئولیت و رسالت براي هـدایت انسـان  

  خداوند به عهده آنان گذاشته شده است.  
I    (عج)سالم و درود بر شهیدان زندة تاریخ، شهیدانی که رهبر مستضعفین جهان نایب امـام زمـان

  ترند. امام خمینی فرمود که آنان از همه افضل

  حسن :نام
  عزیزیان خانوادگی:  نام

  میرزا   پدر: نام 
  نرگس نام مادر:

  1334سوم فروردین  تاریخ تولد:
ــد: ــع   محــل تول ــدآباد تواب ــتاي محم روس

  شهرستان دامغان
  پایان دوره ابتدایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1367پنجم مرداد  شهادت: تاریخ
  آباد غرب اسالم محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

ــزار ــردوس  :م ــهداي ف ــزار ش ــاي   گل رض
  شهرستان زاگاهش
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  حسن عزیزیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
فتم با بدن قطعه قطعه شده تو را مالقات کنم. سـالم  آرزو دارم اگر به لقاي تو دست یا 1]...[

من بر شما پدر بزرگوارم و عزیزم. من نتوانستم از زحمات چندین ساله شما عزیزان تشـکر  
خورم که نتوانستم خدمت زیادي براي شما انجام دهـم و از   و قدردانی کنم و من تأسف می

روم.  ی چون من به منزلگه یار میخواهم که حق خود را بر من حالل کن شما پدر عزیزم می
هیچ چیز برایم جز او عزیز نیست. اي پدر، آیا از اینکه در زندگی خود یک شهید پـرورش  

اي مفید باشد سربلند نیسـتی و افتخـار    اي و فرزندت توانسته به حال اسالم و قرآن ذره داده
الم عزیز مورد حمالت ترین لحظات زمانی که اس اي در حساس کنی آیا از اینکه توانسته نمی

قرار گرفته فرزند خود را به پیشگاه حق تعالی هدیه کنی راضـی و خشـنود    2کفار و منافقین
کنم و سالم بر تـو اي   نیستی. از پروردگار عزیز براي شما صبر جمیل و اجر جزیل آرزو می

انتظار را نداشته ام را بار دیگر ببینی ولی این  دانم که امید داري چهره مادر عزیزم. مادرم، می
دانم که دوري  دارم. من می ام و دیگر دست از او بر نمی باش چون من گمشده خود را یافته

  فرزند، بسیار سخت است.
مادرم، اما باید براي رضاي خدا تن دهی و مقـاوم و اسـتوار دیگـر فرزنـدانت را راهـی        

دو تن از بهترین شهدا را  ) اقتدا کنی که داغ هفتاد و3جبهه نمایی و باید به زینب کبري(
دانـم شـما در ایـن دنیـا خیلـی       در نصف روز تحمل کرد. سالم بر تو اي همسرم. آري، می

خدا بر شما باد که همۀ زرق و برق ایـن دنیـا را زیـر پـا      3اي. درود زحمت و سختی کشیده
ار کنی، اما همسرم باید به نقش بزرگ مـادري توجـه بسـی    گذاشتی و به اسالم عزیز فکر می

نماید که مادر در زندگی و تربیت فرزند به جامعه بسیار نقـش بزرگـی دارد و بایـد داشـته     
باشد. همسـرم، بایـد در تربیـت فرزنـدانمان چنـان کوشـا و دقیـق باشـی کـه فرزنـدانمان           

                                           
 خط اول وصیت خوانا نیست. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ».دورد«در اصل وصیت  -3



 273     عزیزیان، حسن ¹ استان سمنان

واسـطۀ ایشـان در دنیـا و آخـرت      ) کوثر شوند تا شـاید بـه  7) و امام حسین(3فاطمه(
بگیریم. همسرم، از زحمات چنـدین سـاله شـما تشـکر و      روسفید نزد خدا[ي] بزرگ قرار

خورم که نتوانستم خدمات زیادي بـراي شـما و فرزنـدانم     کنم و من تأسف می قدردانی می
انجام دهم و امید و یقین دارم که با شهادت من در پیروي از اسالم و قرآن کوشاتر شوید به 

  امید خداوند متعال.
برادران و خواهران، خط سرخ شـهادت   1خواهران [...]ن و و با سالم [و] درود به برادرا  

) است. و والیـت بـه ذریـۀ طیبـۀ آن بزرگـواران و بـه       7) و علی(6خط آل محمد(
پیروان خط آنان به ارث رسیده است. برادران و خواهران من کوشش کنید که در هر جـایی  

کـه هسـتید شـما توجـه      اي که هستید، هر شغلی که دارید، هر نظامی که هستید، با هر ایـده 
است طی کند  طور که خداي تبارك و تعالی امر فرموده   آن کنید که این راه اسالم عزیز را به 

) اقتـدا  7که با طی کردن این راه شما پیروز هستید. پس در راه دین باید به امـام حسـین(  
ـ   7کرد. امام حسین( ن زنـده  ) براي اسالم فدا شد رفت تا اسالم بماند و شهید شـد تـا دی

شود. برادران و خواهران خوب من دین خدا به برکت خون این شهیدان پا برجا مانده است 
گـذارد دعاهـاي    خدایا بیامرز گناهانی را که نمی« 2»عای تحبس الدوب التّهم اغفر لی الذنّاللّ«

هـل مـن ناصـر    « پس برادران و خواهرانم در این زمـان بایـد بـه نـداي    » من مستجاب شود
) و رهبر کبیر انقالب با جدیت بیشتر پاسخ داده شـود انشـاءاهللا.   7امام حسین( 3»ینصرنی

شما عزیزان این حقیر و برادر کوچکتان را ببخشید. برادران و دوستان عزیزم ایـن را بدانیـد   
است. بهتر نیست که شمشـیرها و   امروز و فردا خواهیم مرد و چیزي از عمر ما باقی نمانده 

  ) ملحق شویم.7را برداریم و به رسول خدا و امام حسین(هاي خود  یا اسلحه
پس عزیزان چه با شکوه است که انسان شهادت را انتخاب کند تا در راه خـداي تبـارك     

اي عزیزانم و اي برادران و اي دوست و آشـنایان، خداونـد     و تعالی به سعادت ابدي برسد.

                                           
 خوانا نیست. -1
 .فرازي از دعاي کمیل -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
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خداوند اوضـاع هـیچ مردمـی را    « 1»مهِسانفُما بِی یغیروا حتّ ان اهللا ال یغیر ما بقومٍ«فرماید  می
دهد مگر آنکه خودشان صفات نفسانی و ملکـات روحـی خویشـتن را دگرگـون      تغییر نمی

عزیزان بدانید پشت جبهه بین سـعادت و شـقاوت اسـت ولـی در جبهـه بـین اوج       » سازند
باید یکـی از ایـن   افتیم. ما  رویم بر قله یا در قعر دره می سعادت و اوج شقاوت است. یا می

دو را انتخاب کنیم. در پایان، از خواهران و برادران و مردم خوب ایـران و کلیـۀ دوسـتان و    
) را در روز قیامـت نصـیبمان   7طلبم؛ خداوندا شفاعت امـام حسـین(   آشنایان حاللیت می

) و یـاران  7جـوي مـا را در درگاهـت بـه همراهـی حسـین(       هـاي حقیقـت   فرماید و گام
  که خون خود را در راه او نثار کردند.   ر ساز، یا این) استوا7حسین(

  2»والسالم«
  امید پیروزي اسالم عزیز به 

  الحقیر، حسن عزیزیان
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
خدا جان و مال اهل ایمان را به بهاي بهشت خریداري کرده آنها که در راه خدا جهاد کنند «

ا به قتل برسانند و یا خود کشته شوند ایـن وعـده قطعـی خداونـد     که دشمنان دین اسالم ر
است و عهدیست که در تورات و انجیل و قرآن یاد فرموده، از خدا باوفاتر به عهد کیسـت.  

خود در این معامله بشارت دهید که این معاملـه بـا خـدا در حقیقـت      اي اهل ایمان شما به 
    3»سعادت و پیروزي بزرگی است

واسطۀ ایمان آوردن و  ها را خلق نمود تا به ي را که جهان را آفرید و انسانشکر خداوند  
عنـوان بهتـرین مخلـوق در روي زمـین      اطاعت از خط رهبري پیامبر و ائمه و والیت امر به

                                           
 .11رعد/  -1
 .»سالم و«در اصل وصیت  -2
نّ لهم الجنه یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلون و یقتلون وعـداً  . «111توبه/  -3 ان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم باَ

و األنجیل و القرآن و من او فی بعهده من اهللا فاستبشروا ببیعکم الـذي بـایعتُم بـه و ذلـک هـو      التوریۀ علیه حقاً فی 
 ».الفوز العظیم
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سوي اهللا از  ها به باشند. و درود بر پیامبران و ائمه که مسئولیت و رسالت براي هدایت انسان
آنان گذاشته شده است و درود به امام خمینـی رهبـر کبیـر انقـالب     عهده  طرف خداوند به 

باشند و درود بر مؤمنین کـه بـه واسـطۀ     اسالمی که دنبال حرکت انبیاء یعنی والیت فقیه می
اطاعت از والیت امر مطیع تام معصوم و سپس رسول خدا و سـرانجام در اطاعـت کامـل از    

کنند. سـالم و درود بـر    شند. فقط او را عبادت میاندی باشند و تنها به خداوند می خداوند می
شهیدان زندة تاریخ، شهیدانی که رهبر مستضعفین جهان نایب امام زمان(عج) امـام خمینـی   

سـاز   ترند. سالم بر شمع محافل بشریت، تنهـا در مکتـب انسـان    فرمود که آنان از همه افضل
ت خود را در فنا شـدن در حـق   کند و انسان راه سعاد اسالم است که شهادت معنی پیدا می

  کند. جستجو می
  

ــد   ــرگ رفتنــ ــوي مــ ــه ســ ــاران همــ   یــ
  

ــانیم      ــا ز ره نمـــ ــه تـــ ــتاب کـــ   بشـــ
ــن    ــه در رگ دیــــ ــون حماســــ   اي خــــ

  
ــوانیم     ــون بخـــ ــاز خـــ ــز نمـــ   برخیـــ

    

ام جز رضـاي تـو هـیچ عـاملی مـرا بـه ایـن سـوي          بارالها، اکنون که قدم به جبهه نهاده  
ام تـا   ابدي دست یابم و آخرتم را آبـاد سـازم. آمـده   ام تا به سعادت  نکشانده است. من آمده

ام تـا   ام تا دشمنان تو و دین تو را منکوب و مقهور کنم. آمده آخرت خود را تأمین کنم. آمده
  اسالم عزیز تو زنده شود و جان بگیرد.

  22/4/67مورخه 
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  هاي کلیدي عبارت
I اشند.خواهم که پیرو راه شهیدان ب اهللا می از امت حزب  
I ها را پر کرده. از دل و جان جبهه  
I .نگذارید خون شهیدان هدر برود  
I .قدر این انقالب و امام و جنگ را بدانید 
I .هدفم این است که جانی را که خداوند کریم به من داده است، آن را به راه خودش تقدیم کنم  

  عباس :نام
  علمشاهی خانوادگی:  نام

  قربان پدر: نام 
  معصومه نام مادر:

  1347یکم شهریور  تاریخ تولد:
  شهر مجن از توابع شاهرود محل تولد:
  چهارم ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1366وچهارم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
  وت عراقماو محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  عباس علمشاهی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  رب الشهداء و الصدیقین  بسم

   1»بل احیاء عند ربهم یرزقون اهللا امواتاً و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
اند و در نـزد خـداي خـویش     اند بلکه زنده اند مرده که در راه خدا کشته شده  مپندارید آنان«

  ».خورند روزي می
کنم که تـو یکتـایی و خداونـدا، تـو را شـکر       ام را با نام تو آغاز می نامه خداوندا، وصیت  
ام را بـا نـام تـو     نامه کنم که امروز در صف سربازان امام زمان قرار دارم. خداوندا، وصیت می

کـنم کـه تـو     ها در ید قدرت توست. خداوندا، تـو را شـکر مـی    کنم که تمام قدرت آغاز می
  خداي من هستی و من هم بندة ناقابل درگاه تو.

) ساالر شهیدان 7ه حسین() و با درود و سالم ب6با سالم و درود به پیامبر اکرم(  
و با درود و سالم به شهداي کربالي ایران و با درود و سالم به رهبر کبیر انقالب و با درود 
و سالم گرم به آقا امام زمان(عج) و با سالم و درود به معلولین جنگ تحمیلی و بـا درود و  

نقـدرم. مـادر جـان،    اهللا و با سالم بـه مـادر گرا   سالم به شما خواهران و برادران امت حزب
نویسم را بپذیر و بـا سـالم    امیدوارم که این سالم گرم و نرم من که. از اعماق دلم برایت می

به پدر گرامی و با سالم به خواهران و برادران محترمم. هدف از آمدن به جبهه این است که 
ا یـاري  اگر آن روز نبودم که تو ر«) جان، 7به نداي حسین زمان لبیک گفته و اي حسین(

  2.»کنم کنم، امروز نداي نایب تو را لبیک گفته و او را یاري می
را بـه راه خـودش    هدفم این است که جانی را که خداوند کریم به مـن داده اسـت، آن     

تقدیم کنم و همچنین هدفم از رفتن به جبهه این است که اسـالم را یـاري کـنم و قـرآن را     

                                           
 .169مران/ آل ع -1
) در کربال هسـتند.  7نامه بازماندگان از همراهی امام حسین( ترجمه این عبارت مشهور است که در واقع حسرت -2

 ).424)، ص7(مفاتیح الجنان، زیارت اول امام حسین(» یا لَیتنی کُنت معکم فأفوز فوزاً عظیماً«
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کنم و بـه نـداي امـام امـت لبیـک گفتـه از کشـور        یاري کنم و از حریم مقدس اسالم دفاع 
  ام دفاع نمایم. اسالمی

اي مادر، من به تو ظلم کردم و مرا به بزرگواري خودت ببخش و شما اي پدر جان، من   
تو را اذیت کردم. پدر جان، بیا و من را ببخش و حاللم کن و اي خواهران و بـرادران و اي  

به بزرگواري خودتان ببخشـید و مـن را حـالل کنیـد.     اهللا اگر از من بدي دیدید،  امت حزب
تو دارم که وقتی که خبر شهادتم را شنیدید، رو به قبلـه [شـو] و    مادر جان، یک سفارش به 

بگو خداوندا، اي کریم، اي بخشنده، این قربانی ناقابل من را بـه درگاهـت قبـول کـن و از     
ه کند که دشمنان اسـالم نفهمنـد و   خواهد گریه کند، طوري گری خواهم که اگر می مادرم می

ها را پر کـرده و   خواهم که پیرو راه شهیدان باشند و از دل و جان جبهه اهللا می از امت حزب
به دشمنان اسالم ضربه بزنید و نگذارید خون شهیدان هدر برود و قدر این انقالب و امام و 

خـواهم   اهللا مـی  ران حـزب ترین نعمت است و از خواه جنگ را بدانید که این براي ما بزرگ
تـر از خـون مـن بـراي دشـمنان       که حجاب اسالمی را رعایت کرده که حجاب شما کوبنده

  اسالم است و خدایا مرگ من را شهادت در راه خودت قرار بده. 
  

  »والسالم«
  عصر(عج)، گروهان امام سجاد(عج)، دستۀ مقداد جمعی گردان ولی

  عباس علمشاهی
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  کلیدي هاي عبارت
I .پشتیبان والیت فقیه باشید  
I .پشت امام را خالی نکنید  
I .همیشه گوش به فرمان امام باشید  
I .همیشه به فکر مستضعفان و محرومان باشید  
I .مسجد این سنگر محکم و استوار اسالم را هرگز ترك نکنید  
I  ویم، در این راه اگر دشمن را شکست دهیم، پیروزیم و اگر به ظاهر شکست بخوریم و کشته شـ

  باز هم پیروزیم.
I اید. اگر خداي ناکرده از خط امام کمی انحراف پیدا کنید، بدانید که از اسالم منحرف شده  

  عباس :نام
  علومی خانوادگی:  نام

  مهدي پدر: نام 
  اقدس نام مادر:

  1343بیستم آذر  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365یکم اردیبهشت  و سی تاریخ شهادت:
  مهران محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

  امامزاده یحیی زادگاهشر شهداي گلزا :مزار
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  عباس علومی
  

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

نویسم تا شـاید بـراي    نامۀ خود را می قم هستیم، وصیت 17اکنون که در قرارگاه تیپ  هم  
مان یعنی یـا فـتح یـا شـهادت      نامۀ گرمی نوشته باشم و به آرزوي دیرینه بار وصیت ن چندمی

  برسیم، انشاءاهللا.
  والصدیقین ءالشهدا بسم رب

»م) قـرآن کـری  ( 3»بل احیاء عنـد ربهـم یرزقـون    اهللا امواتاً ین قتلوا فی سبیلبن الذّو ال تحس
ارید بلکه آنان زنده هسـتند و نـزد   شوند مرده مپند هرگز کسانی را که در راه خدا کشته می«

  .»برند پروردگار خویش روزي می
» گاه که آخر زمان فرا رسـد شـهادت مـا خوبـان امـت مـا را گلچـین خواهـد کـرد          آن«  

  (حضرت محمد(ص))
(امـام  » خـون باشـد   جاي کلمۀ ننـگ، دامـن شـما آغشـته بـه      مبارزه کنید و بگذارید به «  

  علی(ع))
  (امام حسین(ع))» ز در افتادن در آتش برتر استمرگ از ننگ برتر، و ننگ ا«
  (امام خمینی) 4»هراسیم ما مرد جنگیم و از جنگ نمی«

(عج) منجـی  5با سالم بر انبیاء، سالم بر اوصیاء، سالم بر ائمۀ طاهرین، سالم بر امام [...]  
الم بـر  شـکن قـرن و سـ    االمام، خمینی، این ابراهیم زمان، بت  ها و سالم بر نایب عالم انسان

مـن بنـدة حقیـر و نـاچیز      6امت شهیدپرور و سالم بر پدر و مادر و برادران و خواهران [...]
                                           

  علومی. در باالي وصیت، سمت چپ، به خط شهید نوشته شده است: عباس -1
  ».ایم و باز به سوي او رجوع خواهیم کرد ما به فرمان خدا آمده«سوره بقره.  156بخشی از آیۀ  -2
 .169آل عمران/  -3
 ).38، ص11(صحیفه امام، ج». جنگیم، چرا که مرد جنگیم می«امام خمینی.  -4
 خوانا نیست. -5
 خوانا نیست. -6
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الهـی   خود را قابل اینکه پیام نصیحت بر پدر و مادر و برادران و خواهران و دوستان حـزب 
  عنوان کسی که همدرد و همراهشان با آنها بوده دارم. اي به دانم فقط چند کلمه بدهم. نمی

ل آنکه من بر اساس رسالت و مسئولیتی که حس نمودم در راه اهللا و بـراي پاسـداري   او  
طور داوطلبانـه بـه جبهـه     هاي هزاران شهید و مجروح است به خون انقالب کبیر اسالمی که 

ام و به جنگ علیه ضد خدا پرداختم و من گام نهادن در این مسـیر خـدایی را فریضـه     آمده
ر دشمن را شکست دهیم، پیروزیم و اگر به ظاهر شکست بخـوریم  دانم و در این راه اگ می

  و کشته شویم، باز هم پیروزیم.
دوم آنکه پشتیبان والیت فقیه باشید و پشت امام را خـالی نکنیـد و همیشـه گـوش بـه        

فرمان امام باشید و اگر خداي ناکرده از خط امام کمی انحراف پیدا کنید، بدانید که از اسالم  
  اید و سوم آنکه همیشه به فکر مستضعفان و محرومان باشید. منحرف شده

چهارم آنکه مسجد این سنگر محکم و استوار اسالم را هرگز ترك نکنید و با حضور در   
نماز جمعه مشت محکمی بر دهان منافقان داخلی و خارجی بزنید و اگر از کسـی انحـراف   

  دیدید به پاي اسالم و انقالب نگذارید.
نامه را امضاء کردند و امیـدوارم کـه    کنم که رضایت ادر خیلی خیلی تشکر میاز پدر و م  

  مرا حالل کنند و مرا ببخشند.
خواهم که در مرگم ماتم نگیرند و خوشحال باشند و مرا ببخشـند و   در آخر، از همه می  

  از خدا بخواهند که گناهان مرا ببخشد و به من مقام شهید را عطا کند.
  ام روز داماديروز شهادتم باشد 

  روم  خوشحال باش اي برادر خانۀ نو می
  دار.   خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه

  »والسالم«
  برادر کوچک، عباس علومی
  محل امضاء

3/4/61  
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  هاي کلیدي عبارت
I    قانیـت آن  به روز رستاخیز و به همۀ چیزهایی که خداوند امر فرموده ایمـان کامـل دارم و بـه ح

  دهم. گواهی می
I ام که حضرت مهدي امام زمان(عج) به امـر خداونـد    با تمام وجودم و با کمال باور بر این عقیده

  برد. سر می در غیبت کبري به
I .انقالب شکوهمند اسالمی ملت مسلمان ایران با خون هزاران شهید به ثمر رسیده است  
I سـاللۀ پیـامبر گرامـی را نایـب برحـق       این مرجع تقلید شیعیان جهان و را حضرت امام خمینی

  دانم. حضرت مهدي(عج) می
I     به آغوش پرمهر اسالم برگردید و در حرکت خروشان امت مسلمان حرکت کنیـد تـا سـعادتمند

  شوید.
I  ها بگذارید و مسلمانی و پیـروي از علـی(ع) و حسـین(ع) را     خشم خدا بترسید، قدم به جبههاز

  ببینید.
I یرا گریه یک نوع ضعف است و مسلمان با ایمان هرگز ضعیف نیست.ز ،کسی برایم گریه نکند  

  اسماعیل :نام
  آبادیان علی خانوادگی:  نام

  محمدقلی پدر: نام 
  معصومه نام مادر:

  1319یکم خرداد  تاریخ تولد:
  آباد توابع دامغان روستاي علی محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام
  1365ونهم اردیبهشت  بیست دت:تاریخ شها

  حاج عمران عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي فردوس رضاي زادگاهش :مزار
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  آبادیان اسماعیل علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  دست اوست نام اهللا خداوند یکتا که همه چیز به به

صـادره   5شمارة شناسـنامۀ    به 1319آبادیان فرزند محمد قلی متولد  اینجانب اسماعیل علی 
هجـري شمسـی در    1365بامداد سـال   6فروردین در ساعت  25از دامغان در روز دوشنبه 

  نمایم. نامۀ خویش را تنظیم می کمال صحت و سالمت وصیت
ما ارزانی داشت و بـا    کران از خدایی که نعمت اسالم را به نام خداوند و با ستایش بی به  

و  درود بر رسول گرامی اسالم حضرت محمد(ص) که با ابالغ رسالت بشـریت را از جهـل  
علی(ع) تـا    گمراهی رها ساخت و با درود بر دوازده اختر تابناك آسمان والیت از حضرت

حضرت مهدي(عج) که با ظهور خویش جهان را مخزن عدالت خواهد سـاخت و بـا درود   
دین خـدا   گرامیشهداي بر حضرت زهرا(س) که الگوي زنان مسلمان گردید و با درود بر 

هاي گـرم و   هاي دشت کفنان و الله ع) و با درود بر گلگوناز صدر اسالم تا کربالي حسین(
هاي سر به فلک کشیدة ایران اسالمی که با قطعه قطعه شدن بدنشان و ایثار جـان ننـگ    کوه

خوردة اسـالم تـاج    پاك کردند و با بیرون راندن دشمنان شکست 1ملت [...]ذلت را از دامن 
خـویش نهادنـد و ننـگ شکسـت را بـر      فتح و پیروزي را بر سر ملـت قهرمـان و مسـلمان    

بـن   دشمنان کافر اسـالم چشـانیدند و بـا درود بـر اسـیرانی کـه هماننـد حضـرت موسـی          
انـد و   کافر گرفتارند ولی دشمن زبون را بـه سـتوه آورده   2هاي بعثیان در زندان )7(جعفر 

بـا  سالم و درود بر خانوادة محترم شهدا و اسـرا و مفقـودین و معلـولین و مجـروحین کـه      
انـد و هرگـز لـب بـه شـکوه و       تحمل درد فراق عزیزانشان دشمنان اسـالم را دیوانـه کـرده   

  اند.   شکایت نگشوده
ام تنها او را سـتایش   خداوند یکتا ایمان دارم و تا خود را شناخته و اما با تمام وجودم به   

اینچنـین خـواهم    ام و تا ابد نیز چه در دنیا و چه در آخرت ام و تنها از او یاري جسته نموده
                                           

  خوانا نیست. -1
  ر.ك. تعلیقات. -2
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بود، انشاءاهللا. به رسالت پیغمبر گرامی اسالم حضرت محمد(ص) و دوازده وصی برحق آن 
قرآن کریم کـه از طـرف خداونـد بـر       باشد و به گانۀ ما شیعیان می حضرت که امامان دوازده

ی پیامبر گرامی اسالم نازل گردیده و بر فرشتگان خداوند، به روز رستاخیز و به همۀ چیزهای
دهم و تا سرحد توانم از  که خداوند امر فرموده ایمان کامل دارم و به حقانیت آن گواهی می

ام. و همچنین به پاداش خداوند به نیکوکاران و عـذاب الهـی بـه بـدکاران      آنها اطاعت کرده
ام کـه حضـرت مهـدي امـام      ایمان کامل دارم و با تمام وجودم و با کمال باور بر این عقیده

برد و ذخیر[ه] خداوند اسـت بـراي روز    سر می امر خداوند در غیبت کبري به ) به زمان (عج
موعود که خود مصلحت بودند. انقالب شکوهمند اسالمی ملت مسلمان ایران را که با خون 

دانم  کنم و آن را صد در صد اسالمی می هزاران شهید به ثمر رسیده با تمام وجودم تأیید می
تاریخ اسالم و سـاللۀ پیـامبر     ع تقلید شیعیان جهان و این بزرگو حضرت امام خمینی مرج

دانم و او را کـه سـالم و درود    گرامی را رهبر واقعی و نایب برحق حضرت مهدي(عج) می
که عرایض حقیر را قبـول   دانم. و از کسانی خدا بر او باد شایستۀ رهبري مسلمانان جهان می

و از دستوراتش پیروي کنند که رضاي خداونـد در  خواهم این رهبر عزیز را یاري  دارند می
  آن است.

ام ناتمـام اسـت و    ام کوچـک اسـت، خانـه    گـویی بچـه   و سخنی با تـو، بـا تـو کـه مـی       
کنی. آیا، اگر همـه   دهی و از رفتن به جبهه خودداري می هاي دیگر را بهانه قرار می گرفتاري

رژیـم جنایتکـار عـراق ایـن     هـاي   رفتـی؟ مگـر جنایـت    چیزت کافی بود، آیا به جبهـه مـی  
هویزه و سوسنگرد و جاهاي دیگـر نشـنیدي؟     شهر، نشاندة استکبار جهانی را در خرم  دست

ات را ویـران و   کـاره  دانی اگر دشمن خداي نخواسته بـر مـا غلبـه کنـد خانـۀ نیمـه       آیا نمی
هـا را   نـه اي به غارت خواهد بـرد؟ ایـن بها   هایت را مقتول و اموالت را که به آن دلبسته بچه

خوشی بپـردازي. بـه     کنار بگذارید و بدانید این مردانگی نیست که در سایۀ ایثار دیگران به
  جبهه حرکت کن و به یاري دین خدا بشتاب تا رستگار شوي.  

فروشان. براي چه به این مـردم اینقـدر عرصـه را     و سخنی به بعضی از ستمگران و گران  
دانیـد امـروز موقـع گـردآوري      زنده خواهید بود؟ هیچ می دانید تا فردا کنید؟ آیا می تنگ می
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خـود بدانیـد و از    1هم به قیمـت اشـک چشـم یتیمـان، نیسـت؟ پـس خـدا را [...]        ، آن مال
فروشی و احتکار که خشم خداوند و غضب او را دربر خواهد داشت دست بـردار کـه    گران

  گیرت خواهد شد.   قهر خداوند دامن
دهنـد بلکـه بـا     ت؛ نه با آنهایی که وظیفـۀ خـود را انجـام مـی    و سخنی به کارکنان ادارا  

کنند و ارباب رجـوع بیچـاره را سـرگردان     کاري می که در چنین موقعیت قصور و کم کسانی
نمایند. برادر، از این کار غیر انسانی دست بردار وگرنه این مردم تو را نخواهند بخشـید.   می

داننـد. شـما    خود را پیرو حضرت علـی(ع) مـی   اصطالح و سخنی با درویشان؛ آنهایی که به
دانید این جلسات شما باعث خشم و نفرت مردم همیشه در صـحنه اسـت    خوبی می خود به
شما، که بنابه فرمودة حضرت امام جعفر صادق(ع) و همچنین از نظر اسـالم حـرام    2و [...]

ر هنگامی که دیـن  آیا حضرت علی(ع) و امامان دیگ است، در نظر مردم مسلمان مورد تنفر.
کردند یا به مقابله بـا او   کرد سکوت اختیار می در خطر بود و دشمن به کشورشان حمله می

کردنـد و یـا    پرداختند؟ آیا با برپایی جلسات تریاك از اسالم و حرکت مـردم انتقـاد مـی    می
ع) بردند؟ کدام یکـی از اعمـال شـما بـه علـی(      کردند و دشمن را ازبین می مردانه مقابله می

کـنم بـه    اید نصیحت مـی  دانید چه حرکت غلطی را شروع کرده ماند؟ به شما که خود می می
آغوش پرمهر اسالم برگردید و در حرکت خروشان امت مسلمان حرکت کنید تا سـعادتمند  

اهللا متبلور خواهـد شـد و    صورت خشم خداوند در وجود این مردم حزب شوید، در غیر این
ها بگذاریـد و مسـلمانی و    قدم به جبهه  س از خشم خدا بترسید،شما را ذوب خواهد کرد. پ

  پیروي از علی(ع) و حسین(ع) را ببینید. 
ام، از  اما کارهایی که تا کنون براي رضاي خدا بعد از پیروزي انقالب اسالمی انجـام داده   

معتمد محل در جلسـات مسـئولین     الحسنه، قبیل عضویت در شوراي مسجد، صندوق قرض
آهـن ازنـا،    الحسنه فاطمیه، عضویت در انجمن اسـالمی راه  ، مدیر عامل صندوق قرض3[...]

عضویت در هیأت مدیرة تعاونی مسکن کارکنان دولت ازنا و شـرکت در جلسـات مـذهبی    
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ام؛ فقط هدفم خـدمت بـه اسـالم و     نهضت سوادآموزي و سایر کارهایی که انجام داده 1[...]
  ام که امید است خداي بزرگ بپذیرد.   دنمایی نداشتهرضاي خداوند بوده و هرگز هدف خو

مبلـغ    هـایم عبارتنـد از:   باشـم و طلبکـاري   دانم به کسی بدهکار نمی و اما تا آنجا که می  
کـرد توسـط بانـک بـرایش      خواهم که در سالی که در مشهد سـاختمان مـی   تومان می 5000

یـا   3000در تهـران و مبلـغ    آبـادي   اکبـر علـی   فرستادم و شش هزار تومان از پسرعمو علی
تومان طلبکارم کـه هرچـه خـودش قبـول کـرد       3500تومان از آقاي رضا ملکی و یا  4000

طلبکارم و در موقعی کـه در سـمینار فـتح در تهـران رفـتم قـرض دادم.        2بپردازد. مبلغ [...]
 آبـاد دامغـان دارم کـه    الحسنۀ علـی  تومان در صندوق قرض 3000یا  2000مبلغی در حدود 

الحسنۀ فاطمیـه ازنـا و    تومان در صندوق قرض 8500اش در دست داماد است. مبلغ  دفترچه
الحسـنۀ   تومان در صندوق قـرض  6000تومان در بانک ملی و مبلغی در حدود  19000مبلغ 

هـاي مخصـوص خـود مشـخص      آهن ازنا دارم، که همۀ اینها در دفترچـه  والفجر ارتباط راه
گودرز دارم که حق عضـویت تعـاونی مسـکن      انک مسکن الیهزار تومان در ب  است. و یک

  است.  
با برادرم بـه شـراکت    31کوچۀ شهید حدادي پالك  جی  متري اي در تهران در سی خانه  

دارم که سند خانه به نام ایشان است، که براي بچه بایستی تفکیک شود. اسـاس منـزلم نیـز    
متـري   متري ماشینی، دو شش یک دوازده ،3متري [...] عبارت است [از] دو عدد فرش دوازده

نخ فرنگ کاشان، دو دومتري کرك کاشان، یخچال، تلویزیون و سایر لـوازم زنـدگی دیگـر.    
پس از شهادتم یا مرگم طبق قوانین اسالم بین همسر و فرزندانم تقسـیم شـود. و خانـه؛ تـا     

ده نماید. در تقسـیم  ام در تهران استفا همسر زنده است و شوهري اختیار نکرده از سهم خانه
سهم مالم، براي عباس و حمید سهم بیشتري در نظر گرفتـه شـود چـون دخترهـا و پسـرم      

  اند.   ابوالفضل تا حدود[ي] حقوق خود را گرفته
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باشم اما اگر کسی ادعا و ثابت کرد راضایش کنید. تا آنجا کـه   گفتم به کسی بدهکار نمی  
ام،  دو عدد سکه در خانه دارم کـه پـاداش گرفتـه    باشم. اطالع دارم نماز و روزه بدهکار نمی

مـاه   همـواره ام و باید پرداخت شود. موقع حسابرسـی بـه امـوالم     که خمس آن را نپرداخته
  آن داده شود.  زکات محرم است که در محرم آینده بایستی مالم حسابرسی شود و خمس و

لـغ ده هـزار تومـان خـرجم     قرار دارد، تنها از مالم مب 1چون جنگ در سرلوحۀ تمام [...]  
کنید و بقیۀ هزینۀ مراسم را به حساب جنگ مربوط به امام که در بانـک ملـی اسـت واریـز     
کنید. کسی برایم گریه نکند زیرا گریه یـک نـوع ضـعف اسـت و مسـلمان باایمـان هرگـز        

  ضعیف نیست. 
  »والسالم«
  آبادیان بندة حقیر و ذلیل خداوند اسماعیل علی

23/1/1365  
باشـند. و از بـرادر بـزرگ و عزیـزم      وصی اینجانب ابوالفضل و برادرم ابراهیم میضمناً   

طلبم؛ بـرایم خیلـی زحمـت     مشهدي محمدمهدي که حق پدري به گردنم دارد حاللیت می
حق حقوق بـرادري را در حقـم    کشیده امید است مرا حالل کند. و از برادر ابراهیم نیز که به

ام تقاضاي عفو و بخشش  کلیه اقوام، آشنایان و برادران دینیطلبم و از  تمام کرد حاللیت می
  خواهم حاللم کنند.  هاي دور و نزدیک می دارم. از فامیل

24/1/1365  
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  هاي کلیدي عبارت
I .شهادت زندگی جاویدي است  
I .خدایا، اگر بناست بمیریم، من را شهید بمیران  
I  پذیرد. می خدا...خلوص نیت در راه شهادت مرگی است که یک انسان مجاهد از  
I بان انقالب باشید. کنم که پاسدار و نگاه به دوستان و برادران انقالبی وصیت می  
I ها ساکت نخواهند نشست. بدانید که آمریکا و دیگر ابرقدرت  
I اید. از یاري امام دست نکشید که اگر این کار را بکنید نعمت بزرگی را از دست داده  
I اهرانم صراط مستقیم را پیشه کنید و خدا را فراموش نکنید.شما برادران و خو  

   محمد :نام
  اصغریان علی خانوادگی:  نام

  محمدرضا پدر: نام 
  البنین ام نام مادر:

  1314یکم اردیبهشت  تاریخ تولد:
  شهرستان دامغان محل تولد:
  سواد بی تحصیالت:
    بسیج کننده: ارگان اعزام

   1366یکم اردیبهشت  تاریخ شهادت:
  تپه فته محل شهادت:
  ایست قلبی نحوة شهادت:

ــزار ــردوس رضــاي   :م ــزار شــهداي ف گل
  زادگاهش
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  اصغریان محمد علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
براي ماندن و  رفتن  شهادت زندگی جاویدي است که مردن براي زیستن،  باکی نیست، 1[...]

  آخرین حد و نهایت تکامل انسان....
خواهد کـه کسـی    .بهترین مردننوشتن از خود رستن و از خود گسستن است. شهادت   

  به آغوش گرم شهادت برسد.
  خدایا، اگر بناست بمیرم، من را شهید بمیران.  
. 3کـنم اشـک نریزیـد و بـه خـواهرم بگوییـد کـه [...]        خبر شهادت من، خواهش مـی  2[...]

شـهادت مرگـی    4تابی باعـث از بـین رفـتن [...]    تابی نکنید که این بی امیدوارم که زیادي بی
پـذیرد و دعـوتی    راسـتین مـی   5ه یک انسان مجاهد از خلوص نیت در راه خدا [...]است ک

گردد پس بار الهـا چنـین    انسانی نمی 6است براي هدایت شدگان در راه خدا و سعادتی [...]
  ام. کرده 7مرگی را نصیبم کن که با آمادگی کامل [...]

  »فی سبیلک ةاللهم ارزقنی توفیق الشهاد«
  هاي عاشق شهادت است. گیزترین سرود دلتا شوران 8[...]
خود را در راه خدا   که یکی از فرزندان پس با شنیدن خبر شهادت من افتخار کنید به این  
  ناراحت نشوید و راضی به رضاي خداوند و تسلیم به امر او باشید.  اید، داده
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ب باشید و بدانیـد  بان انقال کنم که پاسدار و نگاه به دوستان و برادران انقالبی وصیت می  
سـازي عوامـل    ها ساکت نخواهند نشست. برادران انقـالب پـاك   که آمریکا و دیگر ابرقدرت

عهدة شما است مبادا غافل باشید و یک روز بیدار شوید که انقالب مفهـوم خـود    استکبار به
از را از دست داده باشد از یاري امام دست نکشید که اگر این کار را بکنید نعمت بزرگی را 

  اید. دست داده
و شما برادران و خواهرانم صراط مستقیم را پیشه کنید و خدا را فراموش نکنیـد و اگـر     

دیگـر   جاي آورم حاللم کنید و برایم طلب آمرزش کنید با هم من نتوانستم حق برادري را به
  مهربان باشید و قدر یکدیگر را بدانید.

خواهم که گناهـان مـن    واستارم و از او میدر خاتمه طول عمر امام امت را از خداوند خ  
  ام مستحکم بدارد. را ببخشد و من را بر نفسم پیروز گردانیده و در عقیده

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نامۀ رزمندگان وصیت

  نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان به  
  سال نماز قضا.   و یکدو ماه روزه  -1واجباتی که به گردن دارم عبارتند از   

برادر حمیـد رویـایی    -1ام.  مقداري پول بدهکارم که در طی مأموریت از برادران گرفته -2
صد  برادر حبیب کاویانی یک -3صد و پنجاه تومان  برادر علی خارج یک -2صد تومان  یک

  برادر محمد جهان تیغ پنجاه تومان). -4تومان 
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  هاي کلیدي عبارت
I  ریزد، بر شما مـردم وصـیت دارد و بـر شـما اتمـام حجـت        قطره خون شهید که بر زمین میهر

  کند. می
I .بدانید که مسئولیت خون شهدا بر دوش شماست، مبادا شانه از زیر بار مسئولیت خالی کنید  
I تفاوت هستند، آنها به اسالم ایمان ندارند. آنها که به انقالب و رهبري امام و جنگ بی  
I یبی آنها را نخورید که آنها اسالم را یاري نخواهند کرد.گول ظاهرفر  
I )را یاري کرده.7مردم بدانید هر که او را یاري کند و به او لبیک بگوید، امام حسین (  
I .هر که به اسالم و خون شهدا خیانت کند، آتش جهنم را بر خود واجب کرده است  
I .برادران، مسئولیت خون شهدا را به فراموشی نسپارید  
I ید شدن گریه ندارد بلکه افتخار است.شه 
I .کام من در شهادت است  

  محمد ابراهیم :نام
  علی بیگی خانوادگی:  نام

  محمدصادق پدر: نام 
  طوبا نام مادر:

  1341دوم شهریور  تاریخ تولد:
ــد: ــع   محــل تول روســتاي خــیج از تواب

  شهرستان شاهرود
  پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1365چهارم دي  تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

  ار شهداي زادگاهشگلز :مزار
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  بیگی محمد ابراهیم علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نامه وصیت

اهللا فیقتلـون و   یقاتلون فی سبیل نـۀ الجلهم  ان اهللا اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم بانّ«
و من اوفی بعهده مـن اهللا فاستبشـروا    و االنجیل و القرآن ۀیالتور یقتلون وعداً علیه حقاً فی

    1»ببیعکم الذي بایعتُم به و ذلک هو الفوز العظیم
کنند  بهاي بهشت خریداري کرده آنها در راه خدا جهاد می اهل ایمان را به  خدا جان و مال«

  که دشمنان دین را بکشند و یا خود کشته شوند. این وعدة قطعی اسـت بـر خـدا و عهـدي    
رات و انجیل و قرآن یاد فرموده و از خدا باوفاتر بعهد کیست. اي اهل ایمان است که در تو

حقیقـت سـعادت و     خود در این معامله بشارت دهید که (این معاهـده بـا خـدا) بـه     شما به
  ».  پیروزي بزرگی است

ایم و امید هـم بـه بازگشـت     اینک که خود را آماده نبردي سخت با دشمنان اسالم نموده  
از خـون   2شـما مـردم پیـامی دارم: پیـام خـونم کـه برخاسـته        آخرین لحظات بـه  ندارم، در 

ریزد، بر شما مردم وصـیت دارد و بـر شـما     شهداست (هر قطره خون شهید که بر زمین می
     کند. اتمام حجت می

مردم، بدانید که مسئولیت خون شهدا بر دوش شماست، مبادا شانه از زیر بار مسـئولیت    
بخورد) مردم، بدانید آنها که بـه   3نخواسته انقالب از دشمنان اسالم سیلیخالی کنید، خداي 

اند، آنها به آخرت و قیامت ایمـان ندارنـد    خوش کرده و چند روز زندگی دل 4دنیا و مادیات 
هستند، آنها به اسالم ایمان ندارند، گول  5تفاوت آنها که به انقالب و رهبري امام و جنگ بی
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) هـم  7خورید که آنها اسالم را یاري نخواهند کرد. اگر امـام حسـین(  ظاهرفریبی آنها را ن
) نیست، خدا را شـکر کـه فرزنـد او،    7بیاید به او ایما[ن] خواهند آورد، اگر امام حسین(

امام عزیز و رهبر بزرگوارمان، خار چشـم دشـمنان اسـالم و دشـمن مسـتکبران، در [قیـد]       
  .  طلبد است و براي یاري اسالم یار می 1حیات

) را یاري کـرده  7مردم بدانید هر که او را یاري کند و به او لبیک بگوید، امام حسین(  
او لبیک گفته، هر که از فرمان رهبري سـرپیچی کنـد از    2»ینهل من ناصر ینصر« نداي به و

ها چه از نظر جانی و چـه   به نیاز جبهه 3که نسبت  فرمان امام زمان(عج) سرپیچی کرده، آنان
اي به انقالب بخورد به اسالم  ضربه باشند، بدانند اگر خداي نخواسته 4تفاوت لی بیاز نظر ما

  اند.   و خون شهدا خیانت کرده
هر که به اسالم و خون شهدا خیانت کند، آتش جهنم را بر خود واجب کرده است. مـن    

به  5دننیام بهآیند، دیگران را هم تحریک  ام بعضی که خود به جبهه نمی خیلی مشاهده کرده
گویند. آیا آنهـا   دانند چه می است. آنها می 6اید بس تان را رفته گویند شما حق کنند.  جبهه می

جبهه براي کسی حق معین نکرده، هر کسی که توانایی  ؟دانند زبانشان در خدمت کیست می
مگـر اینکـه جبهـه نیـاز      فچه پیر و چه جوان جبهه آمدن برایش واجـب اسـت   ،داشته باشد

  .باشد. برادران، مسئولیت خون شهدا را به فراموشی نسپارید  نداشته
  

ــذاریم  ــتن را واگـــــ ــادا خویشـــــ   مبـــــ
  

ــذاریم      ــا گــ ــویش [را] تنهــ ــام خــ   امــ
  ز خــــون هــــر شــــهیدي اللــــه روییــــد   

  
ــذاریم     ــا گـــ ــه پـــ ــادا روي اللـــ   7مبـــ

    

  و پیام دیگرم به پدر و مادرم است:   

                                           
 ».حیاط«در اصل وصیت  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
  ».نصبت«در اصل وصیت  -3
 ».طفاوت بی«در اصل وصیت  -4
 ».از آمدن«در اصل وصیت  -5
 ».بست«در اصل وصیت  -6
  آمده است.» رسته«، »روئید«و به جاي کلمه » خیشتن«شعر از قیصر امین پور. در اصل وصیت  -7
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 ونصـیب ایـن حقیـر گنهکـار ر     پدر و مادر عزیزم، انشاءاهللا اگر لطف خدا شـهادت [را]   
یاد پسـر    ترین آرزوي من است، مبادا برایم گریه کنید؛ گریه کنید ولی به سیاه کرد، که بزرگ

کربال با لب تشنه سر از بدنش جـدا کردنـد و خانـدانش را بـه      1) که در صحراي3زهرا(
یمال شدن بلکه افتخار است، ولی شکست اسالم و پا ،اسارت بردند. شهید شدن گریه ندارد

  خون شهدا گریه و افسوس دارد. 
توانسـتم   کـه مـی   دانم که من فرزند خوبی براي شما نبـودم در صـورتی   پدر و مادرم، می  

باشم. دوست داشتم در ایام پیري دست شما را بگیرم ولی مسئولیت خون شـهدا سـخت و   
راه هستند کـه   شم بهپدر آنها را ببینم که هنو[ز] چ توانم فرزندان بی بسیار سنگین است. نمی

  پدرشان از جبهه برگردد. 
پدر و مادر عزیزم، اگر برادرانم خواستند به جبهه بیایند، مبادا مانع آنها شوید. بگذار[ید]   

برم که سنگرم را خالی ببیـنم و سـخن دیگـرم     بیایند و سنگرم را پر کنند. من بسیار رنج می
شهادت است. دوست دارم آن موقـع را کـه در   این است مبادا مرا ناکام بخوانید. کام من در 

زمـین   هاي خونم را در راه خدا بـه   و قلبم با تمام قدرتش آخرین قطره 2غلتم خون خود می
  تر.   گاه من آن موقع است چه لذتی از این بیشتر و چه کامی از این شیرین3]...ریزد [ می
رم عوض عـزاداري بـرایم   سراغ دارید، گویم هرگز. دوست دا 4یآیا چنین شیرینی و لذت  

جشنی عروسی بگیرید تا دشمنان خوشحال نشوند و خواهرانم را طوري تربیـت کنیـد کـه    
  خواهد. اسالم از شما می

  
ــت  ــرین اســـــ ــر وداع آخـــــ   دم آخـــــ

  
  پیـــامم بـــا تـــو اي امـــت چنـــین اســـت   

ــل   ــادا غافــ ــو  5مبــ ــوي تــ ــر شــ   از رهبــ
  

  که دشمن هم چـو گرگـی در کمـین اسـت      
    

                                           
  ».سحراي«در اصل وصیت  -1
  ».قلتم می«در اصل وصیت  -2
 خوانا نیست. -3
 ».لذت«در اصل وصیت  -4
  ».قافل«در اصل وصیت  -5
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ام  اب کرده و بر سر خاکم نهید، مبادا پیامم را از یاد ببرند و جنـازه در خاتمه وصیتم را ق  
را حتماً در مزار جدید [به خاك] بسپارید. خداوند بر شما توفیق دهد تـا بـه وصـیتم عمـل     

  کنید انشاءاهللا.
  »هبرکاتو  اهللا  حمۀروالسالم علیکم و «

  بیگی فرزند حقیر شما، محمدابراهیم علی
  وستاي خیج، نام پدر محمدصادقاعزامی از شاهرود، ر
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  هاي کلیدي عبارت
I .مبادا که دشمنان اسالم و دشمنان انقالب را شاد کنید  
I .امام را تنها نگذارید  
I دهندة راه شهدا باشند. ادامه 
I )و از امام حسین(ع) تا شهیدان 7سالم بر شهیدان همیشه زندة تاریخ از هابیل تا امام حسین (

 ایران.کربالي 
I ناراحتی نکنید. محکم واستوار باشید. 
I     )امـام  3ندا سر دهید که پیرو خط اهللا و رسول خدا و ائمه اطهـار و یادگـار حضـرت زهـرا ،(

  خمینی بود.

  مسلم :نام
  بیگی علی خانوادگی:  نام

  یعل پدر: نام 
    فاطمه نام مادر:

   1339یکم اردیبهشت  تاریخ تولد:
ــد:  ــل تول ــع    مح ــیج از تواب ــتاي خ روس

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

   1366نوزدهم فروردین  تاریخ شهادت:
  شلمچه  محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش   :مزار
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  بیگی مسلم علی
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

    1»انا هللا و انا الیه راجعون«
(عـج) و بـه پیشـگاه    اهللا بقیـۀ با سالم و درود به پیشگاه منجـی عـالم بشـریت حضـرت       

بیگـی،   هاي شـهداي عزیـز، اینجانـب مسـلم علـی      حضرت امام و سالم به محضر خانواد[ه]
 1/12/1365و سـالمت در مورخـۀ    2در عـین صـحت   1320فرزند علـی، شـماره شناسـنامه   

  کنم همۀ شما بازماندگان را به تقوا و رستگاري. وصیت می
باشـد   هایم می امین و سرپرست بچهقدم خواجه تراب،  کنم که همسرم خوش وصیت می  

علـی    که در خانه باشد و اگر خواست روزي برود خدا و بعد از آن بـرادرم رجـب    تا زمانی
طبـق قـانون پیـامبر     3ام باشد و از اموالی که دارم تمام افراد خـانواده  هایم می بیگی وصی بچه

ول برگزار فرماییـد. بنـده   اسالم، که همان قانون الهی است، سهم گیرند و عزایم را طبق معم
دانیـد ادا   مدت ده روز روزه قضا دارم. نماز هم بیست روز قضا دارم. اینها را هر طور که می

انـد   کنم و اگر از بنده بـدي مشـاهده نمـوده    جا کمال تشکر را از پدرم می نمایید و در همین
اي و مـن   ان تحمـل کـرده  و اما مادرم، تو برایم زحمات فراو ]ید.ی  کنم مرا عفو نما[ تمنا می

نمـایم. بنـده از همـۀ شـما بـرادرانم و       فرزند نیکی نبودم و از خداوند طلب صبر و اجر می
  کنم.  خواهرانم کامالً راضی هستم و [از] همۀ شما طلب گذشت و عفو می

ام و امیدوارم اگر از من بدي یـا نگرانـی    سنگرم، من از تو بسیار راضی و اما همسرم، هم  
هایم [را] چنان تربیت کن که در  وران کوتاه مشاهده [کردي]، گذشت نمایی و بچهدر این د

  جز امید به پیروزي اسالم عزیز. نکشند. دیگر عرضی ندارم به 4دوران خود خواري
  بیگی حقیر مسلم علی

1/12/1365  

                                           
 ».ایم و باز به سوي او رجوع خواهیم کرد ما به فرمان خدا آمده«سوره بقره.  156آیه  بخشی از -1
 ».سحت«در اصل وصیت  -2
  ».ام خوانواده«در اصل وصیت  -3
 ».خاري«در اصل وصیت  -4
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

و سالم بر نایب برحقش امـام امـت قلـب    درود بر منجی عالم بشریت حضرت مهدي(عج) 
رهـایی   1تپندة مسلمین و مستضعفین جهان کـه مـا را از سـیطرة طـاغوت و ابرجنایتکـاران     

) و از امـام  7تـا امـام حسـین(    2بخشید. سالم بر شهیدان همیشـه زنـدة تـاریخ از هابیـل    
  حسین(ع) تا شهیدان کربالي ایران.

اتفـاقی افتـاد و شـهادت     3اگر بـراي فرزنـدتان  پدر و مادر و خواهران عزیزم و برادران،   
نصیب من شد، ناراحتی نکنید. محکم و استوار باشید و ندا سر دهیـد کـه پیـرو خـط اهللا و     

)، امام خمینی، بود. مبادا کـه دشـمنان   3خدا و ائمۀ اطهار و یادگار حضرت زهرا(  رسول
ر این است کـه امـام را تنهـا    امت شهیدپرو 4اسالم و دشمنان انقالب را شاد کنید. پیام من به

دهندة راه شهدا باشند. این بندة حقیر اگر از کسی حقی داشـتم، بخشـیدم و    نگذارند و ادامه
  اگر کسی از من حقی دارد و اکنون دستم کوتاه است، مرا ببخشند.

  کنم  در پایان، از تمامی حاضرین تشکر و قدردانی می
  

  » و برکاته اهللا  حمۀروالسالم علیکم و «
  دار. خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه 

  رزمندگان اسالم پیروزشان بفرما.
  بیگی مسلم علی

1/12/1365  

                                           
 ».ابرجنایتکان«در اصل وصیت  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ».فرزنتان«در اصل وصیت  -3
 ».از«در اصل وصیت  -4
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  هاي کلیدي عبارت
I     جهت یاري رساندن بر دین و مذهب و سرنگون کردن منافقین و همراه با مشـت محکـم امـت

  ها آمدم. گویان به جبهه اهللا بر دهان یاوه حزب
I  شهیدپرور ایران، سنگرها را پر کنید و مسجدها را خالی نگذارید.امت  
I خواهم امام را دعا کنید و او را تنها نگذارید. عاجزانه می  
I را فراموش نکنید.  جبهه  
I اند بیدار شوند. هایی که از خواب غفلت بیدار نشده آن  
I ها کوتاهی نفرمایید. سنگرها را پر کنید و در یاري رساندن به جبهه  
I تحویل جامعه دهید.7گونه( ) و پسرانم را علی3وار( رم، دخترانم را زینبهمس (  

  محمد :نام
  پور علی خانوادگی:  نام

  علی  پدر: نام 
  نرجس نام مادر:

  1318هفتم مهر  تاریخ تولد:
روستاي فیروزآباد از توابع  محل تولد:

  شهرستان دامغان
  دوم ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365چهارم دي  تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  ت ترکشاصاب نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  پور محمد علی
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  نامۀ پاسدار شهید وصیت
درود و سالم بر یگانه منجی عالم بشریت امام زمان(عج) و سالم و درود بر نایب بـرحقش  

کفـن از صـدر    سالم بر شهداي گلگـون سالم به روحانیت مبارز پیرو خط امام،   امام خمینی.
     اسالم تا به امروز، سالم بر رزمندگان مایۀ پیروزي.

 1پور جهت یاري رساندن بر دین و مذهب و سرنگون کردن منافقین اینجانب محمد علی  
ها آمدم. امت شـهیدپرور   گویان به جبهه اهللا بر دهان یاوه و همراه با مشت محکم امت حزب

ها نگذارید و سنگرها را پر کنید و مسـجدها را خـالی نگذاریـد و بـه نـداي      ایران، امام را تن
رهبر کبیر انقالب لبیک بگویید. اگر لیاقت شهادت داشتم به آن نائل آمدم، عیال و فرزندانم، 

گویان و بر جنازة من گریه نکنید، اگـر   طوري رفتار کنید که مشتی محکم باشد بر دهان یاوه
تر از آنم که بخواهم براي  ) گریه کنید. من کوچک7ر امام حسین(خواهید گریه کنید ب می

خـواهم امـام را دعـا کنیـد و او را تنهـا       امت شهیدپرور ایران پیام بدهم و اما عاجزانـه مـی  
اند بیدار شوند و  که از خواب غفلت بیدار نشده هایی نگذارید و جبهه را فراموش نکنید و آن

هـا   و سنگرها را پر کنید و در یـاري رسـاندن بـه جبهـه    ) بپیوندند. 7به دین امام حسین(
) تحویـل  7گونـه(  ) و پسرانم را علی3وار( کوتاهی نفرمایید. همسرم، دخترانم را زینب

  ضمناً مرا در روستاي فیروزآباد دفن نمایید.   جامعه دهید.
  »اهللا و برکاته  رحمۀوالسالم علیکم و «

  29/9/65پور،  محمد علی
  4/10/65تاریخ شهادت: 

ما اگر شهید بشویم، قید و بند دنیا را از روح برداشتیم و به ملکوت اعلی و به جـوار حـق   «
  2»یم.ا هتعالی رسید

                                           
 تعلیقات. ر.ك. -1
). در اصـل  8، ص15پور نیست (صحیفۀ امـام، ج  اند که از شهید علی این عبارت از امام خمینی را ذیل وصیت آورده -2

  ».رسیدیم«وصیت 
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  هاي کلیدي عبارت
I .امام عزیزمان را تنها نگذارید  
I .روحانیت را حمایت کنید  
I .مسجدها را پر کنید  
I اسالم کور شود. در مراسم دعاهاي کمیل و توسل شرکت کنید تا چشم دشمنان  
I )ها و مشکالت مقاومت داشته باش. ) استوار باش و در سختی3مادرم، همانند زینب  
I کنم و شما باید جاي من را پر کنید. ام را به شما واگذار می برادرانم، اسلحه  
  

  رحمت اهللا :نام
  حسینی   علی خانوادگی:  نام

  اکبر علی پدر: نام 
  صغرا نام مادر:

  1342یکم فروردین  تاریخ تولد:
  شهرستان دامغان محل تولد:
  سوم ابتدایی تحصیالت:
  بسیج   کننده: ارگان اعزام

  1366ونهم تیر  بیست تاریخ شهادت:
  جزیرة مجنون عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

آبـاد   گلزار شهداي روسـتاي علـی   :مزار
  زادگاهش
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  حسینی اهللا علی رحمت
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  حسینی اهللا علی نامۀ شهید رحمت وصیت

  1».بل احیاء عند ربهم یرزقون اهللا امواتاً ین قتلوا فی سبیل ذّو التحسبن ال«
انـد و در نـزد    انـد بلکـه آنهـا زنـده     شـوند مـرده   که در راه خدا کشـته مـی   مپندارید کسانی «

  ».خورند پروردگارشان روزي می
با درود و سالم به پیشگاه مقدس امام زمان(عج) و نایب برحقش خمینی کبیر و با درود   

بر شهداي انقالب اسالمی از شهداي صدر اسالم تـا کنـون، و بـا درود و سـالم بـه      و سالم 
) و با درود سـالم بـه امـت شـهیدپرور شهرسـتان      6حضرت خاتم االنبیاء و االوصیاء(

ها را قبول  هایی به شما دارم که امیدوارم آن حسینی وصیت اهللا علی این حقیر رحمت  دامغان،
  گفتند. گویم بلکه این را شهیدان دیگر هم می از خود نمی شود هایی که می نمایید. وصیت

 امام عزیزمان را تنها نگذارید.
 روحانیت را حمایت کنید.

 .2به قول امام عزیزمان مسجدها سنگر است سنگرها را پر کنید  مسجدها را پر کنید.
 با توکل بر خدا کارهایتان را انجام دهید.

کنیـد تـا چشـم دشـمنان اسـالم کـور شـود و در        در مراسم دعاهاي کمیل و توسل شرکت 
شود با شکوه هرچه بیشتر شرکت نماییـد زیـرا    هاي مذهبی که برگزار می ها و مراسم صحنه

 شود. این کار شما باعث کوري چشم دشمنان اسالم و قرآن می
هایی که به پدر و مادر عزیزم دارم ایـن اسـت کـه: اي عزیـزان در شـهادت مـن        وصیت  

دار و مقاوم باشید زیرا اگر شما در بیرون گریه کنیـد و ناراحـت باشـید باعـث     نگریید و پای
) استوار بـاش و در  3شود. و مادرم، همانند زینب( شادي و خوشحالی دشمنان اسالم می

                                           
  .169آل عمران/ آیه  -1
 .393، ص12صحیفۀ امام، ج -2
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ها و مشکالت مقاومت داشته باش که خداوند با صـابران اسـت؛ کـه در قـرآن آمـده       سختی
  ».که خداوند با صابران است ستیدر به . «1»ان اهللا مع الصابرین«است 

  هـاي  ها مقاومت کنید و همواره و همپاي مادر و پدر مراسم ام، در سختی خواهران گرامی  
کنم و شـما بایـد    ام را به شما واگذار می مذهبی شرکت نمایید و یاد بگیرید. برادرانم، اسلحه

  یید.هاي مذهبی باشکوه بهتر شرکت نما جاي من را پر کنید و در مراسم
  باشد که خداوند اسالم و مسلمین را نصرت عنایت بفرماید.    

  »والسالم«
  دار. خدایا خدایا، تا انقالب مهدي(عج)، خمینی را نگه

                                           
 سورة بقره. 153بخشی از آیۀ  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I سوي او خواهم شتافت. عنوان یک فرد بسیجی خالصانه در راه خدا قدم نهادم و به من که به  
I انم سربازي سرافراز براي اسالم و ایران باشم.این حقیر آرزویم این است که بتو  
I باشـد ادامـه    ) مـی 7اهللا و امت مسلمان این راهی که راه امـام حسـین(   امیدوارم برادران حزب

  دهند.
I تر از شهادت در راه خدا و اسالم و امام نیست. به نظر من هیچ کامی شیرین  
I  م جهان دست از مبارزه نخواهیم کشید.بر تما» اهللا ال اله االّ«ما تا برافراشتن پرچم  
I  کنیم. شهادت هیچ باکی نداریم، که مشتاقانه آن را استقبال میاز  
I زیرا که شهادت آرزوي من بود. ،بر روي سنگ قبر من کلمه ناکام ننویسید  

  فرامرز :نام
  حسینی   علی خانوادگی:  نام
    اهللا ذبیح پدر:  نام

    بتول نام مادر:
   1344وهشتم مرداد  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان تهران   محل تولد:
  اول متوسطه   تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1363دوازدهم اردیبهشت  تاریخ شهادت:
  جزیرة مجنون محل شهادت:
   اصابت ترکش نحوة شهادت:

ن گلزار شهداي فردوس رضاي شهرستا :مزار
  دامغان  
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  حسینی فرامرز علی
  

  1بسم اهللا الرحمن الرحیم
  دهیم:  می در آغاز وصیت ابتدا سخن کوتاهی از قرآن مجید را ارائه

  2»اهللا  یقاتلون فی سبیل الجنۀن لهم أمنین انفسهم و اموالهم بؤان اهللا اشتري من الم«
بـن الحسـن المهـدي     حجـۀ با درود و سالم به پیشگاه مقدس ولی اهللا االعظم حضرت   

قـدر و   مرجع شیعیان جهـان رهبـر عـالی     ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و نایب برحقش،
العـالی و بـا درود و سـالم بـه تمـامی       ر جمهوري اسالمی ایران امام خمینی مدظله گذا بنیان

شهیدان راه اهللا و تمامی رزمندگان اسـالم، ایـن حقیـر وصـیتی دارم کـه توجـه شـما را بـه         
  کنم.   هایی از آن جلب می پاره
ده هاي عمرم فرارسـی  کنم که بهترین و گهربارترین لحظه ها فکر می من اینک پس از سال  

کـنم آن   روم و حـس مـی   هایی اسـتوار و چابـک بـه طـرف معشـوق خـویش مـی        و با گام
عنـوان یـک    خواند و من که به گشتم فرارسیده و خدایم مرا می دنبال آن می هایی که به  لحظه

سوي او خواهم شـتافت. بـا میـل و رضـاي      فرد بسیجی خالصانه در راه خدا قدم نهادم و به
ین و ضد اسالمیان به جبهه جنگ حق علیه باطل و ستمکاري آمدم خود براي مقابله با کافر

تا دین خود را به جمهوري اسالمی ایران ادا نموده و از مادیت گریخته بـه معنویـت انتقـال    
  پیدا کنم. 

افتد و شهادت مـرا در آغـوش خـود     کم دارد از طپش می اي پدر و مادر عزیزم، قلبم کم  
هایم تمام شده. من براي  که فشنگ فشرم در حالی خود می مسلسلم را در آغوش ،گیرد فرامی

 -2رضـاي خـدا    -1روم تا بـه سـه چیـز برسـم:      خداوند به عزم جنگ با کفار به جبهه می
) و تـو  7شهادت. خواهرم بیا با هم راهی رویم، من دنبال خاك پاك حسین( -3پیروزي 

  وار. گونه و من حسین و تو زینب )3(دنبال خاك زینب

                                           
  ».، محل شهادت: جزایر مجنون13/2/63هادت: عضو بسیج، تاریخ ش«در باالي وصیت نوشته شده است:  -1
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قیر آرزویم این است که بتوانم سـربازي سـرافراز بـراي اسـالم و ایـران باشـم و       این ح  
سعی و کوشش نمـایم. و   1تصمیم دارم تا آخرین قطرة خونم در بیرون راندن مزدوران بعثی

اي مادر، اگر من شهید شدم برایم گریه نکن. مرگ حق است و چه بهتر که در سنگر قـرآن  
  پایان رساندم.   ه خود انتخاب و خود بهو اسالم باشد و این راهی بود ک

باشـد   ) می7اهللا و امت مسلمان این راهی که راه امام حسین( و امیدوارم برادران حزب  
ادامه دهند. و وصیتی که به دوستان و آشنایان دارم این است که تقواي خدا پیشه کنند و بـا  

ایتکاران تمام سعی خویش درك موقعیت کنونی انقالب خونبارمان در جهان در مقابل ابرجن
نظـر   کار برید. و بـه   بخش انقالب اسالمی در جهان به را در جهت تسریع در حرکت نجات

  تر از شهادت نیست در راه خدا و اسالم و امام.   من هیچ کامی شیرین
خـواهم کـه صـبور باشـید و بردبـار و بـراي ظهـور امـام          از شما پدر و مادر عزیـز مـی    

از خدا بخواهید که طول عمـر بـه امـام عنایـت بفرمایـد. و در آخـر،        زمان(عج) دعا کنید و
بر تمام جهان دسـت از  » االاهللا الاله«سخن کوتاه و کالمم این است که ما تا برافراشتن پرچم 

کنـیم. و   را استقبال مـی   مبارزه نخواهیم کشید و از شهادت هیچ باکی نداریم، که مشتاقانه آن
برادران و خواهران اسالمی خود دارم کـه حجـاب خـود را     یک تذکر کوچکی براي تمامی

  پاي دارند.  رعایت و نماز و روزه را به
خـورد تـا مـردم بداننـد      گلوي فرزندم می  مادر، در برابر مردم بایست و بگو کاش تیر به  

عزیزتر نیست. بـر روي   2اصغر تر از خون شهیدان دیگر نیست و از علی پسرم خونش رنگین
  کلمه ناکام ننویسید زیرا که شهادت آرزوي من بود.  سنگ قبر من

  به امید پیروزي رزمندگان اسالم بر کفر جهانی.  

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
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  هاي کلیدي عبارت
I       شهادت یک انتخاب است و به همین خاطر است که خداونـد بـراي آن اجـري عظـیم در نظـر

  گرفته است.
I نه شبهه و ابهامی ندارم.گو به خدا قسم که با آگاهی این راه را برگزیدم و هیچ  
I خواهم که جز راه اسالم نروند و امام را تنها نگذارند. از برادران و خواهرانم می  
I .به فرائض دینی به خصوص نمازهاي سر وقت اهمیت بیشتري بدهید  
I .ما فقط براي جلب رضایت خداوند پا در این راه گذاشتیم  
I الشهدا مردانه بمیریم و باعث رضـایت حـق    پس چه بهتر که در راه دفاع از دین خدا مانند سید

  تعالی شویم.
I  والیت فقیه باشید.پیرو واقعی خط امام و 
I .راه سرخ شهدا را ادامه دهید که فرداي قیامت جوابی در برابر آنها داشته باشید 
I .پدرم، من به آرزوي چندین سالۀ خود یعنی شهادت در راه خدا رسیدم 
I بکنند.کامالً رعایت  را سالمیخواهم که حجاب ا از خواهرانم می 
I )نگاه کن که چگونه بر مصائب صبر کرد.3مادرم، به زندگی حضرت زینب (  

  اهللا  عزت :نام
  علی عرب خانوادگی:  نام

  غالمعلی پدر: نام 
  گلدسته نام مادر:
  1347یکم خرداد  لد:تاریخ تو

کالته خـیج از توابـع شهرسـتان     محل تولد:
  شاهرود

  دوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1363وسوم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
  شرق رود دجله محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  عرب اهللا علی عزت
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  و الصدیقین ءبسم رب [ال]شهدا

  عرب اهللا علی نامۀ مقلد خمینی، عزت وصیت
قْتَل او  ن یقاتل فی سبیلو م ةالخرالدنیا و با ةاهللا الذّین یشرون الحیو فلیقاتل فی سبیل« اهللا فَی

  1»یغلب فسوف نُوتیه اجراً عظیماً
گذار جمهوري اسالمی و درود بر  کران به رهبر انقالب اسالمی ایران و بنیان بی 2با درود  

شهیدان راه حق و حقیقت که با خون سرخشان نهـال نـو پـاي انقـالب اسـالمی را آبیـاري       
اش و فرستادن نونهاالن خـود   گونه هاي شهیدان که با صبر زینب بر خانوادهکردند و با درود 

حسین زمـان پاسـخ دادنـد و یـاد      3»هل من ناصر ینصرنی«اسالم را یاري کردند و به نداي 
زدة ایـران زنـده کردنـد و قلـب منجـی عـالم بشـریت حضـرت          خدا را در مملکت فرنـگ 

رزمنـدگان اسـالم     ر سربازان امام زمـان(عج)، مهدي(عج) را شاد نمودند و با سالم و درود ب
شرق و غرب را بـا نثـار جانشـان شکسـتند و بـراي       4که پشت یزیدیان زمان و ابرستمگران

اولین بار فریاد مرگ بر آمریکا را در دنیا سـر دادنـد و بـا تمـام قـوا در برابـر کفـر جهـانی         
  ایستادند.

وند براي آن اجـري عظـیم در   شهادت یک انتخاب است و به همین خاطر است که خدا  
گونـه شـبهه و ابهـامی     نظر گرفته است. به خدا قسم که با آگاهی این راه را برگزیدم و هیچ

، چـون  5»اند و موتی براي آنان نیسـت  شهیدان زنده«فرماید  ندارم. خداوند در قرآن کریم می

                                           
پس کسانی باید در راه خدا مأذون به جهاد باشند که زندگی این دنیا را در قبال حیات جاودانی آن دنیـا  . «74نساء/  -1

شته شود و چه پیروز گـردد بـه او اجـري واال و بـزرگ عنایـت      بفروشند و هر کس در راه خدا کارزار کند، چه ک
 ».خواهیم فرمود

  .»دورد«در اصل وصیت  -2
 تعلیقات. ر.ك. -3
 .»عبرستمگران«در اصل وصیت  -4
 .154، و بقره/ 69آل عمران/  -5
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و مانند رهبـر   1دشیدنآنچه داشتند در راه معشوق فدا کردند و با اموال و انفس در راه یار کو
) مرگ سرخ را بر زندگی ننگین ترجیح دادند، خداونـد  7آزادگان جهان حضرت حسین(

  به اینان اجري عظیم که همان لقاءاهللا و دیدار معشوق است عنایت فرموده است.
اظهـار تشـکر از والـدینم اسـت و      ،عنوان وصیت بنویسـم  توانم به  آنچه که اینجانب می  

سـوي نـور    هـا بـه    از رهبرم که مرا راهنمایی کـرد و از مـنجالب تبـاهی    منتها[بی]تشکري 
هایـت پاسـخ    هدایت کرد. اي رهبر بزرگ، مرا ببخش که دیر تو را شناختم، و دیر به محبت

دادم. مرا ببخش که از قافله عقب ماندم. اي ملت شهیدپرور ایران مخصوصـاً ملـت قهرمـان    
خوبی گوش کنید و به آن عمل نمایـد و از او پیـروي    کالته خیج، فرامین رهبر انقالب را به

کنید که رضاي خداوند در آن است. قدردان وجود شریفش باشید که مبادا خـدا نـاکرده بـه    
  عذاب الهی مبتال شوید.

این رهبر نایب برحق مهدي(عج) است و پیروي از او بر یکایک افراد مسـلم جهـان بـه      
الشرایط، است  امر زمان است و فقیه عادل جامعخصوص مسلمانان ایران واجب، چون ولی 

راستی تزکیه نفس کرده و جز سخن خـدا   کسی است که با مهدي(عج) در ارتباط است و به
چـون و   تان را نسبت به او، که همان اطاعت بـی  گوید. قدردان وجودش باشید و وظیفه نمی

  چرا است، ادا کنید و براي سالمتی وجودش دعا کنید.
 2.»اهللا چنگ بزنید که ناگسستنی است جزیی را از بین خود بردارید و به حبل اختالفات«  

سعی نکنید کـه بـا اختالفـات     3.»وحدت تنها رمز پیروزي است«اي امت محمدي وحدت، 
امـروز تمـامی اسـالم بـا     «دار کنیـد.   کوچک خود چهرة پاك این ملت شهیدپرور را خدشـه 

ا یاري کنید تا با مدد خداونـد انشـاءاهللا هرچـه    ، پس حق ر4»تمامی کفر در حال ستیز است
  روز زودتر بر کفر جهانی غالب شود. به امید آن 
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به پدر و مادرم تنها یک سفارش دارم و آن سفارش همۀ شهیدان است. اي مـادر عزیـز،     
من امانتی نزد تو بودم، نباید به امانت خیانت کرد. پس هرگاه صاحب کاال کاالي خودش را 

را تحویل داد. پس اگر لیاقـت داشـتیم مـن و شـما پـدر و مـادرم         رد، باید آندرخواست ک
ناراحت نشوید. انسان باید روزي مزة مرگ را بچشد خواه مرگ طبیعی در بسـتر باشـد کـه    

ترین مرگ است و خواه از طریـق شـهادت باشـد کـه بهتـرین و       به گفتۀ امیرالمومنین ننگین
انـد تـا    خداوندي اجري بزرگ دارد و شهیدان زنـده  گواراترین نوع مرگ است. و در درگاه
کنند و از چنان عظمتـی برخوردارنـد کـه     کاران را می روز جزا و در روز قیامت شفاعت گنه

شـوند و شـهیدان در    باشند به احترام آنـان پیـاده مـی    [ه]اگر پیغمبران به آنان برسند و سوار
ان معرکه بـه درجـۀ شـهادت برسـند     خورند. و شهیدانی که در مید درگاه خداوند روزي می

هاي خونین رزمی دفـن شـوند. و هـزاران برتـري      غسل و کفن ندارند و باید با همان لباس
  ها دارد. دیگر که شهادت نسبت به دیگر مرگ

مادرم، امیدوارم که زحمتی که کشیدي و مرا بـزرگ کـردي در روز قیامـت از حضـرت       
ادران شهدا سربلند باشی کـه توانسـتی یـک    ) اجر بگیري و در آن روز در جمع م3زهرا(

قربانی در راه دین خدا بدهی و همچنین پدرم، امیدوارم که تـو پـدر مهربـان هـم ناراحـت      
آوري  اي جمـع  نباشی و خدا را شکر گزاري کنی و دل از دنیا ببري و بـراي آخـرت توشـه   

  کنی.
  وعدة ما روز قیامت در صحراي محشر.

  

ا به درگاهش قبول کند و گناهانمان را بیامرزد و در صف خداوند این جهاد و شهادت ر  
خـواهم کـه جـز راه     اهللا جایمان دهد انشاءاهللا. از برادران و خواهرانم مـی  مجاهدان فی سبیل

را یـاري کننـد. مـادر      اسالم نروند و امام را تنها نگذارند و اگر جبهه نیاز به نیرو داشـت آن 
و همۀ دوستان و خویشان مرا حالل کنید تا به لقاءاهللا جان، پدر جان و برادر و خواهر جان 

  برسم.
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

»1رب اشرح لی صدري و یس2»ولیمن لسانی یفقهوا قًَ ةاحلل عقد رلی امري و    
ـ ب نـوا و حزَو ال تَتخـافوا   االّ الئکۀالمعلیهم  لُزِّنَتَاستقاموا تَ نا اهللا ثمین قالوا ربان الذّ« روا شِّ

    3»دونوعتی کنتم تُالّ ۀبالجنّ
که گفتند پروردگار ما خداي یکتا است و بر این ایمان پایدار ماندند فرشتگان رحمـت   آنان «

بر آنان نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی از آینده و حـزن و انـدوهی از گذشـته    
  »اند بشارت باد ه انبیاء وعده دادهخود ندارید و شما را به همان بهشتی ک

تـر از آن   عنوان وصیت خطاب به پدر و مـادر عزیـزم: البتـه شـما بـزرگ      چند کالمی به  
هستید که من بخواهم شما را نصیحت کنم و مـن هرچـه دارم از الطـاف خداونـدي [و] و     

وزي فهمم. شـما از همـان ر   روزي شما دارم و من خود خوب این معنا را می زحمات شبانه
که مرا اجازة جبهه رفتن دادید امتحان بزرگ خود را در پیشگاه خداوند دادید و سـرافرازانه  

دانید که فرزند، نزد پدر و مـادر امـانتی    می تمام مشکالت را پذیرفتید. پدرم، شما که خوب 
  بیش نیست. ما همه از خداییم و چند روزي پیش شما امانت هستیم.

هـم    انت خودش را پس بگیرد. پس، شما در دادن امانت اینخواهد ام اکنون خداوند می  
به خداوند نباید اکراه داشته باشید و ندارید انشاءاهللا. زحمتـی را هـم کـه بـراي تربیـت مـا       

رود. اجر شما همان بس کـه فـرداي قیامـت     اید نزد خداوند باقی است و از بین نمی کشیده
  یاء و اولیاء روسفیدید.نزد خداوند و حضرت ابا عبداهللا(ع) و همۀ انب

من از شما تنها انتظاري که دارم این است که بعد از من راهـم را ادامـه دهیـد و از ایـن       
بابت ناراحت و سرافکنده نباشید، بلکه خوشحال و سرافراز باشید کـه دیـن خـدا را یـاري     

بـه فـرائض   کردید. بعد از من خیلی بیشتر از اینها به فکر وظایف دینی و الهی خدا باشید و 
دینی به خصوص نمازهاي سر وقت اهمیت بیشتري بدهید. اصـالً از مـردم انتظـار احتـرام     
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تـر از آن هسـتند کـه     خواهید بخواهید. مردم کوچـک  نداشته باشید و فقط از خدا هرچه می
بتوانند اجر یک شهید را بدهند. ما فقط براي جلب رضایت خداوند پا در این راه گذاشـتیم  

طلبیم. به سر کسی منت نداشته باشید که باعث از بین رفتن  مک و استمداد میو از او هم ک
شود. مرگ که حق است، بدون شک همگـی مـا بایـد از ایـن دنیـاي فـانی        اجر خودتان می

ـهدا مردانـه بمیـریم و باعـث       برویم، پس چه بهتر که در راه دفاع از دین خدا ماننـد سیدالشّ
  رضایت حق تعالی شویم.

خواهرانم را خوب تربیت کنید و از رفتن آنها به جبهه و کمـک بـه اسـالم و     برادران و  
امام هرگز جلوگیري نکنید. هرگز به این دنیاي زودگذر دل نبندید و هرچه بیشـتر بـه فکـر    

  خورد. درد انسان نمی  چیز غیر از اعمال صالح به  ساختن خانۀ قبر باشید که در آنجا هیچ
) گریه کنید که مـن لیاقـت گریـۀ    3کنید، بر حسین زهرا( هرگاه خواستید بر من گریه  

  رسد. شما را ندارم. مصیبت ما هر چقدر بزرگ هم باشد، به مصیبت بزرگ عاشورا نمی
پیرو واقعی خط امام باشید و غیر از او و نمایندگان او هر کس چیزي گفت نپذیر[یـد]،    

یت فقیه باشید. راه سـرخ شـهدا را   و از او تقلید کنید که اعلم همۀ مجتهدین است. پیرو وال
  ادامه دهید که فرداي قیامت جوابی در برابر آنها داشته باشید.

اند، همه یا مسموم و یا شهید شدند، پس ما  کدام به مرگ طبیعی از دنیا نرفته ائمۀ ما هیچ  
انمـان  قدر در خانه بمـانیم بلکـه بایـد ماننـد رهبر     دانیم، نباید آن که خودمان را شیعۀ آنها می

از مرگ برویم و آن را با اشتیاق در آغوش بگیریم و هرچه زودتر  1عاشقانه و داوطلبانه [...]
  خود را از این زندان دنیا نجات دهیم. راه رفتنی را باید رفت چه امروز و چه فردا.

  
ــن آي     ــزد م ــو ن ــت گ ــرد اس ــر م ــرگ اگ   م

  
ــگ     ــگ تنـ ــرم تنـ ــش بگیـ ــا در آغوشـ   تـ

    

همیشـه  «کنیـد و   که در عزاي ساالر شهیدان کربال گریه مـی  شما پدر و مادرها عمري است
. 2»مانـدیم  این آرزو را دارید که اي کاش ما کربال بودیم و از این فیض بزرگ محـروم نمـی  
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هـاي مـا    االن درست تکرار عاشوراي حسینی است و همان صحنۀ عاشورا امروزه در جبهـه 
امروز اگر ما اسالم را یـاري نکنـیم،   تجربه شده است و دین اسالم هم همان وضع را دارد. 

شک دیگران این کار را خواهند کرد و این باعث رو سیاهی ما خواهد شد. ما باید عقیدة  بی
) 7درد علـی(  ، شیعۀ قولی بـه  1) باشیم7خود را در عمل تجلی داده و عمالً پیرو علی(

از غریبـی   ) کمر همـت ببنـدیم و اسـالم را   7) و حسین(7خورد. باید مانند علی( نمی
  نجات دهیم.

پدرم، اگر من به آرزوي چندین سالۀ خود یعنی شهادت در راه خدا رسیدم، بیسـت روز    
روزة قضا دارم؛ یا خودتـان بگیریـد و یـا پـول بدهیـد بـرایم بگیرنـد. نمازهـایم را خـودم          

  .خوانم. شلواري را که از دایی حسین بود یا پول [آن] را بدهید و یا او را راضی کنید می
هـاي   از دوستان و رفیقان و همسایگان همه برایم حاللیت بطلبید، مخصوصاً از همسـایه   

  هایم جدا کردم حتماً به صاحبش برسانید. هایی که روز اول از کتاب باغمان. کتاب
خواهم که مرا فراموش نکنند و مردانه در خط امام  اهللا و بقیۀ برادرانم می اهللا و نبی از ولی  

اً به مدرسه بروند و در خانه به مادر و پدر کمـک کنیـد و هرگـز آنهـا را رهـا      بمانند و حتم
  نکنید.

خواهم که کامالً رعایت حجاب اسالمی و مسائل دیگر را بکنند و ماننـد   از خواهرانم می  
  ) پیام خونم را برسانند.3زینب(

ئل دینـی  کـاري در مسـا   حـال کـم    مادر عزیزم، از شما انتظار بیشـتري دارم. اگـر تـا بـه      
کردید، بعد از من به نمازهایت اهمیت بیشتري بده و هر موقعی که دلت شکست، بـرایم   می

خواهی  دعا کن و همچنین براي پیروزي اسالم و ظهور حضرت مهدي(عج). مادرم، اگر می
من راحت باشم و خداوند راضی، در سوگ من صبر کن که هیچ چیز بهتر از صـبر نیسـت.   

) نگاه کن که چگونـه بـر مصـائب صـبر کـرد و پیـام خـون        3به زندگی حضرت زینب(
) را به همۀ مردم رساند. شما هم وارث خون شهیدید، باید به زینب(س) اقتـدا  7حسین(

  کنید.  
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گرمی به زندگی ادامه بده و تمام کوششت را انجام اعمال دینی و تربیت فرزندانت  با دل  
) روسـفید  3امت نـزد حضـرت زهـرا(   به کار بگیر. خوشحال باش و افتخار کن که در قی

  خواهید بود انشاءاهللا.  
  

ــر ز رضــاي حــق در ایــن عــالم چیســت    بهت
  

  جــز داور کیســت؟  اي بــه دهنــده پــاداش  
  یــــادي ز حســــین و روز عاشــــورا کــــن  

  
  نیســت 1اکبــر فرزنــد تــو بهتــر ز علــی     

    

د واقعـی  مادر جان، براي اینکه شهادتم مورد قبول خداوند قرار بگیـرد و انشـاءاهللا شـهی     
بمیرم، دعا زیاد کن و از خداوند این را بخواه. به امید آن روز که بـه آرزویـم برسـم و نـزد     
شهدا سربلند باشم. براي قبولی آن از شما التماس دعا دارم. این وصیت را یک نفـر خـوب   

  براي پدر و مادرم بخواند و به آن عمل شود.
  بندة حقیر خدا

  عرب اهللا علی عزت
11/12/1363  
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  هاي کلیدي عبارت
I هیچ وجه ناراحت نباشید. پدر و مادر جان، من آرزو دارم بعد از فراغت من به  
I ام که همیشه جاودانه خواهم بود. من در راهی رفته  
I راه مرا ادامه دهید.3) و زینب(7خواهم همچون حسین( از شما می (  
I اي به جان امام را فراموش ننمایید.کنم که دعاها و نمازهاي جماعت و دع وصیت می  
I .در روزهاي جمعه صفوف نماز جمعه را پر نمایید  
I مایید و یاور امام باشید.وحدت را در بین خود حفظ ن  

  اهللا  عزیز :نام
  علیزاده خانوادگی:  نام

  محمدحسین   در:پ نام 
  سکینه نام مادر:

  1347یکم فروردین  تاریخ تولد:
  شهرستان تهران محل تولد:
  دوم راهنمایی   تحصیالت:
  جهاد کننده: ارگان اعزام

  1367هشتم خرداد  تاریخ شهادت:
  حلبچه   محل شهادت:
  اصابت گلوله  نحوة شهادت:

گلـزار شـهداي روسـتاي بـرم از      :مزار
  توابع شهرستان دامغان
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  عزیزاهللا علیزاده
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

    1»اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون و التحسبن الذّین قتلوا فی سبیل «
انـد و نـزد خـداي     شوند مردگاننـد بلکـه آنـان زنـده     ن که در راه خدا کشته میمپندارید آنا«

  »خورند خویش روزي می
ان زمـ  2االمر من عزیزاهللا علیزاده با اعتقاد به وحدانیت خدا و اصول دین و پیروي از اولی  

پدر و مادر عزیزم، شمایی که عمـري را بـر    نویسم. می ولی فقیه وصیت خود را بدین شرح
اید. از شما و تمامی دوستان خواهانم دقیقـاً   گذرانیدید مرا با دست خود بزرگ کرده سر من

  عمل نمایید.   3االمکان  تیجانب گوش داده و ح به وصیت این
ام مـرا دفـن    من دوست دارم بعد از شهادت خود در روستاي برم، همـان محـل زنـدگی     

ر جـان، مـن   ه دفن نمایید. پدر و مادزاد سنگر شهیدم حسین شفیع نمایید و حتماً مرا کنار هم
ام کـه   زیرا کـه مـن در راهـی رفتـه     ،وجه ناراحت نباشید هیچ  من به 4آرزو دارم بعد از فراق

خـواهم   همیشه جاودانه خواهم بود و این راهی است که همه بایـد بپیماینـد و از شـما مـی    
بـوده و در  ) راه مرا ادامه دهید و در سوگ مـن اسـتوار   3) و زینب(7همچون حسین(

کنم که دعاها و نمازهاي جماعت و دعاي  جانب وصیت می صورت امکان گریه ننمایید. این
جان امام را فراموش ننمایید. و در روزهـاي جمعـه صـفوف نمـاز جمعـه را پـر نماییـد         به 

وصیت من نسبت به مردم این است که: وحدت را در بین خود حفظ نماییـد و یـاور امـام    
  وحدت. وحدت وحدتباشید. 

  »والسالم«
18/5/1362  

  عزیزاهللا علیزاده

                                           
  .169آل عمران/  -1
 ».اواالمر«در اصل وصیت  -2
 ».حداالمکان«در اصل وصیت  -3
 ».فراغت«در اصل وصیت  -4
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  هاي کلیدي عبارت
I    بنابر وظیفۀ شرعی و اسالمی که بر دوش من بود، قصد مبارزه و جهاد را نمودم تا جهـاد را کـه

  جا بیاورم. باشد، به از واجبات دین می
I ید.وقت امام را تنها نگذارید. امام را یاري کن امت مسلمان، امید است هیچ  
I پا دارید. امت مسلمان، نماز شب را به  
I .دعاهاي خود را زیاد کنید که ما هرچه داریم از این دعاهاست  
I ِپرچم اسـالم را در سرتاسـر    ،این رهبر کبیر اي امت مسلمان اي اسالمیان برخروشید، به رهبري

  جهان برپا کنید.
I طل جلوگیري کنید.اي مادران مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه نبرد حق علیه با  
I .امیدوارم که با صبر خود پوزة آمریکا و منافقان را به خاك بمالید  
I قرآن تالوت شود. ،حتماً در مجلس عزاداري  

  محمدرضا  :نام
  علیزاده خانوادگی:  نام

  علیمحمد پدر: نام 
  کلثوم نام مادر:

  1345نهم خرداد  و بیست خ تولد:تاری
  شهرستان دامغان محل تولد:
  دوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361چهاردهم آبان  تاریخ شهادت:
  عین خوش محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

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

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
اشّـد مـن القتـل و     الفتنـۀ قتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث أخرجـوکم و  او «

الحرام حتّی یقاتلوکم فیه فـأن قـاتلوکم فـاقتلوهم کـذلک جـزاء      التقاتلوهم عند المسجد 
    1»الکافرین

و بکشیدشان هر جا که یابیدشان و بیرون کنیدشان بدانسان که بیرون کردندتان و آشوب و «
تر است از کشتن و پیکارشان نکنید نزد مسجد حرام تا پیکارتـان کننـد در آن    نیرنگ سخت
  »را چنین است کیفر کافران  ایشانشما را بکشید  2پس آنگاه[...]

  
  آن کس که تـو را شـناخت جـان را چـه کنـد     

  
  فرزنــد و عیــال و خانمــان را چــه کنــد      

ــی     ــانش بخشـ ــر دو جهـ ــی هـ ــه کنـ   دیوانـ
  

ــد       ــه کن ــان را چ ــر دو جه ــو ه ــۀ ت   3دیوان
    

شرعی و اسالمی که بر دوش من بود قصد مبارزه و جهاد را نمودم تـا جهـاد را     بنابر وظیفۀ
جا بیاورم و دشمن قهار را که قصد ذلیل کردن ما را داشت از  باشد به واجبات دین می که از

تر از همه مکتب و دینم را محافظت نمایم و بـه کفـار و مهاجمـان بـه      کشورم برانم و اولی
مکتبم قدرت اسالم و ایمان را بفهمانم و شر خصم مهاجم را که به ما تجاوز نمـوده از سـر   

  تا به خواست خدا از رستگاران شوم.   ،ان کم کنمامت رنجیدة خوزست
سالم بر امت شـهیدپرور   .سالم و درود فراوان بر رهبر انقالب اسالمی ایران امام خمینی  
 .مالنـد  را به خاك مـی  4سالم بر خانوادة شهدا که با مقاومت و صبر خود پوزة منافقان .ایران

ان اسالم که با پیکار خـویش آمریکـا و   سالم بر رزمندگ .سالم بر مجروحان انقالب اسالمی
  .  اند شوروي را به زانو درآورده

                                           
  .191بقره/  -1
 خوانا نیست. -2
 شعر از خواجه عبداهللا انصاري است.   -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
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وقت امام را تنها نگذارید. امام را یاري کنید. امت مسلمان،  امت مسلمان، امید است هیچ  
کنید که ما هرچه داریم از ایـن دعاهـا اسـت.     1پا دارید. دعاهاي خود را زیاد نماز شب را به

اي امت مسلمان اي اسالمیان برخروشـید، بـه     عاي فرج را بخوانید.سعی کنید بعد از نماز د
  پرچم اسالم را در سرتاسر جهان برپا کنید.   ،رهبري این رهبر کبیر

) در میدان نبرد شـهید شـد.   7اي جوانان نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین(  
د، مبادا در حال ) در محراب عبادت شهید ش7اي جوانان مبادا در غفلت بمیرید که علی(

) بـا هـدف شـهید. شـد اي     7) در راه حسین(7حسین( 2اکبر تفاوتی بمیرید که علی بی
  مادران مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه نبرد حق علیه باطل جلوگیري کنید. 

اکبر خمینـی رهبـر سـر ده و سـخن      و تو اي مادر مهربانم، قامتت را بلند گیر و نداي اهللا  
باشـد.   را به مردم برسان، که همانا سخن ما پیروي کردن از خدا و قرآن می شهیدان راه خدا

آمریکا و منافقان را به خاك بمالید و   و شما اي خواهران من، امیدوارم که با صبر خود پوزة
کـه   امیدوارم که با صبر خود کمر منافقان را بشکنید. اي مادر مهربانم در صـورتی  3شما [...]

خواهی اشـک بریـزي    خواهم که در جلوي مردم اشگ نریزي و اگر هم می از شما می 4[...]
بـه دستشـان نیایـد و حتمـاً در مجلـس       6که دور از جمع اشک بریزي که منافقان [...] 5[...]

خواهم که  عزیزم و از ملت مسلمان ایران می  عزاداري قرآن تالوت شود. در آخر از خانواده
  ام و رزمندگان اسالم را دعا کنند. و دعاهاي خود حتماً ام 7در [...]

  »والسالم«
  محمدرضا علیزاده
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  هاي کلیدي عبارت
I  شهداي اسالم از بدر و احد و حنین و کربالي حسینی تا کربالي ایران با اعمال خود، سعادتمند

  شدن را به ما آموختند.
I  تا بتوانم انشاءاهللا خالصـانه  خداي را شکر که به این حقیر عنایتی فرمودند و سعادتی نصیبم کرد

  این جان ناقابلم را در راه او و براي او و براي خشنودي او اهدا کنم.
I    اي پدر و مادرم، این را بدانید که شما همانند چشمان من در زندگی بودید و امام هماننـد قلـب

  توانم زندگی کنم اما بدون قلب هرگز و غیر ممکن است. من، بدون چشم می
I چنـان در راه اسـالم و دیـن و مکتـب خـود از       اهللا. امیـدوارم کـه هـم    و امت حزب شما جوانان

  فشانی هراسی نداشته باشید. جان
I .فرزندان خود را به صحنه عمل بفرستید و قدري بیشتر به مسئلۀ جنگ اهمیت بدهید  
I       عبادات خود را بیشتر نمایید و بیشتر در صحنۀ عمل حاضر شـوید تـا بـه آن دشـمنان کـور دل

  هماند که شما بیدي نیستید که با این بادهاي آنها بلرزید.بف
I .اي عزیزان طالب، سعی کنید همیشه حرفتان همراه با عمل باشد 
I پاي دارید. دعا به جان امام کنید و نیز نماز شب را بیشتر به 

  محمدرضا  :نام
    زاده برمی علی خانوادگی:  نام

  عباسعلی   پدر: نام 
  سکینه نام مادر:

  1349دهم خرداد  تاریخ تولد:
  روستاي برم از توابع دامغان محل تولد:
  پایان دوره راهنمایی و طلبه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365چهارم دي  تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدرضا علیزاده برمی
  

  ∗بسم اهللا الرحمن الرحیم
    1»یفتنونهم الن یترکوا ان یقولوا آمنا و احسب الناس ا«
آیا مردم پنداشتند که به صرف آنکه گفتند ما ایمان آوردیـم رهـا شـوند و بـر ایـن دعـوي       «

  ».امتحان نگردند
نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و با درود و سالم بر یگانـه منجـی عـالم بشـریت      به  

ب و ، قلـب رزمنـدگان، زاهـد شـ    2مهدي موعود(عج) و با درود و سـالم بـر پیـر جمـاران    
اهللا و با درود و سالم بر رزمندگان غیـور اسـالم،    امام عزیز روح  جان رزمندگان،  دعاکننده به

هایشان به جوش اسـت و   ) در رگ7این شیران روز و زاهدان شب که خون امام حسین(
و کـربالي حسـینی تـا کـربالي      5و حنـین  4و احد 3با درود و سالم بر شهداي اسالم از بدر

عمال خود چگونه سعادتمند شدن را به ما آموختند و با درود و سالم بـر امـت   ایران، که با ا
  اهللا و همیشه در صحنه. حزب

حمد و سپاس خداي را که انسان را آفرید و به او قدرت ادراك و شـناخت راه حـق از     
باطل را عنایت فرمود و پس از آن او را مورد آزمایش خـود قـرار داد تـا چگـونگی انسـان      

وار زیستن را به انسان بفهماند. خداي را شکر که به این حقیر عنایتی فرمودند  نسانبودن و ا
تا بتوانم انشاءاهللا خالصانه این جان ناقـابلم را در راه او و بـراي او و    ،و سعادتی نصیبم کرد

جا قطـع   دانم که هر وقت بندة تو امیدش از همه براي خشنودي او اهدا کنم. پس خدایا، می
خرین امیدش تو هستی. پس خدایا امیدم به توست. مـرا از در خانـه خـود ناامیـد     شود آ می

                                           
ضو: سپاه، تاریخ نامۀ پاسدار و طلبۀ شهید محمدرضا علیزاده، ع وصیت: «در باالي نسخه حروفچیدة مبنا قید شده است∗

  ».، محل شهادت: شلمچه4/10/65شهادت: 
 .2عنکبوت/  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
  ر.ك. تعلیقات. -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
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برمگردان و این عمل کوچک را از در لطف و مرحمت خودت از این حقیر قبـول بفرمـا و   
  به عزت و جالل خود از اعمال زشتی که در دوران زندگی انجام دادم درگذر. 

گی بر گردنم دارید، امـا ایـن را بدانیـد کـه     دانم که حق بزر اما شما اي پدر و مادرم. می  
براي آن از شما دست کشیدم و از شما رها شدم تا به نداي حسین زمان خود لبیک بگـویم  

وار نیـز شـهید    وار بجنگم و انشاءاهللا اگر سـعادتی یـافتم قاسـم    1جاي صحنه کربال قاسم و به
  شوم.
به شما بگویم کـه حـال کـه در    خواهم حقیقتی  شوید می پدر و مادرم، اگر ناراحت نمی  

نامه نوشتن هستم در وجودم ظاهر شد. آري اي پدر و مادرم، این را بدانید کـه   حال وصیت
تـوانم   شما همانند چشمان من در زندگی بودید و امام همانند قلب مـن. بـدون چشـم مـی    

است. پس داشتن قلب بـر چشـم را تـرجیح     2زندگی کنم اما بدون قلب هرگز و غیر ممکن
ادم و با توجه به این، این راه را انتخاب کردم و به نداي حسین زمان خود لبیک گفتم. امـا  د

روم امیدوارم که مرا ببخشید و راهـم را کـه همـان حراسـت و حفاظـت از       حال که من می
اسالم عزیز و کشور جمهوري اسالمی ایران است را ادامـه دهیـد و نیـز ایـن پیـام مـرا بـه        

رسانید و از قول من به آنها بگویید که اگـر راه شـهدا را ادامـه ندهنـد     جوانان روستاي برم ب
  فرداي قیامت مورد سؤال شهدا واقع خواهند شد.

امیدوارم که در مرگ من قوت قلبی بـراي پـدر و مـادر      اما شما اي برادران و خواهرانم،  
ریـه بـه حـال    باشید و آنها را از فغان و زاري کردن براي من واداشته و عـوض از آن بـه گ  

ها آنها را وادار کنید و نیز امیـدوارم کـه مـرا بـراي آن آزار و     3ها و علی اکبر بن الحسن قاسم
هایی که به شما کردم ببخشید و عفوم کنید. و تو اي دایی عزیزم، از این که در زندگی  اذیت

و  خـاطر اعمـال زشـت    کنم و امیدوارم کـه مـرا بـه    همیشه راهنمایم بودي از شما تشکر می
  ناگواري که نسبت به شما انجام دادم ببخشید.  

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
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اهللا. امیـدوارم کـه همچنـان در راه اسـالم و      اي با شما جوانان و امت حزب اما چند کلمه  
اي از دعا به جان امام یادتـان   فشانی هراسی نداشته باشید و لحظه دین و مکتب خود از جان

ي بیشتر به مسئلۀ جنگ اهمیت بدهید. نرود. فرزندان خود را به صحنه عمل بفرستید و قدر
و خویشان و تمـامی   2برایتان رخ داد از جمله شهادت فرزندان و اقوام 1اي پس هرگاه واقعه

مسلمین، قدري فکر کنید و پس از آن خداي را شکر کنید و عبادات خود را بیشتر نمایید و 
که شما بیـدي نیسـتید   بیشتر در صحنۀ عمل حاضر شوید تا به آن دشمنان کور دل بفهماند 

که با این بادهاي آنها بلرزید و از پاي درآیید. ضمناً رزمندگان اسالم را دعا کنید تا انشـاءاهللا  
خـود   3) به اوطـان 7هرچه زودتر با سالمتی و پیروزي کامل و با زیارت کربالي حسین(

خـود انجـام   نسبت به اسالم و انقالب را در شهرهاي  4هاي خود بازگردیده و مابقی فعالیت
  دهند. 

و آخرین وصیت من آن است که آن افرادي که همیشه باعث اختالل و اختالف در بـین    
کننـد   پراکنی مـی  اهللا بودند و آنان که براي خراشاندن دل خانواده رزمندگان شایعه امت حزب

 گاه در مراسم و هنوز به پیروزي انقالب و اینکه این انقالب اسالمی است شک دارند و هیچ
در تشـییع   ،دادنـد  هـا اهمیـت نمـی    کرده و به آن تشییع جنازه شهدا و تظاهرات شرکت نمی

  .5»منهم رئٌی و انا بن منّؤُریاولئک ب«جنازه من شرکت نکنند، زیرا 
حاال به محل دفن من توجه کنید؛ محل دفن من اگر انشاءاهللا سـعادتی یـافتم و شـهادت      

پایین، در کنار شـهید بزرگـوار    6روستاي برم، قبرستان دامغان،  ن:نیز نصیبم شد. محل دفن م
  برادر حاج رمضان ملک برمی.

اي هم با شما دوستان طالب، امیدوارم که مرا ببخشید و عفو کنید و به این  اما چند کلمه  
نصیحت و وصیت این حقیر جامه عمل بپوشایند: اي عزیزان طـالب، سـعی کنیـد همیشـه     

                                           
 ».واقعی»  در اصل وصیت -1
 ».قومان»  در اصل وصیت -2
 ».اوتان«در اصل وصیت  -3
 ».خود را«در اصل وصیت  -4
 از سوره یونس. 41اشاره دارد به آیه  -5
 ».قبرستانی«در اصل وصیت  -6
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و همیشه در صحنۀ عمل حاضر بوده و بیشتر در صحنۀ سیاست حرفتان همراه با عمل باشد 
  پاي دارید. نیز شرکت کنید، دعا به جان امام کنید و نیز نماز شب را بیشتر به

ضمناً مقداري کتاب که متعلق به این حقیر است را بعد از شهادتم به حوزة علمیۀ حـاج    
  ادران طلبه از آنها استفاده کنند.فتحعلی بیک تحویل داده تا به کتابخانه حوزه ببرند و بر

  دار.  خدایا خدایا، تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه
  رزمندگان اسالم، در جنگ حق و باطل نصرت عطا بفرما...

  »والسالم«
   علیزاده
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  هاي کلیدي عبارت
I  ـ » هل من ناصر ینصرنی«فریاد د اینـک از  حسینی را که امام حسین(ع) در روز عاشورا سر دادن

  است. شکن بیرون آمده حنجر پاك خمینی بت
I شناسـی و پیـروي از امـام امـت      امـام  ،اي که یک فرد مسلمان در این زمان دارد ترین وظیفه مهم

  باشد. جانشین برحق حضرت مهدي(عج) می
I قطعه کنند از امام عزیزمان دست نخواهیم برداشت و حسین  این شعار ما باشد که اگر ما را قطعه

  ان را تنها نخواهیم گذاشت.زم
I   به دستور امام امت وظیفۀ همۀ ما است به دفاع از اسالم عزیز برخاسته و جنگ را مسئلۀ اصـلی

  دانسته.
I .اتحاد را حفظ کرده و با اخوت و برادري به پاسداري از انقالب اسالمی همت گمارید  
I و والیت فقیه گفتـه   یو تعالخواهم: فرزندانمان را آنچه که خداي تبارك  همسر خوبم، از تو می

  تربیت و به آنها قرآن بیاموز که راهی انتخاب کنند که راه سعادت و شهادت باشد.
I .نگذارید که منافقان جان بگیرند  

  ابراهیم  :نام
  محمدي علی خانوادگی:  نام

  علی  پدر: نام 
  صغرا نام مادر:

  1333بیستم آذر  تاریخ تولد:
روسـتاي دیـزج از توابـع     محل تولد:

  شهرستان شاهرود
  پایان دوره ابتدایی   تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361انزدهم آبان پ تاریخ شهادت:
  عین خوش محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدي ابراهیم علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
رسـول فرمودنـد:   حضـرت   1»لنجـاة ا سفینۀان الحسین مصباح الهدي و «اهللا(ص)  قال رسول

  »که حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است یبدرست
اي کـاش روز  «گوییـد   گفتیـد و مـی   کـه مـی   السـالم، اي   هان اي پیروان راه حسین علیه  

. 2»شـتافتیم  بود و به یاري حسـین عزیـز فاطمـه و جگرگوشـۀ رسـول خـدا مـی        عاشورا می
اصر هل من ن«اکنون عاشوراست و وراث خون سرخ حسین(ع) روح خدا است و فریـاد   هم

اینـک از حنجـر پـاك     ،حسینی را که امام حسین(ع) در روز عاشـورا سـر دادنـد    3»ینصرنی
شکن بیرون آمده کـه: اي امـت مسـلمان ایـران اي بـرادران و اي خـواهران اي        خمینی بت

  . 4آرایشی کرده جوانان و اي پیرمردان، امروز تمام کفر در برابر اسالم صف
پرورانـد.   در سر مـی [را] ه و نقشۀ برانداختن اسالم دست هم داد دنیاي استکبار دست به  

و از  5انـد  از سویی همه ابرجنایتکاران شرقی و غربی به حمایت یزید دوران صدام برخاسـته 
مزدشـان در داخـل کشـور بـه تضـعیف       به وسیلۀ مـزدوران بـی   6سویی دیگر همان شیاطین

ر قبال مسئولیتی که داریم چه اند. حال، معلوم است که من و توي مسلمان د انقالب پرداخته
ایـم   به اسالم را در جبهه پیدا کرده 7گزاري باید انجام دهیم. ما برادران شما که توفیق خدمت

ساز تاریخ اسالم یعنی ایام عاشورا و تاسوعا، ضمن عـرض   بر آن شدیم تا در ایام سرنوشت

                                           
  205، ص36بحاراالنوار، ج -1
کُـم فَنَفـوز فـوزاً     «سورة نساء و نیز این فراز از زیارت امام حسین(ع):  73اشاره دارد به بخشی از آیۀ  -2 عیا لیتنا کُنّـا م

 ».عظیماً
 ر.ك. تعلیقات. -3
  .44، ص18صحیفۀ امام، ج -4
 ».اند برخواسته«در اصل وصیت  -5
 ».شیاتین«در اصل وصیت  -6
 .»گذاري خدمت«در اصل وصیت  -7
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باوفایش به شـما  تسلیت به مناسبت شهادت سرور آزادگان حضرت امام حسین(ع) و یاران 
  شویم. امت رزمنده نکاتی را متذکر می

شناسـی و پیـروي از امـام     اي که یک فرد مسلمان در این زمان دارد امام ترین وظیفه مهم -1
(ع) و 1دانید که شعار حضـرت عبـاس   باشد. می امت جانشین برحق حضرت مهدي(عج) می

یکر جدا شـد از حمایـت رهبـر و    که اگر دستهایم از پ«دار کربالي حسین(ع) این بود  پرچم
قطعه کنند از  و این شعار ما باشد که اگر ما را قطعه 2»امام و پیشوایم دست برنخواهم داشت

  امام عزیزمان دست نخواهیم برداشت و حسین زمان را تنها نخواهیم گذاشت.  
تـا  گرفتـه   3هاي کلیۀ جریانات انحرافـی ضـد والیـت فقیـه، از منـافقین      در مقابل توطئه -2

هـاي ورشکسـته و دیگـر     خـائن و لیبـرال   4گراهـاي  مزدوران وابسته به شرق و غرب و ملی
تفاوت بودن گناهی نابخشودنی است. چرا که بناي آنان تضعیف اسالم و خـط   منحرفین، بی

امام است. بنابراین با همۀ وجودتان به مقابله و مبارزه با آنان برخاسته و همانند گذشته تمام 
  آنان را نقش بر آب سازید. 5ئنانههاي خا نقشه
شرق و غـرب بـر خـاك     7مزدوران خودفروخته یعنی بهائیت 6طور که مستحضرید همان  

اند. بنابراین بـه دسـتور امـام امـت      مقدس ما تجاوز کرده و خسارات زیادي بر ما وارد کرده
و در  8»سـته جنگ را مسئلۀ اصلی دان«وظیفۀ همۀ ما است به دفاع از اسالم عزیز برخاسته و 

پدران و مادران عزیز ما ضمن  9.باشیمها چه از مالی و چه از نظر انسانی  فکر حمایت جبهه

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
) پس از آنکه دستش را قطع کردند این رجز را خواند: واهللا ان قطعتموا یمینـی/ انـی   :حضرت عباس بن علی ( -2

ینی/ و عن امام صادق الیقینی/ نجل النبی الطاهر االمینـی. فرهنـگ عاشـورا، جـواد محـدثی، ذیـل       احامی ابداً عن د
 ).  7حضرت عباس(

 ر.ك. تعلیقات. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
 ».نانه خائه«در اصل وصیت  -5
 ».متحظرید«در اصل وصیت  -6
 ».هایت به«در اصل وصیت  -7
 .148، ص19صحیفۀ امام، ج -8
 ».  باشید می«در اصل وصیت  -9
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ها و با شرکت در مراسم دعا و نیایش و جلسـات مـذهبی و مجـالس     حمایت مالی به جبهه
عزاداري حضرت اباعبداهللا رزمندگان عزیز را دعا کرده و جوانان غیور ما هرچـه زودتـر بـا    

  ها خودشان را آماده نمایند. م در بسیج جهت اعزام به جبههثبت نا
اتحاد را حفظ کرده و با اخوت و برادري به پاسـداري از انقـالب اسـالمی همـت      1[...]  

  گمارید و نهادهاي انقالبی را با همۀ توان یاري فرمایید.  
  

  2»اهللا و برکاته  رحمۀوالسالم علیکم و «
  ببرادران شما مستقر در جبهه جنو

  3محمدي ابراهیم علی
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  4»ه و کفی باهللا شهیداًین کلّق لیظهره علی الدي ارسل رسوله بالهدي و دین الحهو الذّ«
و خدایی ست که رسول خدا (محمد) را با قرآن و دین حق به عالم فرستاد تا او را بر همه «

  »ر حقیقت این سخن گواهی خدا کافی استادیان دنیا غالب گرداند و ب
چون رهبري مهربان و بزرگوار بـر مـا فرسـتاد کـه      شکر خداي را که بر ما منت نهاد هم  

اندام مستکبران انداختـه و   چون رهبري آگاه که لرزه به  رهرو انبیا و اولیاي خدا باشیم و هم
ما ملت بیدار و هوشیار کـه  دهد. و سالم بر ش مستضعفین را از زیر یوغ مستکبران نجات می

  کنید.   ها را یکی پس از دیگري خنثی می هاي ابر قدرت توطئه
ملت بزرگوار، من یکی از آن مستضعفین روي زمـین هسـتم کـه بـا رهنمودهـاي امـام         

باشـم. ایـن حقیـر     هاي حق علیه باطل مـی  بزرگوارم راه خود انتخاب کرده و عازم در جبهه
اي است شرعی  نویسم] چون وظیفه ی بدهد اما [چند جمله میتر از آن است که پیام کوچک

                                           
 خوانا نیست. -1
 .»اهللا و برکاتو ولسالم بر رحمته«در اصل وصیت  -2
  در اصل وصیت در جنب امضاي شهید دو نام و امضاي دیگر هست: علی اصغر لطفی و محمد عابدینی. -3
 .28فتح/  -4
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بر دوش ما که آن هم خدا وعده داده است در آیه هم ذکر شده است که حق در تمام ادیـان  
  و آن در عصر ما که به رهبري امام خمینی است. -دنیا باید حکومت کند

هسـتیم   1سـئول و شما آشنایان و دوستان و جوانان. همگی در پیشـگاه خـداي بـزرگ م     
  باشد. انقالب ما پیشتاز انقالب مهدي(عج) می 2چون
نمایـد و در شـهادت    3پدر و مادر عزیزم، امیدوارم که خداي بزرگ به شما صبر عنایـت   

چنـین فرزنـدي تربیـت     دل راه ندهید و خوشحال باشید که هم  فرزند خود هیچ ناراحتی به
ند. پدر و مادر مهربانم، [براي] خطاهایی کـه  کردید که در راه اسالم و قرآن عزیز جان فدا ک

زد مرا حالل کنید. همسر خوبم، در این دنیا گرچه شـوهر خـوبی بـراي شـما      از من سر می
نبودم امیدوارم که مرا ببخشی و در آن دنیاي معنوي براي تو آرزوي سـعادت دارم و از تـو   

یت فقیه گفته تربیت و به آنها را آنچه که خداي تبارك و تعاال و وال 4خواهم: فرزندانمان می
  قرآن بیاموز که راهی انتخاب کنند که راه سعادت و شهادت باشد.  

گویم که هرچه در توان داریـد از والیـت فقیـه حمایـت کـرده       و تو اي برادر خوبم، می  
  کنم. جان بگیرند. و براي شما آرزوي موفقیت می 5نگذارید که منافقان ]که[
  

  6»اهللا و برکاته ت رحموالسالم علیکم و «
  16/6/1361مورخه

  محمدي ابراهیم علی

                                           
 ».مسعول«در اصل وصیت  -1
 .»و چون«در اصل وصیت  -2
 ».انایت«در اصل وصیت  -3
 ».فرزندامان«وصیت  در اصل -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
  ».و السالم و علیک و رحمت اهللا و برکاتو«در اصل وصیت  -6
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  هاي کلیدي عبارت
I پارچگی ایجاد کند دین مبین اسالم است. هاي مسلمان یک تواند میان امت تنها نیرویی که می  
I خواهند که دین را از صفحۀ روزگار محو کنند. ها می ابر قدرت  
I هل من «ها و همچنین مسجدها نیست بلکه زمان لبیک گفتن به نداي  هزمان نشستن در کنج خان

 پیر جماران است.» ناصر ینصرنی
I داران بزنیم. االن زمانی است که براي یک بار هم که شده باید سیلی محکمی به غرب و سرمایه  
I .کسی که امروز به نداي پیر جماران پاسخ ندهد از کوفیان بدتر است 
I ید و لباس زشت دنیایی را از تن خـود بیـرون آورده و بهشـت جـاودان را     خود را از زمین برکن

  جایگاه خود در آخرت قرار دهید.
I  برادران عزیزم، شما هم فکر بکنید که اسالم در خطر هست و سعی بکنید که رهرو راه برادرتان

  باشید.
I ه و خـود  ) داشـت 3ام صبري همچون زینب( طور که نوشته خواهرم: امیدوارم که شما هم همان

 ها کوچک نکنید. ها و غم و غصه را در برابر سختی
I کنم. ام و به این راهی که رفتم افتخار می من این راه را با چشم باز انتخاب کرده  

  حسین :نام
  محمدي علی خانوادگی:  نام

  ابراهیم پدر: نام 
  طیبه نام مادر:

  1342سوم خرداد  تاریخ تولد:
از توابـع شهرسـتان    روستاي دیـزج  محل تولد:
  شاهرود

  پایان دوره ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1367ششم اردیبهشت  و : بیستتاریخ شهادت
  ماووت عراق محل شهادت:

  اصابت ترکش ة شهادت:نحو
  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدي حسین علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
    1»هللا و انا الیه راجعونانا «
  ».بازگشت همه بسوي خداست«
 2بـا شـکرگزاري   »اهللا ولی اًرسول اهللا و اشهد ان علی داًد ان محماشهد ان ال اله اال اهللا و اشه«

از خداوند متعال که روزي را نصیبم گرداند و از منکرات بازم داشت و توفیق جهـاد در راه  
دادن شـهادت بـه یگـانگی خداونـد و پیـامبري حضـرت        3خودش را به من عطا فرمود، بـا 

  ). 7) و جانشینی حضرت علی(6محمد(
رض معذرت از شما خواهران و برادران، اینجا بازم، الزم دانستم که اگـر خداونـد   و با ع  

جـا بگـذارم؛    نامه از خـودم بـه   توفیق داد و از میان شما رفتم چند کالمی را به عنوان وصیت
  هرچند الیق نیستم.

بینید که ایران اسالمی از هر طرف مـورد   ام، االن شما خوب می برادران و خواهران دینی  
کنید کـه کشـور    جوم دشمنان داخلی و خارجی قرار گرفته است و االن خوب مشاهده میه

هـا بـه    هاي اجانب و ابر قـدرت  مقدس اسالمی و نمایندة امام زمان(عج) چطور میان چنگال
کنم که همۀ شما این موضوع را درك کرده باشید که تنهـا نیرویـی    پردازند. گمان  مبارزه می
پارچگی ایجاد کند دین مبـین اسـالم اسـت و ابـر      هاي مسلمان یک امتتواند میان   [که] می
  خواهند که دین را از صفحۀ روزگار محو کنند. ها می قدرت

ام، گمان کنم بـا ایـن جـوي کـه در جهـان ایجـاد شـده اسـت          برادران و خواهران دینی  
ان نشسـتن در  اید کـه زمـ   خوبی وظیفۀ خود را درك کرده باشید و حتماً این را درك کرده به

هـل مـن ناصـر    «ها و همچنین مسجدها نیست بلکه زمان لبیـک گفـتن بـه نـداي      کنج خانه

                                           
  سورة بقره. 156بخشی از آیۀ  -1
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اید که االن زمانی است که براي یـک بـار    پیر جماران است و حتماً این را فهمیده 1»ینصرنی
داران بزنیم تا که از آتش آن چشـم شـرق    هم که شده باید سیلی محکمی به غرب و سرمایه

  ر شود و دیگر فکر تجاوز به حریم مقدس اسالمی را در سر نپرورانند.  کمونیست کو
دهید تا به تجاوزهاي خـود در کشـورهاي    اید و به دشمن زبون امان می پس چرا نشسته  

دفاع فلسطین و دیگر کشـورهاي   بینید مردم بی مسلمان ادامه دهد. پس چرا در زمانی که می
هاي اشغالگران مظلومانه بـه شـهادت    ، در زیر تازیانهاسالمی، که چشم امید به شما را دارند

دانیـد؟   اید؟ و خود را در مقابل خون شهیدان مسئول نمـی  خاموش نشسته 2رسند اینگونه می
هـل مـن ناصـر    «بینید نایب [...] امام زمان(عج) در جماران نـداي   پس چرا در زمانی که می

  زند؟   نایتکار خود را به نفهمی میاست؛ دشمن ج  خود را به زمین اسالم داشته» ینصرنی
بـدتر اسـت    4از کوفیان 3برادر و خواهر، کسی که امروز به نداي پیر جماران پاسخ ندهد  

توانیـد مسـئولیت خـود را     و شما اي هموطنان فقط با لبیک گفتن به نداي پیر جمـاران مـی  
بـه نـداي رهبـر    نـام ملتـی کـه     نسبت به خون شهدا ادا نموده و نام خود را براي همیشه بـه 

ها هیچ سستی به خود راه نداده در تـاریخ ثبـت    خویش لبیک گفته و در برابر تمام ابرقدرت
هـاي مسـلمان در    هایی که ملت یاد آوردن سختی نمایید. پس با توکل به خداوند منان و با به

را  آورند، خود ها سر تعظیم فرود نمی شوند و در برابر ابرقدرت ها متحمل می قلب ابرقدرت
از زمین برکنید و لباس زشت دنیایی را از تن خود بیرون آورده و بهشت جاودان را جایگاه 

  خود در آخرت قرار دهید تا همنشین پاکان و صالحان و پیامبران شوید.
هایی که از کودکی تا به  دانم چگونه از شما در برابر زحمت و اما پدر و مادر عزیزم. نمی  

دانید که رضاي خدا رضاي والدین اسـت   تشکر کنم. شما خوب می اید االن براي من کشیده
ام و شـما   و اذیـت کـرده   5اید خیلـی شـما را آزار   و من هم در این مدت که مرا بزرگ کرده

اید و این لطف خداي مهربـان بـود کـه     خوبی انجام داده تان به وظیفۀ خود را در برابر فرزند
                                           

 ر.ك. تعلیقات. -1
 ».و اینگونه«در اصل وصیت  -2
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م. پس امیدوارم که این بندة حقیر خدا را حـالل  پدر و مادر نیکویی همچون شما داشته باش
کنید و از خدا براي من طلب مغفرت نمایید. خطاب به عیال مهربانم: همسر عزیزم، خودت 

ایم من به جـز زجـر و نـاراحتی بـراي      دانی که در این چند صبح زندگی که با هم داشته می
) 7بـا امـام حسـین(    1خواهم که صبري همچون حضـرت لـیال   شما نبودم. حال، از تو می

ها مبارزه کنید و از خداوند متعال طلب مغفـرت بـراي مـن     داشته باشید استوار و در سختی
  حقیر داشته باشید و من را با این همه مشکالتی که برایت فراهم داشتم حاللم کنی.

و اما برادران عزیزم، شما هم فکر بکنید که اسالم در خطـر هسـت و سـعی بکنیـد کـه        
برادرتان باشید و هیچگونه سستی در لبیک گفتن امام بـه خـود راه ندهیـد و اگـر      رهرو راه

خداوند توفیق داد که از پیش شما رفتم سالحم را برداشته و نگذارید با غم و ناراحتی شـما  
طـور کـه    این دشمن کوردل شاد شود و خطاب به خواهرم: امیـدوارم کـه شـما هـم همـان     

هـا   هـا و غـم و غصـه    اشته و خود را در برابر سـختی ) د3ام صبري همچون زینب( نوشته
  کوچک نکنید.  

شنوید بدانید که من ایـن راه را بـا چشـم بـاز انتخـاب       که صداي من را می و اما کسانی  
کـنم. در ضـمن از کلیـه اقـوام و خویشـان و       ام و به این راهـی کـه رفـتم افتخـار مـی      کرده

  م.کنم و التماس دعا دار همشهریان طلب حاللیت می
ام و در کاغـذي در سـاك جـاي     در پایان، مقداري بدهکاري را نظر نفر بـه نفـر نوشـته     
  ام. برادرید عمل کنید. ببخشید مرا. داده

  محمدي حسین علی
21/2/67  
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  هاي کلیدي عبارت
I اسالم عزیز در این زمان دوباره زنده شد و پیروان آن بیدار شدند و خود را آمـادة   ،اگر دین خدا

  هایی است که امام خمینی کشیدند. ها و رنج همه مرهون زحمت ،کار با کفار کردندپی
I خواهید در زمرة آقا ابا عبداهللا و یارانش باشید باید فرزند بیدارش یعنـی امـام خمینـی را     اگر می

  تا آخرین قطرة خون یاري نمایید.
I بخوانید تا آگـاه   ،اي ماندههایی که از علماي بزرگ بر ج کنم شما را به خواندن کتاب سفارش می

  شوید.
I )را تنها گذاشتند.7هرگز، هرگز نخواهم گذاشت نامم در طومار آنانی باشد که امام حسین (  
I   باید بروم، باید بروم و اسالم را با خون خویش آبیاري نمایم. تا اینکه سربلند و سرافراز در نـزد

  ) باشم.6رسول اکرم(
I و یـاري دهنـدگان آقـا امـام     7کنند یاران حسین( اري میآنان که امام امت خمینی عزیز را ی (

  زمان(عج) هستند.
I   .اطاعت نکردن از امام خمینی اطاعت نکردن از امام زمان(عج) است  
I         پاسداران اسالم از هر طبقه که باشند تا آخـرین قطـرة خـون از اسـالم و حـریم اسـالمی دفـاع

 خواهند کرد.
I عیین خواهیم کرد.هاي نبرد ت ما سرنوشت جنگ را در میدان 

  حسین :نام
  محمدي علی خانوادگی:  نام

  اسداهللا پدر: نام 
  معصومه نام مادر:

  1341هفدهم تیر  تاریخ تولد:
  شهرستان گنبد کاوس محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
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  محمدي حسین علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
یین و علی د خاتم النبالعالمین و صلی اهللا وعلی محم یم الحمد اهللا ربمن الرحاهللا الرح بسم

ـ المقرّ المالئکۀنبیاء والمرسلین و آله المعصومین و علی جمیع اال ـ بین و الشّ الحین هداء و الص
لعنۀرض و ماء و االمادامت الس اهللا علی اعداء محم د، من اآلن الی یوم الـدو آل محم ین و د

ـ کتب علیکم اذا حضـر اَ « :و تعالی هفقد قال اهللا سبحان ،بعد حد خیـر   تـرك ن کم المـوت ا
1»قینَعلی المتّ اًبالمعروف حقّ و االقربینَ للوالدینِ یۀُالوص  .  
مؤمن و مسلمان و مؤمنـه اسـت کـه     عهده هر فرد مسلم و بر حسب وظیفۀ شرعی که به  

رحمـت خـالق    باید قبل از مرگ وصیت کند این چند جمله را این بنده عاصی و محتاج بـه 
و «کنم. در حالت صحت و سالمتی بـدن و عقـل    عالم من باب وصیت در این ورقه ذکر می

 و اشـهد  اال با اهللا العلی العظیم و هو حسـب و نعـم الوکیـل و انـا اشـهد اهللا      قوةالحول وال 
بانَّه عز اسمه و جلَّه جالله عظمتـه ثانـه ال الـه     خلقۀو جمیع  مالئکۀجمیع االنبیاء و رسله و 

محمدا صلی اهللا علیه و آله عبده و رسـوله و ان   و انّ اال اهللا اال هو الحی القیوم جمیع البصیر
و وزیـره و خلیفـه    خاتم النبیین و ان علیا امیرالمومنین و سیدالوصین و انه وصی رسول اهللا

من و لدهما الحسـن و الحسـین و    االئمۀنساء العالمین و ان  سیدة فاطمۀالزهرامن بعده وان 
علـی و   موسـی و محمـدبن   بـن  جعفـر و علـی   بـن  محمد و موسـی  الحسین و جعفربن بن علی
المهدي االمام المنتظـر علـیهم سـالم اهللا و     الحسن بن الحجۀمحمد و  بن محمد و حسن بن علی

رکاته و رحمته و رضوانه مادمت حیاً و مادامت السموات و االرض هم ائمتـی و سـادتی و   ب
ن الموت حقّ و  ال ریب فیها و ان اهللا یبعث مـن   آتیۀ الساعۀحق والنّار حق وانّ  الجنّۀاشهد اَ

تُبه و  نْت بجمیع انبیائه و رسله و کُ حمد اللهم صلی علی محمد و آل م مالئکۀفی القبور و آم
ن الیسیر و اعف عنی الکثیر. انـک انـت الغفـور    « یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اَقبل م
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ان تعفـو   ،بمحمد و آله صلواتک علیه و علـیهم و بـدم الحسـین    و اسئلک یا رب« 1»الرحیم
نیا و االخرة یا کـریم یـا رحـیم و یـا رئوفـاً       عنی و تغفرلی و ترحمنی و تستر عیوبی فی الد

    2»لعباد المؤمنینبا
باید به همۀ شما در وهلۀ اول بگویم که اگر دین خدا اسالم عزیز در این زمـان دوبـاره     

ها  زنده شد و پیروان آن بیدار شدند و خود را آمادة پیکار با کفار کردند همه مرهون زحمت
ودیم ولی هایی است که امام خمینی کشیدند. اسالم در حال نابود شدن بود، ما خفته ب و رنج

هـا را   دسـت گرفـت بـت    شکن شال جدش پیغمبر را به کمر بست و شمشیر بـه  آن امام بت
خواهید در زمرة آقا ابا عبداهللا و یارانش باشـید بایـد فرزنـد     شکست ما بیدار شدیم. اگر می

بیدارش یعنی امام خمینی را تا آخـرین قطـرة خـون یـاري نماییـد و اال چـون کسـانی کـه         
گذاشتند معذب خواهیـد بـود هـم در دنیـا و هـم در آخـرت. لعنـت         ) را تنها7حسین(

کنم  و خاندان پلیدش و پیروان کثیفش و دشمنان اسالم. و سفارش می 3خداوند بر ابوسفیان
ها که زمانی آیـد افسـوس    که دنیاي مادي را رها سازید و هجوم آورید به سوي جبهه به این

هـایی   کنم شما را به خواندن کتـاب  ارش میبخورید که چرا در جنگ شرکت نداشتید. و سف
کنیـد.   بخوانید تا آگاه شوید و بدانید که چه کار دارید مـی   که از علماي بزرگ بر جاي مانده

کنم به خود سازي خود را از همه محافظ بسازید تا در میدان نبرد هنگامی که  و سفارش می
ید. خودي از همه لحاظ بسـازید کـه   گیرید از همه لحاظ توان داشته باش مقابل کفار قرار می

  اسالم جنگهاي طوالنی در پیش دارد. 
  

  موحــــد چــــو زر ریــــزي انــــدر بــــرش
  

  چــو شمشــیر هنــدي نهــی بــر ســرش       
  امیـــــد و هراســـــش نباشـــــد ز کـــــس   

  
  بـــر ایـــن اســـت بنیـــان توحیـــد و بـــس  

    

بـه  خواهم یک پاسدار واقعی در عمل باشم باید قید هستی دنیا را بزنم و فقط  و حال که می
اسالم اندیشه کنم. یعنی وجود اسالم را وجود همه چیز خود بـدانم. وقتـی از ناحیـۀ خـود     

                                           
 دعاي تلقین شخص محتضر است.» یا من یقبل الیسیر... الرّحیم«قسمتی  -1
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کمبودي احساس کردم احساس کنم که کمبود عمـل اسـالم در خـود دارم. و حـال اسـالم      
کنـد؟   ام چـه اقتضـاء مـی    مورد هجوم کفر و واقع گشته و من هم یک پاسـدار آن و وظیفـه  

کننده به اسالم باشم؟ پس ادعایم چیست؟ هرگز، هرگـز   درست باالي دست گذارم و پشت
) را تنها گذاشتند. در هنگـام  7باشد که امام حسین(  نخواهم گذاشت نامم در طومار آنانی

خواهم که نامم در طومار سربازان و پاسداران آقا امام زمان(عج)  پیکار با دشمن پس اگر می
ون خـویش آبیـاري نمـایم. تـا اینکـه سـربلند و       باشد. باید بروم، باید بروم و اسالم را با خ

  ) باشم.6سرافراز در نزد رسول اکرم(
روم تا به امیـد خـدا بـا دشـمنان اسـالم مبـارزه نمـایم و جـان          پدر و مادر عزیز من می  
ارزش و ناقابل خود را فداي دین خدا نمایم. و این یکـی از الطـاف خداونـد اسـت کـه       بی

کنم که سعادت رفتن به جبهه نصـیبم گشـته و    افتخار می شامل حال من گشته و من هم نیز
کـنم. شـکراً    ام، خدایا تو را شکر مـی  باز افتخاري باالتر از آن که توفیق شهادت را پیدا کرده

هللا، شکراً هللا، شکراً هللا. شما هم خدا را شکر نمایید که لطف خدا شامل حال شـما هـم نیـز    
  گشته.

بادا در نبود من به سوگ بنشینید. مبادا ناله کنید و مبـادا  پدر و مادر گرامی، عزیزان من م  
اید. شـهید شـدم و نیسـتم در میـان      کار را انجام دهید اشتباه کرده ناکامم بخوانید، که اگر این

طور که گفتم افتخاري است که نصیب شما گشته و باید خداوند را شکر گـزاري   شما، همان
دیگر زاري ندارد بلکـه بـر عکـس خوشـحالی دارد. و     کنید. مفتخر بودن با افتخار بودن که 

  ام ناکامی براي من دیگر معنا ندارد. آرزوي من همین بود پس من به کام خود رسیده
که    پدر و مادر گرامی، عزیزان من این نکته بسیار مهم را باید براي شما بگویم و آن این  

کننـد یـاران    را یـاري مـی   که امـام امـت خمینـی عزیـز     ) است. آنان7زمان زمانۀ حسین(
کـه از یـاري رسـاندن     ) و یاري دهندگان آقـا امـام زمـان(عج) هسـتند. و آنـان     7حسین(

  ) کردند.7همان کسانی هستند که پشت به امام حسین( ،کنند خودداري می
خداوند نعمت بسیار بزرگـی را بـه مـا و شـما      ،خدا قدر این بزرگوار را بدانید  تو را به   

که وجود چنین رهبري را از ما قرار داده جاي آن است کـه قـدردانی    آن این ارزانی داشته و
که وجود چنین رهبـري را   یم از اینیگو جا آوریم. خدایا تو را شکر می کنیم و شکرش را به

  ما قرار دادي. براياز 
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اطاعت نکردن از امام خمینی اطاعت نکردن از امام زمان(عج) است. در پایـان سـفارش     
که خود را مشغول دنیا نکنید زیـرا کـه    ما را به زهد در دنیا و میل به عبادت و اینکنم ش می

که انسانی خود را  چه که در آن است اندازة بال مگس ارزش ندارد، چه برسد به آن دنیا و آن
  سرگرم آن نماید.

خواهم که تمامی اقوام و خویشـان و دوسـتان را از قـول مـن سـالم       از شما عاجزانه می  
سپارم، خداوند شما را توفیق عبـادت و   انید شما و تمامی عزیزان را به خداي بزرگ میبرس

  بندگی عطا نماید. 
  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «

  محمدي حسین علی
  24/4/1362جمعه شب مورخۀ 

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  نام خدا به
که شما را تنها  اول باید بگویم از این .وبم، سالم علیکمخطاب به همسر عزیزم و خانوادة خ

خواهم امیدوارم همسرت را عفو کنی  ام عذر می گذاشتم و احیانا حقی از شما را ضایع کرده
) و آل پـاك او تـو را   6خیر نمایی براي همیشه. خدایا بـه محمـد(   1و در حق او دعاي

ام نمـودي او را همـراه بـاش و     ريگونه که من را همراهـی کـردي و یـا    دهم همان قسم می
  ام خودت محافظ همۀ آنها باش. ام و همسرم را به تو سپرده اش کن. خدایا خانواده یاري
بـودم و    دانی که از تـو همسـري صـالح و شایسـته در خواسـت کـرده       پروردگارا تو می  

کننـد.   همسري که فرزندانی صالح و شایسته تحویل اسالم دهد، فرزندانی که یاري دینت را
ام و همسـرم بیـافزایی و    مان صبر و تقواي خانواده خواهم آن به آن براي پروردگارا از تو می

فرزندانی صالح و شایسته به او عطا نمایی. خانوادة عزیزم در همه جا و همه وقت بـا خـدا   
باشید و این را بدانید که نزد خدا خیلی ارزش دارید و باید ایـن ارزش را حفـظ نماییـد در    

                                           
 ».دعا«در اصل وصیت  -1
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مبادا عدالت  .ین دو روز دنیا بکوشید تا وجودتان خدایی شود با خدا باشید و با هم مهربانا
  را براي هم رعایت نکنید.

پدر و مادر عزیزم و برادران خوبم و خواهر مهربانم مطمئن باشـید مـن در همـه وقـت       
ازل گردان، ام ن هایت را بر خانواده خواهم. پروردگارا نعمت خواستم و می سعادت شما را می

خدایا چنان کن که وقتی این دنیا را وداع کردنـد بـه شـهدا ملحـق شـوند. پروردگـارا اگـر        
ها را خشنود بگردان. پروردگارا خـودت   ام و همسر عزیزم از من ناراحت هستند آن خانواده

  »اللهم صلی علی محمد و آل محمد«براي همیشه حافظ آقا باش. 
  محمدي حسین علی
1/1/1365  

  اي دیگر] نامه وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

که از وطن خود هجرت نمودند و از دیار خویش بیرون شده و در راه خـدا رنـج    پس آنان«
را (در پردة لطف خود) بپوشانیم و   هاي آنان کشیدند و جهاد کرده و کشته شدند همانا بدي

ایـن پاداشـی اسـت از     سـت  هایی در آوریم که زیر درختانش نهرها جاري ها را به بهشت آن
  1»طرف خدا و نزد خداست پاداش نیکو

کنم. پس از تقدیم عرض  سالم عرض می  حضور پدر و مادر و برادران و خواهر عزیزم،  
سالم خواهان سالمتی شما از درگاه ایزد متعال هستم. پدر و مادر گرامـی، عزیـزان مـن بـه     

ضور شما متذکر شوم. آري زمان نثـار  عنوان وصیت ح باید نکاتی را به ،انتهاي عمر رسیدیم
جان براي برپایی دین خدا یعنی اسالم عزیز فرا رسیده است. این را باید بگویم که اسالم از 

انـد تـا اسـالم را     که تمامی کفر مهیا شده همه طرف مورد هجوم واقع گشته است. یعنی این
) اسـت.  6محمـد( بلکه محو نمایند. اسالمی که دین خداست. اسالمی کـه آورنـدة آن   

جا برسانند. اسالمی  را تا این اند آن ها توانسته اسالمی که امامانمان با آن همه مشکالت و رنج
خواهنـد   هـا را متحمـل گشـت. اسـالم را مـی      خاطر مانـدن آن مصـیبت   ) به7که حسین(

کـه   سرکوب نمایند. زهی خیال باطل، که خداوند دین خود را گسـترش خواهـد داد و ایـن   
                                           

 .194ترجمۀ آل عمران/  -1
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اسالم از هر طبقه که باشند تا آخرین قطرة خون از اسالم و حـریم اسـالمی دفـاع     پاسداران
خواهند کرد. پدر و مادر عزیز من هم یک پاسدار هستم بـه اسـم، حـال کـه بـه اسـم یـک        

ام به اسالم اگـر در عمـل نمـودار یـک پاسـدار واقعـی        ام. خیانت کرده شده  پاسدار شناخته
گـوییم و   ) زمان خمینی عزیز و امام بزرگوارم لبیک می7نباشم. و ما هم به نداي حسین(

یابـد پـس اي    اگر اسالم در این زمان جز با کشته شـدن مـا تحقـق نمـی    «آوریم  فریاد بر می
مـا در انتظـار شـهادت هسـتیم تـا      « 1.»ها مـا را دریابیـد   ها و ترکش و خمپاره و تانک گلوله

  2.»مان با سرافرازي مقابل آمریکا بایستند فرزندان
کار اي شوروي متجاوز، اي اسرائیل غاصب و اي صدام یزیـد و اي   اي آمریکاي جنایت  

عقل این را بدان ملت مسلمان ایران تا آخرین قطرة خون و تا آخرین نفـس بـا شـما     ابر بی
هـا روي   ما هرگز مسئلۀ جنگ را در پشت میزهایی که وابستگان ابر قـدرت   خواهند جنگید،

  کنیم و صلح را نخواهیم پذیرفت که تحمیلی باشد.   میاند تعیین ن آن نشسته
صدام کـافر بشـنو از زبـان     3هاي نبرد تعیین خواهیم کرد. ما سرنوشت جنگ را در میدان  

توانی پیدا کنـی.   شهیدان تو پیروزي را در گذشتن از روي جنازة سی و شش میلیون نفر می
  ببري و خواهی برد.  پیروزي با وجود سی و شش میلیون نفري را باید به گور

کنم این است که از امام عزیزمان حمایت کنیـد و قـدرش را    اي که من به شما می توصیه  
داد تا نثـار راه خـدا و یـاري انقـالب و مهـدي       بدانید و اي کاش خدا به من بیشتر جان می

مبادا کاري و عملی انجام دهید که خون شهدا به هـدر   ،) و نایب بر حقش کنم6زهرا(
تـان را خواهنـد    و فرداي قیامت شهداي صدر اسالم و شـهداي کـربالي ایـران جلـوي     رود

  و جواب دادن در درگاه متعال و عذاب دردناکی را شامل خواهد شد. ،گرفت
ها چه از نظر مالی و چه از نظر معنوي و چه از نظر جانی و نفـرات   توانید به جبهه تا می  

قـرب   د. در روز قیامت و در نزد ایزد متعـال بـی  کمک کنید. یک ریال که به جبهه کمک کنی

                                           
و ان کـان  «) بوده است: 7کند که زبان حال حضرت امام حسین( این عبارت شهید این شعر معروف را تداعی می -1
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هـا چقـدر    بینید همین یک ریال کنند می ها را روي می نخواهد ماند. وقتی روز قیامت پرونده
شوند، ایـن   مان چه می شوند، عزیزان مان چه می ثواب براي شما داشته، دائم نگویید فرزندان

ود. خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) ش را اختصاص دهید به اسالم و بگویید اسالم چه می
  دار. از عمر ما بگیرد بر عمر او بیافزاي. خمینی را نگه

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ـ   رنَکفَّاَهاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا لَ الذّینَفَ« یعـنهم سو  تهمِأ
ـ  من عنداهللا و اهللا عنده نهار ثواباًحتها االَن تتجري م اتهم جنّنّلَخَداُلَ پـس  . «1»وابٍحسن الثَ

که از وطن خود هجرت نمودنـد و از دیـار خـویش بیـرون شـده و در راه خـدا رنـج         آنان
را (در پردة لطف خود) بپوشانیم و   هاي آنان کشیدند و جهاد کرده و کشته شدند همانا بدي

سـت ایـن پاداشـی اسـت از      یر درختانش نهرها جاريهایی در آوریم که ز ها را به بهشت آن
  ).194(قرآن کریم، آل عمران، آیه ». طرف خداوند و نزد خداست پاداش نیکو

ملتی که . «2») است7) و علی(6خط سرخ شهادت خط آل محمد(«امام فرمودند   
اسالم همان چیزي است که همۀ ما بایـد فـداي او بشـویم تـا      3.»شهادت دارد اسارت ندارد

  (از سخنان پر گوهر[بار] امام امت). 4»تحقق پیدا کند
مـن   ؟چه بگویم با وجود آثار بسیار زیاد از شهیدان آیا دیگر چیزي مانده که من بگـویم   

که یـادي   ولی براي این .خیلی حقیرتر از آن هستم که سخنی را بر روي صفحۀ کاغذ بیاورم
  ،از ما هم بشود

اسداران هرگز رنگ پیري را نخواهیم دید لباسی که بـر  گویم برادران و خواهران ما پ می  
) و عاشـقان اهللا بـودن را در   7تن ماست لباس رفتن نه لباس ماندن. آري یـاران حسـین(  
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یابنـد. خـدایا تـو     بقاي را در فنا و جاودانگی را در شـهادت در مـی    کنند، نبودن جستجو می
در جبهـه شـدم. اسـالمی کـه پیـامبر      گواه هستی که براي دفاع از اسالم و امر رهبري عازم 

پـر زدن   خـاطر آن پـر   ) بـه 7هـا را تحمـل کـرد، اسـالمی کـه حسـین(       خـاطر آن رنـج   به
که اسالم باقی بماند فرمـود:   دید ولی براي این ش و شهادت خود و یارانش را می1اصغر علی
مانـد پـس اي شمشـیرها مـرا      ) جز با کشته شـدن مـن برجـا نمـی    6اگر دین محمد(«

  2.»دریابید
و از من رضایت داشته باشید رضاي خداوند سبحان در رضاي پدر و مادر خالصه شده   

که حق را ادا نمایـد و   ) براي این7چون حسین( است. پدر و مادرم پسر حقیر شما که هم
در مقابل پروردگار سربلند باشد از شما تقاضا دارم کـه بنـده مـدت دو مـاه روزه دارم کـه      

خواهم که ادا کنید دو ماه روزه بگیرید، یا پول بدهید تا روزه مرا  شما مینتوانستم ادا کنم از 
نامـه را موقـع حرکـت     ایـن وصـیت    بگیرند تا من در مقابل پروردگار سبحان سربلند باشم،

  نوشتم. 
  »والسالم«
  محمدي حسین علی
21/7/1366  

  باختران

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
حمداً«ر.ك.تعلیقات. ذیل  -2 ان کانَ دین م.«  
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  هاي کلیدي عبارت
I مدن به جبهه یاري دین خدا و بیرون راندن متجاوزین از کشـور اسـالمی ایـران و بـر     هدفم از آ

 اهللا در سرزمین مقدس عراق بود. ) رسول6اهللا و محمد( اال اله افراشتن پرچم ال
I ام و با میل خود به این دیار سفر کردم هیچ اجباري در آمدن به جبهه نداشته. 
I  ام. دل پذیرفتهاین فوز عظیم یعنی شهادت را با جان و  
I خواهم که اوالً گوش به فرمان این مـرد بـزرگ تـاریخ یعنـی      از شما امت شهیدپرور عاجزانه می

  امام امت باشید و دستورات ایشان ایثار را با جان و دل اجابت کنید.
I دارید. ها را همیشه داغ نگه هرگز از جنگ کردن خسته نشوید و جبهه  
I  د و فرزندان خود را در آمدن به جبهه تشویق کنید.عنوان مساجد را ترك نکنی  به هیچ  
I  عزیز را دیدید سالم من را به او برسانید.خمینی اگر شما روي مبارك آن امام  
I )را زیارت کنم.7دومین آرزویم این بود که قبر ساالر شهیدان امام حسین (  
I د و بدانیـد کـه   خواهم کـه صـبر انقالبـی داشـته باشـی      اي پدر و مادر عزیز، از شما عاجزانه می

 اید به هدر نرفته است. هایی که براي من کشیده زحمت
I .خداوند وعده اجر عظیم که همانا بهشت است را به شما داده است    

  علی :نام
  محمدي علی خانوادگی:  نام

  محمدعلی پدر: نام 
  راضیه نام مادر:

  1350پانزده اردیبهشت  تاریخ تولد:
ــل تولــد:  ــتاي دیــزج از توابــع    مح روس
  اهرودشهرستان ش
  پایان دوره ابتدایی   تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365ویکم اردیبهشت  سی تاریخ شهادت:
  مهران محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدي علی علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1»بل احیاء عند ربهم برزقون اهللا امواتاً  ین قتلوا فی سبیلتحسبن الذّالو «
اند و نـزد پروردگـار خـود     اند بلکه زنده اند مرده در راه خدا کشته شدهگمان مبرید آنان که «

  .»خورند روزي می
با سالم بر یگانه منجی عالم بشریت و یگانه مـرد تـاریخ امـام زمـان(عج) و بـا درود و        

گذار جمهوري اسالمی ایران امام خمینی و با سـالم و درود بـر    سالم بر نایب برحقش بنیان
ن صدر اسالم تـا شـهیدان کـربالي خـونین ایـران و بـا سـالم و درود بـر         شهیدان از شهیدا

هـاي محتـرم شـهیدان و بـا      رزمندگان کفرستیز و همیشه پیروز اسالم و با سالم بر خـانواده 
ها را  اید و هرگز جبهه درود بر شما ملت دالور و غیور که پشت جبهه را همیشه حفظ کرده

  گذارید. خالی نمی
جبهه این بود که به فرمان امام خود لبیک گفته [باشـم] و بـراي یـاري    هدفم از آمدن به   

اهللا و  اال الـه  دین خدا و بیرون راندن متجاوزین از کشور اسالمی ایران و بر افراشتن پـرچم ال 
) 7اهللا در سرزمین مقدس عراق و زیارت حرم مطهر امـام حسـین(   ) رسول6محمد(

آن در کـه  خستۀ آن امام بزرگـوار   دل 2ن عاشقاارساالر شهیدان در کربالي عزیز که جان هز
ام و بـا   ام و هیچ اجباري در آمدن به جبهـه نداشـته   فدا شده است به جبهه آمده 3[اسالم]راه 

  ام.   یعنی شهادت را با جان و دل پذیرفته 4میل خود به این دیار سفر کردم و این فوز عظیم
شـما امـت شـهیدپرور عاجزانـه     اسـت از   و حال که این سـعادت بـزرگ نصـیبم شـده       
خواهم که اوالً گوش به فرمان این مرد بزرگ تاریخ یعنی امام امـت باشـید و دسـتورات     می

هـا   ثانیاً هرگز از جنگ کردن خسته نشوید و جبهـه   ایشان ایثار را با جان و دل اجابت کنید،

                                           
  .169آل عمران/  -1
 ».هزار آن«در اصل وصیت  -2
 ».در راه آن«در اصل وصیت  -3
 ».عزیم«در اصل وصیت  -4
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است و سنگرها را مسجد سنگر «گونه که امام امت فرمودند  دارید و همان را همیشه داغ نگه
[وجه] مساجد را ترك نکنید و فرزندان خـود را   عنوان  شما نیز به هیچ  1»نباید خالی گذاشت

در آمدن به جبهه تشویق کنید و مانع از آمدن آنها به جبهـه نشـوید و آنهـا را بـه آمـوختن      
بین شما راه شهیدان عزیزي که از  دهنده اسالمی تشویق کنید تا ادامهمسائل شرعی و احکام 

  رفتند باشند.
اولین آرزویـم    من سه آرزو داشتم که به یک آرزویم رسید و به دو تاي دیگري نرسیدم؛  

گذار جمهوري اسالمی ایران بود که به این آرزویـم نرسـیدم اگـر     دیدن روي امام امت بنیان
ایـن بـود    را به او برسانید. دومین آرزویم شما روي مبارك آن امام عزیز را دیدید سالم من 

. و سـومین   ) را زیارت کنم که به این آرزویم نرسیدم7که قبر ساالر شهیدان امام حسین(
کـنم. و االن   من شود که این سعادت را پیدا  2آرزویم این بود که شهادت در راه خدا نصیب

  هم خیلی خوشحال هستم.
فدا کردیـد و چـه   و پیام من به تو اي پدر و مادر عزیز که تمام هستی خود را براي من   

خـواهم   کردید این است. از شما عاجزانـه مـی   3هایی که براي من تحمل ها و ناراحتی سختی
اید بـه هـدر نرفتـه     هایی که براي من کشیده که صبر انقالبی داشته باشید و بدانید که زحمت

 بهشت باشد را به شما داده است و جاي شما 4اجر عظیم که همانا هاست زیرا خداوند وعد 
اند مرا  خواهم که اگر بدي از من دیده یقیناً در آنجا است. در آخر از تمامی آشنایان خود می

  گی خویش مرا ببخشند.  رحالل کنند و به بز
  »والسالم«

  فرزند کوچک شما
  محمدي علی علی

  17/2/1365تاریخ 

                                           
 .392، ص12صحیفۀ امام، ج -1
  ».نسیب«در اصل وصیت  -2
 ».تأمل«در اصل وصیت  -3
 ».همانگونه«در اصل وصیت  -4
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  هاي کلیدي عبارت
I عود(عج)سالم و درود به یگانه منجی عالم بشریت مهدي مو. 
I اهللا. اهللا خمینی روح درود و سالم به قلب تپنده امت حزب 
I کنم که برگردم و  هاي خدمت را به این امید تحمل می ام و سختی مادرم من اکنون به یاد تو زنده

 هایت بیفکنم. با اشتیاق تمام خود را روي قدم
I مادرم دنیا در نظرم تیره و تار و زندگی در کامم تلخ و ناگوار است. 
I کند. مومن وقتی ساکت است به عظمت خدا فکر می  

  محمد تقی  :نام
  محمدي علی خانوادگی:  نام

  رستم   پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1347بیستم فروردین  تاریخ تولد:
ــد: ــع  محــل تول روســتاي میقــان از تواب
  هرودشهرستان شا
  پایان دوره ابتدایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1365نهم شهریور  تاریخ شهادت:
  منطقه خندق عراق محل شهادت:
  اصابت گلوله  نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدي محمدتقی علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  2»بل احیاء عند ربهم یرزقون اهللا امواتاً  1ین قتلوا فی سبیلو التحسبن الذّ«
نـزد پروردگارشـان    د وان گانند بلکه آنان زنده اند مرده که در راه خدا کشته شده گمان مبرید «

  3».خورند روزي می
با سالم و درود به یگانه منجی عالم بشریت مهدي موعود(عج) و بـا درود و سـالم بـه      

 ]ي[هـا  اهللا و با عرض تبریـک و تسـلیت بـه خـانواده     اهللا خمینی روح قلب تپندة امت حزب
  محمدي. ی علیشهید منصور، برادر دامادمان، محمد تق 4شهدا و اسرا و مجروحین باألخص

نوشـته   5براي مادر عـزادارش  ،ملتاي است که گل تازه شکفتۀ  خواهران عزیز، این نامه  
برار االخفیاء االتقیاء 7انّ اهللاَ یحب«: )اهللا(ص قال رسول 6».است رسول خـدا فرمودنـد:    8.»االَ

   .»دارد همانا خداوند نیکوکاران گمنام پرهیزکار را دوست می
الذنوب من نسیان الموت و نسـیان   کثرةالذنوب و  کثرةاوة القلوب من قس«(ع): قال علی  

 9.»خطیئـۀ حـب الـدنیا رأس کـل    «نیا و االمال مـن حـب الـد    کثرةاالمال و  کثرةالموت من 

                                           
  ».السبیل فی«در اصل وصیت  -1
  .169آل عمران/  -2
را از امام خمینی آورده اسـت کـه تعبیـري    » شهدا ذخائر عالم بقا هستند«ز اتمام ترجمه آیه قرآن عبارت شهید قبل ا -3

رسـیدند بیـان    ) که به شـهادت مـی  7است که امام را در راستاي توصیف یاران و اصحاب حضرت امام حسین(
  ).414،ص 17امام، جفرموده است (صحیفۀ 

  ».بالخص«در اصل وصیت  -4
 ».اعزدارش«یت در اصل وص -5
  آید. اي باشد غیر از آنچه در ادامه می نامه آید که این مطالب مقدمه وصیت از سیاق کالم برمی -6
  ».یهب«در اصل وصیت  -7
  .217الفصاحه، ص  نهج -8
) نقل شـده و هـم   6در نهج البالغه هم از قول رسول اکرم(» حب الدنیا رأس کل خطیئه«قسمت پایانی حدیث  -9

) است. ابتداي حدیث بصورت پراکنده نه به ترتیبی که در اصل وصیت است از ائمـه  7حضرت علی(از سخنان 
 



 (دفتر نهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)13سناد شهدا و ایثارگران (آثار و ا     404

قلب از زیادي گناهان است و زیادي گناهان از فراموشی مرگ است و فراموشـی   1قساوت«
دوست داشتن دنیا اسـت و دوسـت داشـتن     مرگ از زیادي آرزوهاست و زیادي آرزوها از

  ».گناهان است 2همۀ [...] درب [مدخل] دنیا
م ذکر واذا اعطی شکر و تفکر و اذا تکلّ کتمالمؤمن اذا نظر فاعتبر و اذا ت«: )عقال علی(  

گیرد و وقتی که ساکت اسـت   وقتی که به چیزي نظر کند عبرت می 4مؤمن. «3»اذا ابتلی صبر
اسـت و   6خـدا مشـغول   5گوید بـه ذکـر   کند و هنگامی که سخن می یدر عظمت خدا فکر م

شـود   و [هنگامی که به مصیبتی مبتال مـی  گوید دهد شکر می که خدا به او چیزي می هنگامی
  ».کند] صبر می

رسـول خـدا    7»اذا اردت ان تذکر عیوب غیرك فاذکر عیوب نفسک« ):صاهللا( قال رسول  
  .»8[...]را به  تب خودوعی را به یادآوريان دیگرب وعی هنگامی که خواستی«فرمود 

عاطفـه و احساسـات    پارچـه یـک   حمل نماید اما تو که سـرپا  9ام ضعف و سستی اراده  
بهتر از دیگران به رقت قلب و صفاي روحم و  10اي[...] هستی و مرا در آغوش خود پرورده

و سفرة دلـم را نـزد   نویسم  نامه نمی 11دانی که من به همه کس این طور خوبی می آشنایی به

                                                                                                       
بـن   ) و علـی 7) و هـم از امـام صـادق(   7معصومین علیهم صـلوات اهللا نقـل شـده اسـت هـم از امـام علـی(       

 ).197، ص3) ذیل مذمت و تحریم دنیا. (الکافی، ج7الحسین(
 ».قسابت«در اصل وصیت  -1
 ست.خوانا نی -2
  ».فصل هفت فی المومن صفاته و.... «90غرر الحکم/ ص -3
 ».معمن«در اصل وصیت  -4
 ».زکر«در اصل وصیت  -5
 ».مشکوك«در اصل وصیت  -6
اذا «) در ذم عینیت و استماع آن آمده است اما منسـوب بـه رسـول اهللا(ص) نیسـت.     7مشابه این حدیث از علی( -7

  ).61، ص9(شرح نهج البالغه، خطبۀ». کاردت ان تذکر عیوب صاحبک فاذکر عیوب
 باشد. » ببین«آید  خوانا نیست. از سیاق کالم بر می -8
 ».ام و اراده«در اصل وصیت  -9

  بخشی از واژه افتاده است. -10
  ».تور«در اصل وصیت  -11
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 بـه دنیـاي  دارم آنچه را در زوایاي قلبم که بیشـتر   ولی دوست نمی 1گشایم هر ناشناسی نمی
افسانه شباهت دارد از تو پنهان کنم، زیرا در این صورت دنیا در نظرم تیره و تـار و زنـدگی   

مت را بـه  هاي خـد  ام و سختی من اکنون [به] یاد تو زنده .در کامم تلخ و ناگوار خواهد شد
کنم که دیر یا زود به شهر خود برگردم و با اشتیاق تمام به درخانه آمـده   این امید تحمل می
هایت بیفکنم و از فرط شوق و شادي آنقدر گریه کنم که خاك زمین گـل   خود را روي قدم

رساند. به امید پیـروزي رزمنـدگان و    بهتر از جانم [را] سالم میخدمت پدر خوب و  2شود.
   3ید [...]به ام

  رفتنـــد کـــوي کـــربال مـــی 4بـــه سرمســـت
  

ــی     ــربال مـ ــوي کـ ــه بـ ــتاق بـ ــد مشـ   رفتنـ
ــال    ــی پروب ــن و ب ــن و خــونین کف   گلگــون ت

  
ــن   ــی    ای ــربال م ــوي ک ــه س ــه ب ــد گون   رفتن

    

  محمدي تقی علی

                                           
  ».کشایم نمی«در اصل وصیت  -1
  باشد.» گل شود«از سیاق سخن باید  -2
  خوانا نیست. -3
  باشد.» سرمست به«آید که واژة ناخوانا  شعر برمیاز سیاق  -4
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  هاي کلیدي عبارت
I ا شـهید  رونـد و بـراي خـد    بینی بـه جبهـه و میـدان جنـگ مـی      مادر جان، این رزمندگان که می

  عزیزان را ادامه بدهیم.  شوند؛ ما هم باید راه آن می
I وار شهید شویم. ) رفته است و همانطور باید حسین7رویم که حسین ابن علی( ما راهی را می  
I جنگیم تا وقتی پیروز شویم و یا به شهادت برسیم. ما تا آنجایی که بتوانیم می  
I اید. ه پسرتان را براي اسالم و قرآن دادهوقتی شهید شدم ناراحت نباشید، خوشحال باشید ک 
I .اگر شهید شدم، سر قبر من بیایید و قرآن بخوانید  

  محمود  :نام
  علی محمدي خانوادگی:  نام

  اسداهللا پدر: نام 
  معصومه نام مادر:

  1348بیستم مرداد  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
  بسیج ه:کنند ارگان اعزام

  1363پنجم اسفند  و بیست تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدي محمود علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نام خدا به

شـکن و   کران بر امام زمان(عج) و نایب برحقش امام امـت خمینـی بـت    با سالم و درود بی
  سالم به پدر و مادر گرامی.

روند و براي خدا شـهید   بینی به جبهه و میدان جنگ می رزمندگان که می مادر جان، این  
عزیزان را ادامه بدهیم و اگر توفیقی داد شـهید شـدیم امیـدوارم      شوند؛ ما هم باید راه آن می

) رفتـه اسـت و   7رویم کـه حسـین ابـن علـی(     هیچ ناراحت نباشید چون ما راهی را می
ادر جان، اگر مرا ندیدید حالل کنید. اگر مـن شـهید   وار شهید شویم. م همانطور باید حسین

خواهـد، یـا    شدم امیدوارم سر قبر من بیایی و قرآن بخوانید. مادر جـان، اسـالم ایـن را مـی    
جنگیم تا وقتی پیروز شویم و یا بـه شـهادت    پیروزي یا شهادت. ما تا آنجایی که بتوانیم می

احتی کنی. ما باید هرچـه زودتـر صـدام و    برسیم. مادر جان، مبادا من شهید شدم گریه و نار
  صدامیان را نابود کنیم. 

وصیت من این است که من را در همان مزار شهدا خاك کنید. و آن موتور که در خانـه    
است یا بفروشید و یا بدهید درست کنند و استفاده کنید. اگر مـن شـهید شـدم یـک غـذاي      

ها را دعـوت کنیـد و بدهیـد و     فامیل ها و درست حسابی به اسم من درست کنید و همسایه
مـان را بـراي خـدا و بـراي      بگویید: محمود ما براي خدا شهید شد و ما خوشحالیم که بچـه 

اسالم فدا کردیم. وقتی شهید شدم ناراحت نباشید، خوشـحال باشـید کـه پسـرتان را بـراي      
  اید. دیگر وصیتی ندارم. به امید پیروزي. اسالم و قرآن داده

  

  »والسالم«
  محمدي نامۀ محمود علی وصیت
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  هاي کلیدي عبارت
I عدد شایستۀ خداوندي اسـت کـه جهانیـان را از ظلمـت و نیسـتی بـه        حد و ستایش بی حمد بی

 ورطه هستی آورد.
I .شهداي انقالب اسالمی با خون خود راه آزاد زندگی کردن را به ما آموختند  
I ام. ب کردهمن با چشمی باز و آگاهانه راه خود را انتخا 
I هاي مردم خدایی ناکرده به انقالب پشت  مبادا به خاطر یک سري شایعات و کمبودها و صحبت

  کنید.
I اش ما را از جهالت و تاریکی بیرون آورد. امام خمینی با رهنمودهاي پیغمبرگونه  
I   .امام خمینی به ما زندگی کردن را آموخت  

  مهدي  :نام
  علیمردان خانوادگی:  نام

  رسول پدر: نام 
  بنی نام مادر:

  1345شانزدهم اسفند  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  سوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1363ویکم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
  شرق رود دجله عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  مردان مهدي علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  تعالیبسمه 

عدد شایستۀ خداوندي است که جهانیان را از ظلمت و نیستی بـه   حد و ستایش بی حمد بی
پوشانید، آنگاه از میـان سلسـله    نازیباي آنانهستی آورد و لباس زیباي وجود بر اندام  1[...]

را نمونـۀ اعـالي    هـا  نهـاد و آن آنـان   2[...] را کائنات بنی نوع آدم را برگزید و تاج کرامـت 
پایان بر پیامبران راستین و جانشینان معصومین که خـدا   و سالم و درود بی. ینش قرار دادآفر
 مـا ها را مأمور ساخت تا شاهراه زندگی و طریق صـحیح کسـب علـم و معرفـت را بـه       آن

میـزان سـعی و کوشـش و     وسیله چراغی فرا راه آنها بیافروزد تا هر کس به  بیاموزند و بدین
پیموده و با تشخیص حق از باطل راه صحیح را بپیمایند. و بـا سـالم   همت خود این راه را 

  کران بر شهداي انقالب اسالمی که خون راه آزاد زندگی کردن را با به ما آموختند. بی
کـنم. در   عنوان وصیت نه نصیحت بـراي شـما عـرض مـی      به 3این حقیر فقیر چند [...]  

 5[...]کـه  خود بسیار بسیار متشـکر و سپاسـگزارم     و خانوادة 4مرتبۀ اول از پدر و مادر [...]
بسیاري در حق بنده کشیدند و امیدوارم که مـرا کـه نتوانسـتم      این سن رسانیدند و زحمات

اید امانـت خـود را بـه     باشید و که توانسته مفتخربه آنها خدمتی کنم. در عین حال شما باید 
  نحو احسن به صاحبش برگردانید.  

خود را انتخاب نمـودم و   6چشمی [...][با] م بدانید که من آگاهانه و و اي خانوادة محتر  
هاي مـردم   شایعات و کمبودها و صحبت 7پا در این راه مقدس نهادم پس مبادا به خاطر [...]

                                           
  خوانا نیست. افتادگی دارد. -1
  باشد.  » بر سر«خوانا نیست. از سیاق کالم باید  -2
  ».نکته«خوانا نیست. از سیاق کالم  -3
 خوانا نیست. افتادگی دارد. -4
  ».  مرا به«خوانا نیست. از سیاق کالم  -5
 ».ازب«خوانا نیست.از سیاق کالم  -6
  ».یک سري«خوانا نیست.از سیاق کالم  -7
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پس از خدا صـبر طلـب کنیـد کـه همانـا خداونـد بـا        به انقالب پشت کرده، خدایی ناکرده 
  صابرین است.

اي که تـالوت شـد    شریفه 1طور [...] اسالمی: اي مردم همان و حال، سخنی چند با امت  
بـا   3کنید که بهترین راه بـراي سـعادت اسـت [...]    2باید در راه خدا به جان و مال خود [...]

گفتید اي کاش ما در زمـان امـام حسـین(ع) بـودیم تـا       آري شما که می 4فکر و اندیشه [...]
  همراه آن حضرت شهید شویم.

همان اسالم است و خدا همان خدا فقط زمان فرق کـرده اسـت و    5ید [...]پا خیز پس به  
و سـودجویان زده و   6االن با امام عزیز، امامی که با هر کالم خود مشت محکم بر دهان [...]

اش مـا را از ایـن    هاي شوم آنها را نقش بـر آب کـرده و بـا رهنمودهـاي پیغمبرگونـه      نقشه
دگی کردن را به ما آموخت خالصـه او را دعـا کنیـد تـا     جهالت و تاریکی بیرون آورد و زن

از آن حضــرت ســرانجام حفظــش نمایــد تــا بتــوانیم و  [تــا زمــان] و حتــی 7انقــالب [...]
  8 یم.ینما بیشترياستفاده  ایشان رهنمودهاي

  

                                           
  ».طبق آیه«خوانا نیست. از سیاق کالم  -1
  ».جهاد«خوانا نیست. از سیاق کالم  -2
  ».اما«خوانا نیست. از سیاق کالم  -3
  چند کلمه ناخواناست. -4
  خوانا نیست. -5
  خوانا نیست.   -6
 حضرت مهدي (عج).«خوانا نیست. از سیاق کالم  -7
 حسب ظاهر وصیت ناتمام است.». نمائیم«اصل وصیت  در -8
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  هاي کلیدي عبارت
I جنگند. حق اسالم میکنم که من را در جمع رزمندگان قرار داد که براي احیاي  خدا را شکر می 
I بـن مظـاهر و اکبـر و      کنم که من را خدا در سپاهی قرار داده کـه در آن حبیـب   خدا را شکر می

  ها هستند. قاسم
I کنم که در راه احیاي حق مسلمانان بجنگم. افتخار می  
I که مسلمانان محروم را زیر چکمه لـه   بایستم یاین وظیفه به ما محول شد که در مقابل دژخیمان

  و حق مردم ضعیف را از مستکبران بگیریم. ندکن می
I   جسم و جان ما در دست خداست و امانتی است از خدا که در موقعی که خدا بداند آن را از مـا

  گیرد، چه در جبهه و چه در خیابان و چه در رختخواب. می
I اید. خواهرانم، به این افتخار کنید که برادرتان را در راه اسالم داده  
I )ستوار باشید و حجاب اسالمی را رعایت کنید و اخـالق اسـالمی را رعایـت    ) ا3چون زینب

  کنید.
I .در دنیا آزادمرد باشید، در مقابل زورگویان سر تسلیم فرود نیاورید  
I .همیشه پشتیبان مظلومان باشید 
I .امام را تنها نگذارید و امام را دعا کنید  

  رجبعلی   :نام
  علیمردانی خانوادگی:  نام

  شعبان پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1347یکم مهر  تاریخ تولد:
شــهر مجــن از توابــع    محــل تولــد: 

  شهرستان شاهرود
  سوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365یازدهم بهمن  تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  رجبعلی علیمردانی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»مرصوص هم بنیانٌنّأک یقاتلون فی سبیله صفاً نالذی حبان اهللا ی«
انـد   آن مومنان را که در صف جهاد کافران مانند سد آهنین همدست و پایـدار ایسـتاده  خدا «

  ».اند بسیار دوست دارد گویا ایشان بنایی استوار ساخته
  

ــاك ــر از خ ــم   ب ــاك روی ــر خ ــدیم و ب   2آم
  

  آنکــه بــه کاشــانۀ خــود پــاك رویــم خــوش  
    

ها در دسـت اوسـت. بـا سـالم و      نام آنکه جان بخشد و به ها جان می نام آنکه به جسم به  
عصر(عج) و نایب برحقش امام خمینی و با درود و سـالم بـه شـهیدان     درود به پیشگاه ولی

اسالم از صدر تا کربالي خـونین ایـران و بـا درود و سـالم بـه تمـامی رزمنـدگان اسـالم،         
  جانب رجبعلی علیمردانی فرزند شعبان دارنـدة شـمارة   کنم،. این مینامۀ خود را آغاز  وصیت

اي که براي دفـاع از اسـالم و قـرآن و     بنا به وظیفۀ شرعیه  1346متولد سال  4004شناسنامۀ 
کنم کـه مـن را در    کنم و خدا را شکر می مملکت اسالمی بر دوشم بود در جنگ شرکت می

کـنم کـه    جنگند و خدا را شـکر مـی   حق اسالم میجمع رزمندگان قرار داد که براي احیاي 
کنم کـه مـن را خـدا در     را[ه] درست و راه خوشبختی را به من نشان داد و خدا را شکر می

کنم کـه   ها هستند و افتخار می 5و قاسم 4و اکبر 3بن مظاهر  سپاهی قرار داده که در آن حبیب
  در راه احیاي حق مسلمانان بجنگم. 

قرار گرفتیم که مسلمانان محروم در سراسر دنیا زیر چکمه دژخیمـان   اکنون ما در زمانی  
شوند و این وظیفه به ما محول شد که در مقابل این دژخمیـان بایسـتیم و حـق مـردم      له می

  ضعیف را از مستکبران بگیریم. و در این بین چند وصیت دارم.

                                           
  .4صف/  -1
  ».اي خوشا آنکه به کاشانۀ خود پاك رویم -از خاك برآمدیم و برخاك برویم«در اصل وصیت  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
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قـابلم در راه او ریختـه   پدر جان، اگر خدا این توفیق را به من داد که این قطـره خـون نا    
ناراحت نباشید چون  1شود و این جان ناقابل را تقدیم او کردم و شهید شدم از این موضوع

جان امانتی است نزد ما و اگـر در راه خـدا کشـته شـویم تـازه امانـت او را پـس دادیـم و         
خـواهم   یامیدوارم که مرا از اینکه نتوانستم فرزند الیقی براي شما باشم ببخشی و از شما مـ 

که همچون کوه استوار باشی و افتخار کنی که فرزندي داشتی که تقدیم اسالم کردي. و مـن  
خواهید انجـام دهیـد    مقداري روز[ه] قضا و نماز قضا دارم که امیدوارم برایم هر طور که می

  زده نباشم. تا در نزد خدا خجالت
ام مرا  که اگر شما را آزار دادهمادرم، از زحماتی که برایم کشیدي سپاسگزارم و امیدوارم   

ببخشی. و تقاضاي من از شما این است که همچون کوه استوار باشی و حجاب اسـالمی را  
  قدم باشی و اخالق اسالمی را رعایت کنی. رعایت کنی و همچون زینب استوار و ثابت

ست برادرانم، امیدوارم از شنیدن خبر شهادتم ناراحت نشوید چون جسم و جان ما در د  
گیرد، چه در جبهه  خداست و امانتی است از خدا که در موقعی که خدا بداند آن را از ما می

و چه در خیابان و چه در رختخواب. پـس از ایـن موضـوع ناراحـت نشـوید. و امیـدوارم       
همچون کوه استوار باشید و در مقابل زورگویان سر تسلیم فرود نیاورید. و اخالق اسـالمی  

  در آخر، تقاضا دارم اگر بدي از من سر زد به بزرگی خودتان ببخشید. را رعایت کنید. و
) 3اید و چـون زینـب(   خواهرانم، به این افتخار کنید که برادرتان را در راه اسالم داده  

استوار باشید و حجاب اسالمی را رعایت کنید و اخالق اسالمی را رعایت کنید. وصیت من 
ستوار باش و حجاب و اخالق اسالمی را رعایت کن به همسرم این است که: همچون کوه ا

  و فرزندانم را به روش اسالمی تربیت کن طوري که بتوانند براي اسالم فرد الیقی باشند. 
ام این است که برایم گریه و زاري نکنید که با  و وصیت من در آخر به تمام اهل خانواده  

  شوند. این کار دشمنان اسالم شاد می
خواهم اگر بـدي از مـن    نیدن خبر شهادت من ناراحت نشوید. از شما میدوستانم، از ش  
اید به خوبی و بزرگی خودتان ببخشید. و وصیت من به شـما ایـن اسـت کـه در دنیـا       دیده
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آزادمرد باشید، در مقابل زورگویان سر تسـلیم فـرود نیاوریـد و همیشـه پشـتیبان مظلومـان       
  باشید.

 واهم که اگر جنازة من به دستتان نرسید ناراحت نشویدخ ام می و در آخر از اهل خانواده  
  ام. آنچه مهم است روح است که آن را هم به خدا تقدیم کرده زیرا
در جـوار   2زادگـاهم مجن تقاضا دارم مرا در شهر  1یابند میو در آخر از برادرانی که مرا   

تان و قوم و خویشان و ام و دوس دیگر شهدا به خاك سپارند. و در پایان از تمام اهل خانواده
  خواهم که امام را تنها نگذراند. و امام را دعا کنید. از تمام مردم شهرم می

  

  4چشم منافقین 3به کوري
  اینجانب رجبعلی علیمردانی
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  هاي کلیدي عبارت
I   خوب است که انسان در راهی جان فدا نماید که مرگی با عزت و در آخرت سربلند و سـرافراز
  اشد.ب
I      پیر جماران این مظهر زهد و تقواي ما، که خیلی مطمئن و استوار چـون کـوه در مقابـل تمـامی
 ستاده است.یا
I کند و همۀ ظالمان را  امام خمینی نقشۀ تمامی زورگویان و ظالمان و ستمگران را نقش بر آب می

  کشاند. نزد تمامی مستضعفین به خواري می
I رود تا حقه و ترفندي درباره ایـن ملـت مستضـعف روا     می تا موقعی که عامل ظلم یا خود ظالم

آنها را بـه میـدان    شود و میبا هشدارهاي خود فریادي در گوش خفتگان این پیر جماران  ،بدارد
  .خواند میمبارزه با ستمگران 

I شکن زمان بیدار شدیم. ما همه خفتگانی بودیم که از فریادهاي این بت 
I شدند.هایی پرپر  در راه اسالم چه گل  

  میرتقی  :نام
  عمادي چاشمی خانوادگی:  نام

  سیدرضی در:پ نام 
  جنت نام مادر:

  1344چهارم خرداد  تاریخ تولد:
  شهرستان ساري محل تولد:
  دوم راهنمایی تحصیالت:
  ارتش کننده: ارگان اعزام

  1365هجدهم فروردین  تاریخ شهادت:
  فاو عراق محل شهادت:
  اصابت گلوله توپ نحوة شهادت:

ــزار ــع   :م ــهداي چاشــم از تواب ــزار ش گل
  شهرستان مهدیشهر
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  یممیرتقی عمادي چاش
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
نام معبـودي کـه مـا را آفریـده و حـق و عـدالت        نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و به به

دار حق و حقیقـت و یگانـه حـامی     آفریده، درود و سالم بر مهدي موعود(عج) یگانه پرچم
ندة امت ایـن الگـوي مقاومـت و    مظلومان و محرومان و سالم بر نایب برحقش این قلب تپ

گذار جمهوري اسالمی حضرت امام خمینی و بـا درود فـراوان بـر روان     بنیان  ایثار و تقوي،
پاك و مطهر شهیدانی که خون پاك خود را زیر نهال انقالب ریختند و درخت اسـالم را بـا   

  خون خود آبیاري کردند.  
خوانـد. پـس چقـدر     سـوي خـود فرامـی    نام آن کس که ما را آفرید و روزي ما را به و به  

خوب است که انسان در راهی جان فدا نماید که مرگـی بـا عـزت و در آخـرت سـربلند و      
  سرافراز باشد.  

این مظهر زهد و تقواي ما، که خیلی مطمـئن و اسـتوار چـون کـوه در      1این پیر جماران  
امی آنها را نقـش بـر   است و نقشۀ تم 2ستادهیمقابل تمامی زورگویان و ظالمان و ستمگران ا

تـا مـوقعی کـه     و کشـاند،  کند و همۀ ظالمان را نزد تمامی مستضعفین به خواري می آب می
[ایـن   رود تا حقه و ترفندي درباره این ملت مستضعف روا بدارد عامل ظلم یا خود ظالم می

رزه آنها را به میدان مبـا  شود و می با هشدارهاي خود فریادي در گوش خفتگان پیر جماران]
  خواند. میبا ستمگران 

شکن زمان بیدار شدیم، از میدان لجـن و   ما همه خفتگانی بودیم که از فریادهاي این بت  
هایی پرپر شدند. پدر و  فساد به میدان مبارزه بر علیه باطل وارد شدیم؛ و در این راه چه گل
اگرچه براي شـما فرزنـد   مادر عزیزم، سالم. سالم گرم مرا از سنگر یا از تابوتم پذیرا باشید. 

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
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خوبی نبودم و موجب اذیت و آزار شما بودم و همیشه سربارتان بودم امیدوارم که به لطـف  
  این حقیر گناهکار را عفو کنید. 1و کرامتتان

  

25/6/1364  
  در سنگر مریوان توپخانه

  هقر در مراغتمس 105
  سرباز میرتقی عمادي
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  هاي کلیدي عبارت
I خواهم به پیران ما وقار و آرامش و به جوانان توبه و بازگشت و به زنـان   از تو میمعبودا  ،بارالها

حیا و عفت و به جنگجویان پیروزي و چیرگی بر دشمن و به اسیران مـا رهـایی از بنـد عنایـت     
 فرما.

I )جـوي مـرا در    هـاي حقیقـت   ) در روز قیامت نصـیبم فرمـا و گـام   7خداوندا شفاعت حسین
  ) استوار ساز7) و یاران حسین(7ن(درگاهت به همراهی حسی

I خواهم ایمان قلبی و عزمی جزم نسبت به والیت فقیه و روحانیت مبارز داشته باشـید   از شما می
  و بدبین به آنها نباشید.

I  اهللا ایران  ها را کنار زنید و متوجه و بیدار شوید، چراکه امت حزب خود بیایید و حجاب قدري به
  اند. ههوشیار شده و حق را دریافت

I دهندة راه انبیا و امامان معصوم است. اهللا، هوشیار باشید که والیت فقیه ادامه امت حزب  
I .امام امت این چراغ هدایت در دل شب تاریک و این امید جهانیان را نصرت و یاري کنید  
I شکنشان. ها از وجود روحانیون هراسان و ترسانند چه برسد به سخنان دشمن ابر قدرت  
I  الاقل دیگران را تشویق بـه ایـن امـر خطیـر      ،کنید اهللا شرکت نمی در جهاد فی سبیلاگر خودتان

 کنید که اجر و ثوابی عظیم در نزد خداوند متعال دارید.
I اند. تزکیه و جهاد اکبر را درپیش گیرید که الزم و ملزوم هم 

  علیرضا :نام
  عمودي خانوادگی:  نام

  محمد حسن پدر: نام 
  سکینه نام مادر:

  1346هفتم آبان  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  دوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1363ویکم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
  عراق جزیرة مجنون محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  شهداي زادگاهش گلزار :مزار



 431     علیرضا، عمودي ¹استان سمنان 

  علیرضا عمودي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  یم جاعوذ باهللا من الشیطان ر

  الشهداء و الصدیقینبسم رب 
»لوا فی سبیل  التحسبنَّ وعند ربهم یرزقون الذّین قُت 1»اهللا امواتاً بل احیاء  
گانند نزد پروردگار خـویش  بلکه زندگان شوند مرد ید آنان را که در راه خدا کشته و مپندار«

  »2ندروزیمندان
ـ لقخَ یرِلی خَالم عوالس ةوو الصلّ هللا رب العالمین الحمد بسم اهللا الرحمن الرحیم« ه محمو  د

  »ینالد عین الی یومِجمم اَهِلی اعدائاهللا ع ُنۀعلَاهرین و آله الطّ
با درود به امام زمان(عج) و نایب برحقش امام خمینی و بـا درود بـر شـهیدان از صـدر       

یثـار کـردن   اسالم تا کنون که دلیرانه در مقابل دشمنان اسالم استوار و مقاوم ایستادند و بـا ا 
جان و مالشان در راه معبودشان ثابت کردند که پیروزي در سایۀ شمشیرها و جان فدا کردن 
است. اینجانب علیرضا عمودي فرزند محمدحسن سـاکن شـاهرود بـا دلـی آکنـده از گنـاه       

  کنم. وصیت خویش را آغاز می
  »ان ال اله اال اهللا و اشهد انَّ اشهد داي را که به بنـدة حقیـر و   سپاس خ» اهللا  رسولُ اًدمحم

گناهکار نعمت شرکت در جهاد مقدس حق علیه باطل عنایت فرمود. پاك و منزه اسـت آن  
گویم، سپاسـی کـه شـکرگزاران تـو از      همتاست. خداوندا سپاس تو را  خدایی که یکتا و بی

) در روز قیامت نصیبم 7شرکت در سوگواري اهل بیت گویند. خداوندا شفاعت حسین(
) و یــاران 7جــوي مــرا در درگاهــت بــه همراهــی حســین(  هــاي حقیقــت گــام فرمــا و
  یارانی که خون خود را در راه او نثار کردند.    ) استوار ساز؛7حسین(

                                           
 .69آل عمران/  -1
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آموزان ما کوشش و بر مسـلمانان بیمـار شـفا و     دانش«خواهم بر  معبودا از تو می ،بارالها  
و آرامـش و بـه جوانـان توبـه و      راحت و بر مردگانشان رأفت و رحمت و به پیران ما وقار

بازگشت و به زنان حیا و عفت و به جنگجویان پیروزي و چیرگی بر دشمن و به اسیران ما 
  1.»رهایی از بند عنایت فرما

هاي نبرد در ماه خون و قیام، ماه محـرم و صـفر    معبودا از اینکه دوباره توانستم به جبهه  
خـواهم   گویم و از تـو مـی   و را شکر میباشم ت  )، حضور داشته7بن علی( حضرت حسین

در دنیا و آخرت به ما خیر و خوبی عطـا فرمـایی و مرگمـان را شـهادت در راه خـودت و      
  مان را سعادتمند گردانی. زندگی

خـواهم   اما چند سخنی دارم با شما امت بیدار و ملت عزیـز و شـهیدپرور. از شـما مـی      
روحانیت مبارز داشته باشـید و بـدبین بـه     ایمان قلبی و عزمی جزم نسبت به والیت فقیه و

  آنها نباشید.
براي اینکه امام عزیزمان با توکل به خداوند متعال و همیاري شما امت بیـدار و هوشـیار     

گوینـد انقـالب    زنند و می توانست ظلمت را به نور تبدیل کند. آن دسته از مردمی که نق می
یه و حق را قبول ندارند. بایـد بگـویم کـه آن    براي ما چه کرده و توقع بیجا دارند والیت فق

تـر شـده و خواهـد شـد.      زمان گذشت و ملت شهیدپرور ما بیش از پیش منسجم و منسجم
اهللا  ها را کنار زنید و متوجه و بیدار شوید، چراکه امت حـزب  خود بیایید و حجاب قدري به 

اي کورکورانـه از صـحنه   هـا و کارهـ   اند و به این حرف ایران هوشیار شده و حق را دریافته
  خارج نخواهند شد.

دهنـدة راه انبیـا و امامـان معصــوم      والیت فقیـه ادامـه  «اهللا، هوشیار باشید که  امت حزب  
، امام امت این چراغ هدایت در دل شب تاریـک و ایـن امیـد جهانیـان را نصـرت و      2»است

هیـد. بگذاریـد   یاري کنید. مبـادا او را تنهـا بگذاریـد و گـوش بـه سـخنان گوهربـارش ند       

                                           
و صـدق   المعصیۀو بعد  الطاعۀارزقنا توفیق اللهم «فرج بخشی از آنچه شهید از خداوند طلب کرده از دعاي معروف  -1

 .الجنان) (مفاتیحاست، ...» و  النیۀ
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هایتان بروند و جاي خالی شهدا را پر کنند و از رفتن آنها جلوگیري نکنید که فـرداي   جوان
  قیامت در محضر سید الشهدا و دیگر ائمۀ اطهار شرمنده نباشید.

کشور بدون روحانیـت ماننـد کشـور بـدون طبیـب      «فرماید  امام امت نور چشمانمان می  
ه دوا و درمان و طبیب نیازمند است روحش هم محتـاج  ، همانگونه که جسم آدمی ب1»است

ها از وجود روحانیون هراسان و ترسانند چـه برسـد بـه سـخنان      است. بدانید که ابر قدرت
شکنشان. همانطور که مستحضر هستید بهترین علماي مبارزمان را ترور کردنـد. پـس    دشمن

ستفاده کنید، الحمداهللا همانطور که قدر این عزیزان را بدانید و در همۀ مسائل از وجود آنها ا
هایتـان   تان را حفظ کنید و دل نثار کردن مال و جانتان دریغ نورزیدید، اتحاد و همبستگی از

اهللا تطمـئن   اال بـذکر «را با یاد خدا مطمئن سازید که مبادا خودتان را بـه خـود واگذاریـد.    
از شما هسـتم کـه پیـامی داده    تر  خواهم، بندة حقیر و فقیر کوچک خیلی عذر می 2.»القلوب

  مرا ببخشید و حاللم کنید.  باشم ولی تذکر براي مؤمنان سودمند است.
سخنی چند هم براي دوستان و آشنایان عزیزم و امیدهاي آینده دارم. خـدمت سـروران     

توان و قدرت خود امام امت   خواهم هر یک به اندازة کنم. از شما می عزیزم سالم عرض می
گویند] و رعایـت مسـائل    عزیز بشناسانید و جلوي آنهایی که سخنان بیهوده [می را به مردم

خواهند بین مردم تفرقه و جدایی بیندازند بایستید. اگر خودتان در  کنند و می اسالمی را نمی
کنید الاقل دیگران را تشویق به این امر خطیر کنید که اجـر و   اهللا شرکت نمی جهاد فی سبیل
زد خداوند متعال دارید و در کنار فراگیري علم، تزکیه و جهاد اکبـر را هـم   ثوابی عظیم در ن

مـدارس منشـأ تمـام برکـات     «فرمایـد   اند. امام امـت مـی   درپیش گیرید که الزم و ملزوم هم
تک شماها آرزوي موفقیت را دارم. اگر حقی به گـردنم داریـد از    در آخر براي تک 3.»است

  دیدید به بزرگی خود آنها را ببخشید و حاللم کنید.والدینم بگیرید. اگر بدي از من 

                                           
 ».اسالم بدون روحانیت مثل کشور بدون طبیب است«. اصل کالم امام 190، ص14صحیفۀ امام، ج -1
 ».گردد ها می همانا یاد خدا موجب آرامش دل. «سورة رعد 28بخشی از آیۀ  -2
هـا   ها و مدارس سعادت ملـت  از دانشگاه«عبارتی یافت نشد اما عبارتی مشابه این دارند: در آثار حضرت امام چنین  -3
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ام دارم، خـانوادة   در پایان، سخنی هم با پدر و مـادر عزیـزم و بـرادران و خـواهر یگانـه       
  کنم، و امیدوارم در پناه خداوند متعال محفوظ مؤید باشید. عزیزم، خدمتتان سالم عرض می

بـن   همـان راهـی اسـت کـه حسـین     پدر و مادر عزیزم، راهی که قدم نهادم حق است و   
بلکه زمان قیام  ،تن از یاران باوفایش قدم نهادند. زمان زمان نشستن نیست 72) با 7علی(

که کفر باشد جنگ هم هست و باید در برابرشان قیـام کـرد.    در برابر ظالم است و تا مادامی
تا به ملـل دیگـر   در این برهه از زمان درخت اسالم احتیاج به خون دارد تا رشد و نمو کند 

هـا و   تـوانم آن همـه خـوبی    هم صادر شود. پـدر و مـادر عزیـزم، هرگـز نتوانسـته و نمـی      
کرانتان را که در حق من کردید جبران کنم. امیدوارم خداوند متعـال بـه شـما     هاي بی محبت

  جزاي خیر دهد. 
ر معامله با خانوادة عزیزم، اگر در این راهی که قدم نهادم خداوند الیق دانست و خواستا  

من شد و به شهادت رسیدم هرگز نهراسید چراکه مرگ حق است و گریبانگیر همه خواهـد  
خواهم شیون و زاري کمتر کنید، خوشحال باشید که این ودیعـه در راهـش    از شما می .شد

طلبم، امیـدوارم مـرا    قربانی شد، شکیبایی و صبر درپیش گیرید. در آخر از شما حاللیت می
  ببخشید.

هـا و   ام، خداوند متعال به شما صبر و اجر عنایت بفرماید. خـوبی  ادران و خواهر یگانهبر  
کرانتان مرا شرمنده ساخته و در عجبم که چگونه و از چه راهی جبـران کـنم.    هاي بی محبت

و بالوالـدین  «فرماید  به پدر و مادر نیکی و احسان کنید که خداوند رئوف در قرآن کریم می
  معبودم مرا الیق دانست و مرگم را شهادت قرار داد ایشان را دلداري بدهید.. اگر 1»احسانا

برادرم محمدرضا، درست را بخوان و زرنگ باش و به پدر و مادر و برادران و خـواهرم    
ماند مطالعه کن و از همـین االن کـه    یادگار می هایی که از من به  احترام و نیکی کن و کتاب

  گیر و بدان عمل کن. در احکام الهی را درپیشبه سن تکلیف رسیدي تقلید 
برادرانم و خواهر عزیزم، اگر بدي از من عاصی دیدید ببخشید و حاللم کنیـد. در آخـر     

ها و خاله توبا، و حـاج عمـو    هاي عزیزم و فرزندانشان و ننه عزیزم و دایی داداش از تمام زن

                                           
  .23و اسراء/  151، انعام/ 36، نساء/ 83بخشی از این آیات سورة بقره/  -1
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طلـبم؛ امیـدوارم    ها حاللیت مـی  ایهام و کالً اقوام و خویشان و آشنایان و همس محمد گرامی
  مرا ببخشید.  

  
  مالحظات

روز از ماه مبـارك   11پدر و مادر عزیزم نمازهایی قضا دارم. در حدود یک سال بخوانید. و 
روز از ماه رمضان سـال   15) و 63رمضان را جبهه بودم برایم روزه بگیرید (مربوط به سال 

مـان رد مظـالم کنیـد. و مقـدار پـولی کـه حـدود        تو 1000ام را بدهید. مبلغ  کفارة روزه 62
و امیدوارم مرا ببخشـید.   تومان بود هر وقت حمید داشت بگیرید و به جبهه بدهید. 11000

  اي که ذکر شد از راه حرام بوده که طبق مسئلۀ رساله عمل کنید. روز روزه 15
  

  بــــه دنیــــا دل نبنــــده هــــر کــــه مــــرده
  

  کـــه دنیـــا ســـر بـــه ســـر انـــدوه و درده   
  قبرســـتان گـــذر کـــن تـــا ببینـــی      بـــه   

  
ــرده       ــه کـ ــت چـ ــا رفیقانـ ــا بـ ــه دنیـ   کـ

ــی    ــان مـ ــت   رفیقـ ــه نوبـ ــت بـ ــد نوبـ   رونـ
  

ــه       ــن آی ــر م ــت ب ــه نوب   1واي آن روزي ک
    

  دار تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه ،خدایا خدایا
  

  عبد حقیر فقیر علیرضا عمودي
  جمادي اآلخر 12مطابق  14/12/63مورخ 

  اي دیگر] نامه [وصیت
  اهللا الرحمن الرحیمبسم 

»2».و بل احیاء عند ربهم یرزقون اهللا امواتاً ین قتلوا فی سبیلن الذّو ال تحسب  
انـد و نـزد خدایشـان     اند بلکـه زنـده   مرده اند بیهوده نپندارید آنان که در راه خدا کشته شده«

  ».خورند روزي می

                                           
 ».آید«در اصل وصیت  -1
  .169آل عمران/  -2
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 را درراسر عالم وجود اش س به نام خداي قادر و متعال به نام معبودي که رحمت واسعه  
خدایی که رحمان است و رحیم، کریم است غفور، قهار است و جبار. برگرفته است. به نام 

اي از سالله رسوالن برگزیـد تـا کـاروان در ظلمـت فـرو       حمد و سپاس خدایی را که اسوه
ی وادي ستم را به سرمنزل عدالت رسانده و این کشـت  1گان رفتگان را به سوي نور و درمانده

  زده را به ساحل نجات رهنمون سازد. طوفان
علیرضـا   ،سـرتا پـا تقصـیر    ،معنویـات این وصیت و آخرین نوشته مـن حقیـر، فقیـر از      

ساله، مسـلمان و بـه احـدیت خداونـد      17عمودي، فرزند محمد حسن عمودي، که جوانی 
زنـد  ابیطالـب(ع) و یـازده فر    بـن  متعال و رسالت محمـد ابـن عبـداهللا(ص) و امامـت علـی     

دهم و به تمام احکام اسالم از فروع و اصولش اعتـراف   معصومش از صمیم دل شهادت می
خواهم مرا با همین اعتقاد بمیرانـد. و امـا پـدر و مـادر      و اعتقاد دارم و از خداوند متعال می

بخشید آنچنان که باید از زحماتی که برایم متحمل شدید سپاسـگزاري نکـردم و    عزیزم، می
حاللیت شما از همه چیز مهمتر است. مادرم تو یک کشـته در راه دینـت دادي    حاللم کنید.
خود جواب این همـه آه   بر بالء،مادر جان، صبر کن  .تن از دست داد 72 )3(ولی زینب

کـه در طـول    مـرا حـالل کنیـد. از کسـانی     خـواهم  گیرید. پس از شما می هایتان را می و ناله
در بازار، در محل رفت و آمد، دوستان و آشـنایان،  ن، ما زندگیم در محیط آموزش، در محله

نادیده بگیرند و مـرا ببخشـند    ،اند کنم و اگر از من خطایی دیده می بخششفامیل همه طلب 
خـواهم مـرا حـالل     ام، از شما مـی  کردم. برادرانم و خواهر یگانه 2][حاللو من هم شما را 

نهـایی   ظفـر مه شهیدان را ادامه بدهید و بـه  کنید و مرا ببخشید. و امیدوارم بعد از من راه ه
برسید. اي پدر و مادرم، برادرانم و خواهرم، و اي خویشان و همشهریان مبادا امـام امـت را   

سـازي حتـی    در دانشگاه انسان خواهم میتنها گذاشته و از فرمان او سرپیچی کنید و از شما 
شود بایـد   از گلستانی برچیده می وقتی گلی 3]بار دیگر[یکبار هم شده شرکت کنید. از شما 

ام را در  خـواهم اگـر امکـان داشـت جنـازه      را پر کند. پدر و مادرم، از شـما مـی   دیگرگلی 

                                           
  ».درماندگان«در اصل وصیت  -1
  باشد.» حالل«آید که واژة افتاده  از سیاق کالم برمی -2
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گریـه   گذشـته قبرستان شهداي شاهرود دفن کنید و براي من گریه نکنید بلکه براي گناهـان  
بـراي شـما    1[...]کنید. و طلب مغفرت از خداوند متعال کنید، باشد کـه شـهید شـدن ایـن     

 3عبرتی باشد. پدر و مادرم، برایم یک سال نماز قضاي یومیه بخوانید. دو ماه روزه قضـا و  
  تا نماز آیات بخوانید تا باشد که مورد عفو خداوند قرار بگیرم.

  

  »والسالم علی من اتبع الهدي«
  براي جبهه و به فقرا بدهید. ،شود هایی که از طرف سپاه داده می و پول

  موديعلیرضا ع
27/11/62  

نامه را براي امـت   و وصیت بجاي آوریدمستحبات را مانند واجبات واجب پندارید و آنها را 
  2بخوانید.اهللا و دوستانم  حزب

                                           
  خوانا نیست. -1
  باشد.» بخوانید«آید واژة افتاده  از سیاق کالم برمی -2
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  هاي کلیدي عبارت
I رهروان خط سرخ شهادت، شیران روز و زاهدان شب، عاشقان کربال ،رزمندگان کفر ستیز اسالم 

  اند. بیت المقدسوو لقاء اهللا راهیان کربال و کعبه 
I .این راه را باید رفت چون امام حسین(ع) و یارانش این راه را پیمودند  
I ام. این راه را با چشم باز انتخاب کرده  
I  بـه یـاد  تن یارانش گریه کنیـد و   72کنید، به یاد امام حسین(ع) و  هم گریه میدر فقدان من اگر 

  ).3الزهرا( مۀطپهلوي شکستۀ فا
I .ل داشته باشید و شکیبا باشیدصبر و تحم 
I اهللا این راه را سرمشق خـود کننـد و بـه     ام باید تمام افراد حزب این راهی را که من انتخاب کرده

 آن برسند.
I .براي سالمتی امام و رزمندگان اسالم دعا کنید 
I کنید و اسلحۀ انداختۀ شـهدا را   بسیجیان، اي رهروان راه اهللا و عاشقان اهللا، در جبهه حضور پیدا

  برگیرید..
  

  داور :نام
  عموزاده خانوادگی:  نام

  محمداسماعیل پدر: نام 
  معصومه نام مادر:

  1339چهارم آذر  و بیست تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

گلـزار شـهداي امـامزاده یحیــاي     :مـزار 
  زادگاهش
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  داور عموزاده
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ر ُ نحبۀ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی« نْتظـمـا   1و منهم من ی

  (قرآن کریم) 2»بدلوا تبدیالً
وفـا کردنـد پـس     بودنـد   از مردان خدا کسانی هستند که به عهدي که بـا خدایشـان بسـته   «

  ».شهادت رسیدند و زینبیان آن در انتظار شهادتند و تغییر رأي ندادند به حسینیان آن
اهللا  بقیـۀ با سالم و درود بر یگانه منجی عالم بشریت و فرمانده کل قواي اسالم حضرت   

و  له الفداء و با سالم و درود بر رهبر کبیر انقـالب اسـالمی   3االعظم امام زمان(عج) ارواحنا
شـکن، در هـم کوبنـدة     بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران زعیم اکبر، موسی زمان ابراهیم بت

دهندة مستضعفان، امید محرومان جهان، قلب امـت اسـالم، زعـیم عالیقـدر      ستمگران، نجات
االمام روح اهللا الموسـوي الخمینـی و بـا سـالم و درود بـر       4حضرت آیت اهللا العظمی نایب

هاي نور علیه ظلمت فجري  اسالم که هم اکنون لحظه به لحظه در جبهه رزمندگان کفر ستیز
کشـانند و بـا سـالم بـر ایـن       آفرینند و صدامیان و مزدوران را به خاك ذلـت مـی   جدید می

رهروان خط سرخ شهادت، شیران روز و زاهدان شـب، عاشـقان کـربال و لقـاء اهللا راهیـان      
د بر تمامی شهداي راه حق و فضیلت و آزادي، بیت المقدس و با سالم و درو و کعبه، کربال

از صدر اسالم تا به کربالي خونین حسین(ع) و از کربالي حسین(ع) تا کربالهـاي خـونین   
کربالي انقالب اسالمی، بخصوص شهداي عزیز و گرانقدر جنگ تحمیلی اسالم علیـه کفـر   

ش خَـط سـرخ انبیـاء را    امت حزب اهللا، که با ایثار جان و مال خـوی  5و با سالم بر شما [به]
  دهید. بخشید و اسالم عزیز و غریب را یاري می توان می

  و با سالم بر تو
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  ».اروحنا«در اصل وصیت  -3
 ».نائب«در اصل وصیت  -4
 .اضافه است -5
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اید و خیلی رنج  و با سالم بر تو پدر و مادر عزیز، گرچه براي من زحمت زیادي کشیده  
ل کرده اید، ولی این راه را باید رفت چون امام حسین(ع) و یـارانش ایـن راه    و مشقّت تحم

تر نیست و این راه را بـا چشـم بـاز انتخـاب      تر و سرخ ند، خون ما از ایشان رنگینرا پیمود
اهللا دوستان و آشنایان بخواهید تا مرا ببخشـند و از همـه    ام. امیدوارم از تمام امت حزب کرده

نمایم و اگر احیاناً طلبی [یا] معنوي و یا مـادي هـر شخصـی طلـب      ایشان طلب مغفرت می
کنیـد، بـه [یـاد] امـام      ازید و در ضمن هیچ گریه نکنید و اگر هم گریه میکرد به ایشان بپرد

) و اگـر هـم   3الزهـرا(  طمۀتن یارانش گریه کنید و آن پهلوي شکستۀ فا 72حسین(ع) و 
شهید شدم، نماز و روزه هر چقدر کـه امکـان دارد، نمـاز بخوانیـد و روزه بگیریـد و نمـاز       

باشـد دخـل و خـرج     و پولی هم که موجود می هاي واجب را بجاي آورید. شکسته و روزه
مراسم شود و بقیه هم با مشورت خانواده تصـمیم گرفتـه شـود فقـط در راه خیـر و در راه      

ـل داشـته باشـید و    7اسالم و رزمندگان اسالم و امام حسین( خرج بشود و صبر و تحم (
اهللا ایـن راه را   ام بایـد تمـام افـراد حـزب     شکیبا باشید و این راهی را که من انتخـاب کـرده  

  سرمشق خود کنند و به آن برسند و براي سالمتی امام و رزمندگان اسالم دعا کنید.
اي بسیجیان، اي رهروان راه اهللا و عاشقان اهللا، در جبهه حضور پیدا کنیـد و  برو پیام من   

  اسلحۀ انداختۀ شهدا را برگیرید.
  »والسالم«

  »لمصیرو من اهللا توفیق و هو المستعان و الیه ا«
  دار. خمینی را نگه ا انقالب مهدي(عج)، تخدایا خدایا

  به امید پیروزي رزمندگان اسالم
  عزیز 1به امید فتح کربال و قدس

  فرزند حقیر شما داور عموزاده
6/12/62  

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
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  هاي کلیدي عبارت
I اولـین آن حضـرت    درود به اولین پیامبر حضرت آدم تا آخرین پیامبر و دوازده ستارة والیت که

الزمان(عج) و نایب بـرحقش   االعظم حضرت مهدي صاحب اهللا بقیۀ بن ابیطالب و آخرین آن علی
 شکن. است امام امت خمینی بت

I .امیدوارم و آرزومندم که با برادران رزمنده راه کربال را بپیماییم  

  اکبر علی :نام
  زاده عنایت خانوادگی:  نام

  ابوطالب پدر: نام 
  بی بی نام مادر:

  1325نوزدهم دي  تاریخ تولد:
شــهر ســرخه از توابــع  محــل تولــد:

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

  1361بیستم بهمن  تاریخ شهادت:
  تنگۀ چزابه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش   :مزار
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  زاده اکبر عنایت علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1نامه وصیت

ه اولین پیامبر حضرت آدم تا آخرین پیامبر و دوازده ستارة والیـت کـه اولـین    پس از درود ب
الزمـان(عج)   االعظم حضرت مهدي صاحب اهللا بقیۀ بن ابیطالب و آخرین آن آن حضرت علی

شکن. طبق وظیفۀ شرعی و اسالمی که هر کـس   و نایب برحقش است امام امت خمینی بت
بـدین منظـور مطالـب و موضـوعاتی کـه در زیـر       باید براي پایان عمر خود وصیت نمایـد،  

سـرخه، فرزنـد ابوطالـب      اکبر عنایـت  هاي اینجانب علی نگاشته شده از سفارشات و توصیه
  باشد:   می
مبلغ بیست هزار ریال معادل دو هزار تومان بابت خمس بدهکارم که بایسـتی پرداخـت     

  شود. 
  ش گوسفند خرج نمایید.هزار تومان از محل فرو بابت دفن و کفن و تعزیه پنج  
رنج در طول زنـدگی   دستدانگ خانه شخصی اینجانب بابت مهریه و  دو دانگ از شش   

  باشد تحویل دهید.   ام (عیال) می مربوط به خانوادهزناشویی 
کند. امیدوارم و آرزومنـدم کـه بـا بـرادران رزمنـده راه       مطالب سه مورد فوق کفایت می  

) را در بغل گرفتـه و بـراي شـما    7الحسین( وشۀ ابا عبداهللا گ کربال را بپیماییم و قبر شش
خانوادة محترم زیارت نموده و با صحت و سالمت به آغوش خانواده بـاز گـردم و در غیـر    

صورت از شما خداحافظی نموده امیدوارم مرا ببخشید و من هم به نوبـۀ خـود از شـما     این
  کامال راضی هستم.

  »والسالم«
  2اکبر عنایت علی

                                           
  ».24/9/61مورخ «در گوشه سمت چپ باالي وصیت نوشته شده است:  -1
  در گوشه سمت راست پایین وصیت نوشته شده: مراتب و امضا فوق مورد گواهی است. -2
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  هاي کلیدي عبارت
I .در درجه اول جنگ را که مسئله اصلی است، فراموش نکنید  
I )در صحنه باشید.3مادران در پشت جبهه مانند زینب کبري (  
I االمکان براي روحیۀ رزمندگان و پیروزي آنها دست به دعا بردارید. حتی  
I ها شتابید. اگر فرصت دارید، به جبهه  
I ارید.وجه دست از انقالب بر ند به هیچ  
I توانید به انقالب کمک کنید.   تا آنجا که می  
I عنوان اجازه ندهید در بین شماها و در بین مدارس رسوخ نماید. دشمن را به هیچ  

  اکبر علی :نام
  عوض خانوادگی:  نام

  حسینعلی :پدر نام 
  معصومه نام مادر:

  1343یکم دي  تاریخ تولد:
ــد: ــع   محــل تول ــرخه از تواب ــهر س ش

  شهرستان سمنان
  سوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  اکبر عوض علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان به

»ـ فاصحاب  *و کنتم ازواجا ثالثه ـ  مـا اصـحاب   ۀالمیمن و مـا   ئۀِمشـ المب و اصـحا  ۀالمیمن
  . 1»ربوناولئک المقّ *ابقونالس ابقونو الس ئمۀالمشاصحاب 

شوید، گروهی راسـتان باشـند    و (در آن روز) قیامت شما خالیق بر سه دسته تقسیم می«  
شان در بهشت  نکو است و گروهی ناراستان اصحاب شـومی   اصحاب یمین که چقدر حال

خ تلخ است و گروه سوم آنان که در ایمان از همـه  و شقاوتند که چقدر روزگارشان در دوز
  ».اند، آنان به حقیقت مقربان درگاهند پیشی گرفته

  .السالم علیک  
گـذار   شـکن و بنیـان   درود فراوان بر امام زمان(عج) و نایب برحقش خمینی بتسالم و   

جمهوري اسالمی ایـران و فرمانـده کـل قـوا و سـالم و درود فـراوان بـر شـهداي محتـرم          
هاي عزیز شهدا و سـالم و درود فـراوان بـر شـما ملـت شـهیدپرور عزیـز. اکنـون          انوادهخ
چینی کنم: اي ملـت شـهیدپرور    اي بر شما حروف خواهم دست به قلم بزنم و چند کلمه می

خواهم براي شما بنویسـم در درجـۀ اول جنـگ را، کـه مسـئلۀ اصـلی        اي که می ایران، نکته
پدران، فرزنـدان خـود را     وجود دارد فراموش نکنید و ثانیاً است، به هیچ علتی که براي شما

کلثـوم و   ) تربیـت کنیـد و دختـران خـود را هماننـد ام      7) حسین(7(2اکبر همانند علی
) در صحنه باشید که مبـادا بـا از دسـت دادن    3مادران در پشت جبهه مانند زینب کبري(

که امـام بـا از دسـت دادن     ند [آن] یکی از فرزندان اسالم روحیۀ ملت را تضعیف کنید. همان
هفتاد و دو تن از شهیدان روحیۀ خویش را نباخت و باز هـم بـراي شـما بگـویم اي ملـت      

شود همیشه  هاي مختلف تشکیل می هاي گوناگون که در محل شریف در دعاها و در مجلس
بایی براي یاد رزمندگان و جبهه و جنگ [باشید] و دعا هم براي امام و دعا و صبر و شکی به 

                                           
  سورة واقعه. 11تا  7آیات  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
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این انقـالب   1بینید که [...] هاي محترم شهدا [کنید] و نیز اگر در بین شما افرادي می خانواده
زنند آنها را در همان لحظـه از صـحنه    اي می و قیام حسین و یاران امام امت دست به توطئه

حـرم  خارج سازید و هیچ فرصتی به آنها داده نشود. اي ملت شهیدپرور، شماها که در ماه م
گویید که مـا آن روز در کـربال نبـودیم کـه      پردازید و شما می و دیگر روزها به عزاداري می

االمکان براي روحیۀ رزمنـدگان و پیـروزي    ) را یاري کنیم، پس اکنون حتی7امام حسین(
  ها شتابید. آنها دست به دعا بردارید و اگر فرصت دارید، به جبهه

اینکـه فرزنـد ناقابـل خـود را از دسـت دادیـد، هـیچ         و اي پدر عزیز و مادر مهربان، از  
ناراحتی نداشته باشید که خداوند شما را مورد آزمایش الهی قرار داده. پـس بـه هـیچ وجـه     

  ناراحت نباشید.
توانیـد بـه    وجه دست از انقالب بر ندارید و تا آنجا که مـی  و اي برادران عزیزم، به هیچ  

کنم و آخرین سـخن   ر آخر، از شما طلب مغفرت میانقالب کمک کنید. و اي ملت ایران، د
دهد روحانیت عزیز همیشه در صـحنه بودنـد و    را به شما بگویم تا آنجا که تاریخ نشان می

دارید و   ها به دست روحانیت بوده و هست، پس همیشه آنها را نگه ها و انقالب نیز این قیام
  روز قرار دهید.  ا مسئلۀایثار نیز در بین ملت برقرار سازید و نظم و تقوي ر

هاي مهربـانم: تـا آنجـا کـه در      کالسی خصوص هم آموز به و پیامی به برادران عزیز دانش  
توان دارید به تحصیل و آموختن درس بپردازید که کشور به وجود چنین افـرادي نیـاز دارد   

و سالم  عنوان اجازه ندهید در بین شماها و در بین مدارس رسوخ نماید و دشمن را به هیچ
کنیـد و بـه    ها کار مـی  عنوان قلب در مدرسه ها که به بر شما عزیزان انجمن اسالمی دبیرستان

  تر و بهتر انجام وظیفه نمایید. و در پایان، جبهه را نیز فراموش نکنید.   طور کامل
بـه مناسـبت مـیالد بـا سـعادت امـام جعفـر        ». بی عشق خمینی نتوان عاشق مهدي گشـت «

  ).7صادق(
  ظ شماخداحاف
  اکبر عوض بندة حقیر علی

14/5/1362  

                                           
 خوانا نیست. -1
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  هاي کلیدي عبارت
I .برادران و خواهران عزیز، امروز روز امتحان است 
I  دعا کنید که خداوند رهبر عزیز ما را تا انقالب مهدي(عج) نگه دارد.اي مردم  
I  جنگ را هرچه زودتر به نفع اسالم و مسلمین پایان ببخشد.دعا کنید رهبر عزیز 
I درآید و بـه ایـن انقـالب و روحانیـت عزیـز       کاران از آستین به مبادا خداي ناکرده دست جنایت

 اي برسد. صدمه
I   .امروز امام امت جانشین برحق امام زمان(عج) است و از او اطاعت کنید 
I دهندة خط همین روحانیت اصیل هستند ه مـردم را   امروز خط، خط اسالم و قرآن است و نشان

 کنند که به راه خود ادامه دهند. از خواب بیدار می
I خواهید، امام زمان(عج) را واسطه قرار بدهید که خداوند حاجت شـما را بـرآورده    هرچه که می

 کند. می
I .خدایا، تا تو از ما راضی نشدي، ما را از این دنیا مبر 
I .دعا براي امام امت و امام زمان(عج) یادتان نرود  

  مسلم :نام
  علیان عین خانوادگی:  نام

  علی پدر: نام 
  شهربانو نام مادر:

  1334یکم آذر  تاریخ تولد:
  شهرستان مهدیشهر محل تولد:
  سوم متوسطه تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1363هشتم فروردین  تاریخ شهادت:
  جزیرة مجنون عراق محل شهادت:

  اصابت ترکش  وة شهادت:نح
  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  علیان مسلم عین
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
»ربأو اخطن نسینا اَنا ال تواخذنا انا ربکما  صراًنا و ال تحمل علینا الحمـ علـی الـذّ   تَه ن ین م
قبلنا و ال تُنا ربحلَ َطاقۀلنا ما ال منا به واعف نت موالنا فانصرنا علی نا و ارحمنا اَغفرلَا و اَنّع

  1»القوم الکافرین
». مـن هسـتند  علما وراث «پیغمبر فرمود:  2»االنبیاء ورثۀالعلماء «): 6قال رسول اهللا(  

اي پروردگار، ما، اگر انجام دادن فرمانی را فراموش کنم یا در کاري از ما خطا سر زند ما را 
به گناه آن مگیر. اي پروردگار ما، آن گونه که با پیشینیان ما کردي بـار سـنگین تکلیـف بـر     

رمـاي،  که در خور توانایی ما نیست بر ما تحمیل مف چیزيدوش ما مگذار. اي پروردگار ما، 
ما را ببخشاي و ما را بیامرز و بر ما رحمت آور، تو موالي مایی پـس مبـادا مـا را بـر قـوم      

  .»کافران یاري ده
  )امام خمینی( 3.»ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد«

با درود فراوان بر روان پاك شهداي راه حق و حقیقت و با سالم به رهبر کبیر انقالب و   
رونـد تـا راه کـربال و از     لیه باطل که سنگر به سنگر به پیش مـی هاي حق ع رزمندگان جبهه
اي بـا بـرادران و    عزیز برسند. امیدوارم که خداوند توفیق بدهد چند کلمه 4کربال تا به قدس

خواهران عزیز سخن بگویم: برادران و خواهران عزیز، امروز روز امتحـان اسـت و مواظـب    
درآیـد و بـه ایـن انقـالب و      کـاران از آسـتین بـه    باشید که مبادا خداي ناکرده دست جنایت

رثـت  العلمـاء و «فرمایـد:  اي برسد، برادران خواهران عزیز، پیغمبر مـی  روحانیت عزیز صدمه
امروز امام امت جانشین برحق امام زمـان(عج) اسـت و از   ». علما وارث من هستند» «االنبیاء

                                           
 .286بقره/  -1
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اط المستقیم را انتخاب کنیـد.  فرماید راه صر ) می7طوري که علی( او اطاعت کنید و همان
دهندة خط همین روحانیت اصـیل هسـتند کـه     امروز خط، خط اسالم و قرآن است و نشان

  کنند که به راه خود ادامه دهند. مردم را از خواب بیدار می
اي مردم شهیدپرور ایران، دعا کنید که خداوند رهبر عزیز ما را تـا انقـالب مهـدي(عج)      
رچه زودتر به نفع اسالم و مسلمین پایان ببخشد و از خداونـد متعـال   دارد و جنگ را ه نگه 

  کنیم.  بخواهید که به ما توفیق دهد که تقوي و پرهیزکاري پیشه
العسـکري(عج) یادتـان نـرود کـه      الحسـن    بن  حجۀو دعا براي امام زمان(عج) حضرت   

فرج امام زمـان(عج)  یگانه منجی عالم است و از خداوند بخواهید که هرچه زودتر خداوند 
  را نزدیک کند.

خواهید، امام زمان(عج) را واسطه قرار بدهید کـه   اي مردم شهیدپرور ایران، هرچه که می  
کنم که شـما   کند و در پایان، براي امام زمان(عج) دعا می خداوند حاجت شما را برآورده می

  آمین بگویید.
) و 7اهللا( فرق شـکافتۀ علـی ولـی   )، تو را به 3خدایا، تو را به پهلوي شکستۀ زهرا(  

)، خـدایا هرچـه زودتـر فـرج امـام      7) و سر بریدة حسین(7پاره امام حسن( جگر پاره
زمان(عج) را نزدیک بفرما، قلب مقدس امام زمان(عج) را بـا مـا مهربـان بفرمـا، چشـم مـا       

ما راضـی  گنهکاران را به جمال پر نور امام زمان(عج) منور و روشن بگردان. خدایا، تا تو از 
نشدي، ما را از این دنیا مبر. خدایا، شب اول قبـر [را] شـب راحتـی مـا قـرار بـده. خـدایا،        

  اهللا [را] نصیب ما بگردان. شهادت در راه فی سبیل
ام سخن بگویم: اي پـدر و مـادر عزیـزم، در     خواهم با خانواده اي می در پایان، چند کلمه  
اي[د]، مـرا ببخشـید و پـس از     مـانی از مـن دیـده   مدت که با شما بودم اگر بدي یا نافر  این

  به شما ناراحت نباشید و صبر را پیشه کنید. 1رسیدن خبر کشته شدن
  و از خداوند طلب مغفرت کنید که خداوند رئوف و مهربان و بخشنده است.  
اي همسر عزیزم، در این مدت که با هم بودیم اوال اگر بدي از من دیدي، [مرا] بـبخش    

ند طلب مغفرت براي جمیع بندگان خدا بفرما و براي من هم از خداونـد متعـال   و از خداو
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آنهـا   1نوازي کن و مبادا که بـه  ها خوب یتیم طلب مغفرت کن. دوم اینکه اي همسرم، با بچه
  ها را خوب محافظت کن که خداوند محافظ و مددکار شما است. سخت بگذرد و بچه

در روز عاشورا وقتی به قتلگاه رسـید، تـا    )3دانی که حضرت زینب( اي همسرم، می   
ها را نگاه کرد سر را به آسمان بلند کرد، فرمود: خدایا تو ایـن قربانیـان را    برادر و برادر زاده

  به درگاهت قبول بفرما.
هایی که من دارم براي من ادا نمـا و همچنـین یـک دعـاي      در ضمن اي همسرم، قرض  

که پیغمبر فرمود هر کس این دعـا را   بگذارید، چون جوشن کبیر همراه من است که در کفنم
کند. در پایان، دعا براي امام امت و امـام زمـان(عج)    در کفن بگذارد، خداوند به او رحم می

  یادتان نرود.
  »والسالم«

  علیان مسلم عین
5/12/62  
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  هاي کلیدي عبارت
I نجات داد تـا مـورد تهـاجم واقـع نگـردد     توان اسالم را از دست اجانب  هایی که می یکی از راه 

 .است شهادت
I اند. ملت اسالم باید بیدار باشد که اجانب در کمین  
I   ،کـه قلـب امـت      ملت ما اگر بخواهد از دریاي طوفان زده عبور نماید بایستی [از] والیـت فقیـه

  اطاعت و حمایت نماید.  اسالمی است،
I نکنندی ها را خال نمایم که جبهه به ملت اسالم توصیه می.  
I گویم که صبر را پیشه خود سازند. می ،ام خانواده 
I      شهادت یعنی فنا شدن و نیست شدن در راه پروردگار، در راه عبور هسـتی بـراي احیـاء احکـام

 باشد. هاي ستمگران می الهی و نابودي و فروکش کردن طغیان
I پیشـرفت نمـاییم یـاري     ملت مسلمان بداند تنها عاملی که باعث شد تا ما امروز بتوانیم این همه

 باشد. خداوند می
I ام، نه براي مال دنیا. احکام الهی به جبهه رفته يمن براي احیا 
I )عمل نمایید.) 3خواهرم، شما نیز مانند زینب 
I صد(پروردگارا، به نام محمتوفیق شهادت در راهت را به ما ارزانی بدار.صد() و آل محم (  

  حسن :نام
  غایبی خانوادگی:  نام

  اکبر پدر: نام 
  معصومه نام مادر:
  1347یکم خرداد  یخ تولد:تار

  شهرستان سمنان محل تولد:
  سوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1363وپنجم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
  جزیرة مجنون عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

گلــزار شــهداي آمــامزاده یحیــی     :مــزار
  زادگاهش
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  حسن غائبی
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

    1»فتنۀو قاتلوهم حتی ال تکون «
  ».بجنگید با آنان تا نابود گردد فتنه در عالم«

اهللا، اگـر   عنوان یکی از شهداي جنگ تحمیلی و مجاهد فی سبیل  اینجانب حسن غایبی به  
  دارم: انشاءاهللا خداوند قبول نماید، وصیت شرعی خود را به این شرح ابراز می

ی که خود بـه بانـک بـرده بـودم، پانصـد تومـان آن را       در حدود دو هزار و پانصد تومان  
دانید خرج نماییـد.   برداشته و به عنوان خمس تحویل نمایید و بقیه را هر طور که صالح می

هـایش را   هاي کتابخانۀ کوچکم اگر خواهرانم بـه آن احتیـاج داشـتند، کتـاب     در مورد کتاب
کتابخانـۀ سـپاه پاسـداران انقـالب      صـورت بـه   نگهداري نموده و مطالعه نمایید؛ در غیر این

  نمایم و مرا ببخشید. اسالمی تحویل نمایید و از پدر و مادرم طلب حاللیت می
ضمناً یک روز روزة قضا برایم بگیرید و دویست تومـان از پـولم را در راه کسـانی کـه       

  ها ضایع شده باشد در راهشان خرج دهید. به امید پیروزي اسالم   ممکن است حق آن
  

  »اهللا و برکاته رحمۀالسالم علیکم و و«
  حسن غایبی

7/12/63  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
»ـ آین الذّ االنسان لفی خسر* االّ نّوالعصر* ا و  الحات و تواصـوا بـالحقّ  منوا و عملوا الص

2»برتواصوا بالص  
ه ایمان آوردند و عمـل  ک قسم به عصر، براستی انسان در زیان و خسران است، مگر کسانی«

  ».شایسته انجام دادند و سفارش به صبر و حق نمودند
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  ».در عالم فتنهجنگ تا رفع « :فرماید قرآن می 1»ۀفتنلوهم حتی ال تکون تو قا«امام خمینی: 
دهـد در ایـن    انقالب اسالمی ایران به رهبري امام خمینی به سیر تکاملی خود ادامه مـی   

یادي از سوي دشمنان اسالم مواجه بوده است و در آخر بـراي  و مشکالت ز مکایدمدت با 
آخرین حربه جنگ تحمیلی را بر ملت مظلوم و مقاوم ایران تحمیل کرده. عزیزان این ملـت  

  هاي ابر جنایتکاران ایستادند. همچون سدي پوالدین در مقابل ترفندها و حیله
ها و مشکالتی را  ستی سختیطبیعی است که هر انقالبی براي رسیدن به هدف مکتبی بای  

  تحمل نماید تا آن انقالب به مقصد اصلی خود برسد. اینجاست کـه مسـئله شـهادت پـیش    
شود. شهادت یعنی فنا شدن و نیست شدن در راه پروردگار، در راه عبـور هسـتی    کشیده می

باشـد. درخـت    هاي سـتمگران مـی   براي احیاء احکام الهی و نابودي و فروکش کردن طغیان
الم براي به ثمر رسیدن تا به حال به خون احتیاج داشـته و دارد. جنـگ بـین حـق علیـه      اس

باطل از سویی هدف، هدف احیاي دستورات الهی و کنار زدن موانع موجود در راه بـه ثمـر   
رسیدن این نهضت اسالمی و در مقابل جنگ براي ترویج و نگهداري حکومـت ظالمانـه و   

  استبدادي در دنیا کنونی است.  
ملت مسلمان بداند تنها عاملی که باعث شد تا ما امروز بتوانیم این همه پیشرفت نمـاییم    

اي غفلت نماییم، کیان مسـلمین و ثغـور برحـق در خطـر      باشد؛ اگر لحظه یاري خداوند می
) ایـن پیـامبر   6اهللا( افتد. بایـد بگـویم کـه خـدایی جـز اهللا وجـود نـدارد و رسـول         می
بنـدم کـه تـا     دانـم و پیمـان مـی    م النبیین را بنده و فرستادة خدا میالشأن اسالم و خات عظیم

امـان علیـه طـاغوت و     آخرین لحظه تا آخرین نفس و تا آخرین قطرة خون بـه مبـارزة بـی   
طاغوتیان ادامه دهم. باید بگویم هیچ فشاري باعث رفتن من به جبهه نبوده است و بـه میـل   

  ام. و اختیار خود در جبهه قدم نهاده
و کوردالن همیشۀ تاریخ بدانند که جز هدف اسالمی چیـزي نبـوده و    2تمامی منافقینو   

توان اسالم را از دسـت اجانـب نجـات داد تـا      هایی است که می نیست. شهادت یکی از راه

                                           
فرماید: در قرآن تکلیف و  می» جنگ جنگ تا پیروزي«سورة بقره که امام خمینی در تحلیل شعار  193بخشی از آیۀ  -1
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اندوزي به مال دنیـا بـه جبهـه رفتـیم و نـه بـراي        مورد تهاجم واقع نگردد. ما نه براي چشم
ه براي خشنودي پروردگار متعال در این راه قدم نهادیم، راضـی  خشنودي فرد یا افرادي بلک

  هستیم به رضاي او.
است که با خون، اسالم باقی بماند، بگذار خون ناقابل مـا بـر صـفحۀ      اگر مصلحت این  

طـوري کـه    ) باقی بماند. همان6تکه شویم، اما آیین محمدي( گیتی فرو ریزد بگذار تکه
اگـر دیـن   « 1»ان کان دین محمد لم یستقم فیاسیوف خذینی« :) فرمود7الحسین( اباعبداهللا

ماند پس هـان اي شمشـیرها مـرا در بـر      جدم پیامبر خاتم جز با کشته شدن من پا برجا نمی
  ».  ام نمایید تکه گیرید و تکه

درآوریـم مسـئله هجـوم     اسالم امروز در دنیا غریب است. باید اسالم را از این غربت به  
طبیعی است، اما بایستی بگویم نباید دشمن را ضـعیف فـرض نمـاییم،    دشمن امري عالی و 

جا آغاز شکست است. از نظر سیاسی و  چرا که هر جا دشمن را ضعیف فرض نماییم همان
اند که به کجا خواهـد   مذهبی امروز ملل مستضعف و مسلمانان جهان به جنگ چشم دوخته

رة اقتصادي در مقایسه با اوایل انقـالب بـه   انجامید. از نظر اقتصادي ما امروز به دنبال محاص
  ایم. مرحلۀ بسیار خوبی رسیده

دارد مـا در   قـدم مـی   آري، اگر ملتی خدا را یاري نمایـد، خـدا هـم او را یـاري و ثابـت       
انتظارنـد   و معلولین و مجروحین چشم هاي شهدا و امت اسالمی شرایطی هستیم که خانواده

هاي ظـاهري متکـی    نمود که ما به سالح رب خیال میهاي اهدایی شرق و غ دشمن با فرمول
نمود که ملـت مـا    ها تا حدودي کاربرد دارد، اما حساب آن را نمی هستیم. اگرچه این سالح

  به خدا هم متکی است.
آموزان و دانشجویان به علـم را   توجه نمودن دانش در زمینۀ فرهنگی دشمن سعی در بی   

اند و ملت مـا اگـر بخواهـد از دریـاي      که اجانب در کمیندارد. ملت اسالم باید بیدار باشد 
طوفان زده عبور نماید بایستی [از] والیت فقیه، کـه قلـب امـت اسـالمی اسـت، اطاعـت و       

  حمایت نماید.
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اگر از شما در جبهه رفتن اجازه نگرفتم، بـاالخره حفـظ کیـان     پدر و مادرم مرا ببخشید!  
تر از آن است که ما فرض نمـاییم   بدانند اسالم مهم نمود که به جبهه بروم و اسالم اقتضا می

چرا که من براي احیـاء احکـام    1،گویم که از بنیاد شهید چیزي نگیرید جا باز هم می و همین
  ام، نه براي مال دنیا. الهی به جبهه رفته

تمام کوردالن تاریخ بدانند که هیچ کاري از دستشان ساخته نیست، چـرا کـه ملتـی کـه       
ها را خالی نکرده و اگر  نمایم که جبهه می 2د اسارت ندارد. به ملت اسالم توصیهشهادت دار

ناحق ریختۀ عزیزان شـهدا از   هاي به ها خالی بماند، در برابر خون خداي ناکرده روزي جبهه
گـو باشـند.    تواننـد پاسـخ   اول تاریخ تا به حال مسئول خواهند بـود و در روز قیامـت نمـی   

باشد که انشاءاهللا ملت ما بـه ایـن عامـل نیـز توجـه       ام پیروزي می وحدت در جامعه اسالمی
شـوند بـه    گرانی که به هر ترتیب مانع به وجـود آمـدن وحـدت مـی     داشته باشد و با اخالل

بـوده   3مبارزه ادامه و آنان را به جامعۀ اسالمی معرفی نمایند. اسالم همیشه درگیـر منـافقین  
  شود. خداي ناکرده می ،پیروزيساز  مانعري را کنار بگذاریم که گ است. اسراف

) و خـواهر سـید   7)، دخـت گرامـی امـام علـی(    3خواهرم، شما نیز مانند زینـب(   
گویم که صبر را پیشـه خـود سـازند و     ام می )، عمل نمایید و باز هم به خانواده7الشهدا(
دامه دهید آموزان گرامی، امیدهاي آیندة کشور اسالمی ایران هستید. به درس خواندن ا دانش

  خواهم به بزرگواري خود ببخشند. اند می و از همۀ دوستان و آشنایان که از من بدي دیده
و اي برادران انجمن اسالمی، به فعالیت مستمر خود در راه احیاي احکام الهی بکوشـید    

  نماید. و از مشکالت نهراسید که خداوند یاري می
وفیق شهادت در راهت را بـه مـا   ) ت6) و آل محمد(6نام محمد( پروردگارا، به  

ارزانی بدار. امام عزیزمان را از جمیع بلیات محافظت بفرما، دشمنان اسـالم را نـابود بفرمـا.    
لغزد، قلم شهید قرار بده. ما را به کـربالي حسـین    خدایا، این قلم [را]، که بر روي کاغذ می

                                           
  ».نگرید«ر اصل وصیت د -1
 ».توسعه«در اصل وصیت  -2
 ر.ك.تعلیقات. -3
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برسان. از تمامی برادران کـه   برسان. مجروحین و معلولین شفا کرامت بفرما. امام زمان ما را
  نمایم. اند طلب آمرزش می از ما بدي دیده

  »اهللا بقیۀاهللا و مهدي  ولی اًعلی اهللا و اشهد انّ رسول اًاشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمد«
  

  »و برکاته اهللا رحمۀوالسالم علیکم و «
  حسن غایبی

7/12/63  
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  هاي کلیدي عبارت
I بل من به شما مردم عزیز این است که دست از پشتیبانی والیت فقیه و امام برندارند.وصیت ناقا  
I .وحدت داشته باشید  
I .بکوشید که با در صحنه بودنتان راه شهدا را ادامه دهید  
I .برادرانم، دست از اسالم برندارید  
I .سالح رزمندگان شهید را بر دوش کشید  
I ر پیشه کنید که خدا با صابرین است.  مقاوم باشید. همچون بقیۀ خانواده شهدا صب  
I         ایـد و   سالح رزمندگان شهید را بر دوش کشید. بـا عمـل خـود نشـان دهیـد کـه خسـته نشـده

  جنگید تا رفع فتنه. می

  اصغر علی :نام
  غربا خانوادگی:  نام

  عباسعلی   پدر: نام 
  سکینه نام مادر:

  1344ششم فروردین  تاریخ تولد:
  شهرستان بهشهر د:محل تول

  پایان دوره ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365چهارم دي  تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

گلزار شهداي روستاي طـرزه از   :مزار
  توابع شهرستان دامغان
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  اصغر غربا علی
  

   1بسم اهللا الرحمن الرحیم
دهم به یگـانگی خـدا و فرسـتادة او پیـامبر      اصغر با کمال آزاد[ي] شهادت می اینجانب علی

) که همگی براي پیـاده کـردن اسـالم بـه     7) و به امامت دوازده امام معصوم(6م(اکر
ام کـه راه   اند و همچنین با کمال آزاد[ي] راه خـودم را انتخـاب کـرده    پیامبر و امامت رسیده

خواهم که در این راه مرا تأیید نمایید و اگر لیاقت  همۀ انبیاء و امامان است و از خداوند می
    .مرا به این فوز عظیم برساندشهادت را دارم 

و در اینجا الزم است که بعد از درود به امام زمان(عج) و امام امـت و امـت امـام و بـر       
شهداي اسالم وصیت ناقابل من به شما مردم عزیز این است که دست از پشـتیبانی والیـت   

کـه بـا در    فقیه و امام برندارند و استقامت را حفظ کرده و وحدت داشته باشـید و بکوشـید  
کونـا  «) کـه  7صحنه بودنتان راه شهدا را ادامه دهید و همیشه بر طبق دستور امـام علـی(  

 3پشتیبان مظلومین و از دشـمنان کفـار و ظـالمین و منـافقین     2»لظالم خصماً و للمظلوم عوناً
  به مسائل شرعی و معنوي زیاد بپردازید.   .باشید

ن که مرا ببخشید و در حق ما دعا کنید و امـا  اما سخنی دارم براي تمام دوستان و آشنایا  
هاي مرا فراموش کنید. استقامت کنیـد و ایـن    پدر عزیز و مادر مهربانم، مرا حالل کنید. بدي

ام که این وظیفۀ هر مسلمان اسـت و   را خوب بدانید که من آزادانه راه خود را انتخاب کرده
اده شهدا صبر پیشـه کنیـد کـه خـدا بـا      شما هم آزاد باشید. مقاوم باشید. همچون بقیۀ خانو

    4صابرین است.
امــا خــواهرانم، در زنــدگی محجــب بــه حجــاب اســالمی باشــید. گریــه نکنیــد چــون   

  ) در برابر نامالیمات صبر کنید. 3زینب(

                                           
 ».، مکان شهادت: شلمچه4/10/1365زمان شهادت: « در گوشه سمت چپ باالي وصیت نوشته شده:  -1
  .180، ص12نهج البالغه، خطبه  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 .153بقره/  -4
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برادرانم، دست از اسالم بر ندارید. سالح رزمندگان شهید را بـر دوش کشـید. بـا عمـل       
    جنگید تا رفع فتنه. ید و میا خود نشان دهید که خسته نشده

  جز موفقیت و طلب استقامت براي شما. دیگر عرضی ندارم   
  

  »اهللا و برکاته حمۀروالسالم علیکم و «
  اصغر غربا علی

30/9/65  
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  هاي کلیدي عبارت
I  هر چه بیشتر وحدت و انسجام خود را حفظ کنند.امت حزب اهللا  
I .همیشه و در همه حال در صحنه باشند 
I روي خود را از مقام رهبري اعالم دارند.پی 
I .از نفاق و تفرقه دوري جویند  
I ها را بیشتر پر کنید. جبهه  
I .نگذارید اسلحه من بر زمین بماند 
I جنگیم. اهللا نمازهاي جماعت را به پا دارند که ما براي نماز می امت حزب 
I اي مادر افتخار کن که چنین فرزندي تربین و تحویل جامعه اسالمی داده. 
I هاي خود ادامه دهند. نگذارید بعثیون کافر به شرارت 
I افراشتن پرچم اسالم و احیاي کلمه توحید عازم پیکار شدم. براي بر  

  محمد  :نام
  غریب بلوك خانوادگی:  نام

  یداهللا پدر: نام 
  ماه خانم   تاج نام مادر:

  1349بیستم تیر  تاریخ تولد:
روسـتاي چهـارده زردوان از    محل تولد:

  توابع شهرستان دامغان  
  چهارم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1366ونهم تیر  بیست تاریخ شهادت:
  جزیرة مجنون عراق محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  1بلوك محمد غریب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   2»ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص«
ران ماننـد سـد آهنـین همدسـت و پایدارنـد      خداوند آن مومنان را که در صف جهاد با کاف«

  ».دارد دوست می
با حمد و سپاس خداي عزوجل را که به ما جان داد و جـان و هسـتی و نیسـتی مـا در       

که طاعت او موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هـر نفسـی   «دست او است 
ود و سالم فراوان به و با در 3»آید مفرح ذات رود ممد حیات است و چون بر می که فرو می

الحسن العسـکري(عج) برافرازنـده پـرچم عـدل و      بن حجۀپیشگاه حضرت ولی عصر(عج) 
  عدالت.

شکن تاریخ و حسین زمان، حضرت امام خمینی  و با درود و سالم فراوان به پیشگاه بت  
 هاي پیکار حق بر باطل که جانانه رفتند و جـان  کران به شهداي عرصه و با درود و سالم بی

هـاي جنـگ    خود را فداي اسالم عزیز نمودند و با درود فراوان به رزمندگان سلحشور جبهه
چنـد   ،کنم. من در ذیل نامه خود را شروع می رزمند، وصیت و نور علیه ظلمت که جانانه می
چه این حقیر توفیق شهادت را یافتم و توانستم  نویسم. اگر چنان سطري من باب وصیت می

هداي کربال و دیگر شهداي تاریخ و انقالب شکوهمند اسالمی ادا نمـایم  دین خودم را به ش
خواهم که مرا با شهداي کربال محشور نماید و اما مطلب اصلی که ما بـراي آن   و از خدا می

جنگیم این است که براي رضاي خداوند متعال و قرب به او کمک به اسالم و مسـلمین   می
گـویی بـه نـداي امـام      اي کلمه توحید و بـراي لبیـک  جهان و برافراشتن پرچم اسالم و احی

حسین زمـان خـود، عاشـقانه و بـا عالقـه و       4»هل من ناصر«) و پاسخ به نداي 7حسین(
                                           

نوشته شده است. به استناد اعالم شهدا نام شـهید بـا   » بلوك محمد قریب«در اصل وصیت تایپی نام شهید به صورت  -1
  شود. میحرف غ نوشته 

  .3صف/  -2
  قسمتی از نوشتۀ شهید برگرفته از دیباچۀ گلستان سعدي است. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
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ام و من در اینجا به چنـد پیـام    جبهه رزم و پیکار شده ممهري که به ائمه معصومین دارم عاز
  نمایم: اشاره نموده و ذکر می

پا دارند که مـا بـراي    هللا این است که نمازهاي جماعت را بها اولین پیام من به امت حزب  
جنگیم و دیگر اینکه هر چه بیشتر وحدت و انسجام خود را حفظ کنند و همیشه و  نماز می

در همه حال در صحنه باشند و پیروي خود را از مقـام رهبـري اعـالم دارنـد و از نفـاق و      
ز پـیش پـر کننـد و نگذاریـد کـه سـالح       هـا بیشـتر ا   تفرقه دوري جویند و دیگر آنکه جبهه

هـا را در   ن تان که به زمین افتاد و سنگرشان که خـالی مانـد را پـر کننـد و اسـلحه آ      فرزندان
کافر بسـتانند و راه بسـته شـده کـربال را بـاز       1دست بگیرند و انتقام خون آنها را از بعثیون

ا بر من حالل گردانـد و بایـد   نمایند. پیام من به مادرم این است که مرا عفو کند و شیرش ر
افتخار کند که چنین فرزندي تربیت و تحویل جامعه اسالمی داده است و پیام دیگر مـن بـه   
او این اسـت کـه ماننـد زینب(سـالم اهللا علیهـا)، کـه در صـحراي کـربال درس شـهامت و          

تدا نمایـد  شجاعت و دلیري را به زنان مسلمان داده است، او نیز مانند ایشان باشد و به او اق
خواهم که براي من نگرید بلکه بر شهداي کربال که با آن وضع فجیع  و دیگر اینکه از او می

سالح گرم و آتشین  2به شهادت رسیدند بگرید و پیام من به برادرانم این است که اگر [چه]
بـر زمـین بمانـد و نگذاریـد      3نگذاریـد اسـلحه مـن    ،من به زمین افتاد و سنگرم خالی ماند

هاي خودشان ادامه دهند و دشـمن زبـون را بـه عقـب براننـد و راه       کافر به شرارت 4یونبعث
  شریف را باز نمایند.   5) و قدس7معالي حسین( يبسته شده کربال

  

  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
  بلوك حقیر، محمد قریب
27/4/66  

                                           
 تعلیقات. ر.ك. -1
 اضافه است. -2
 ».مرا«در اصل وصیت  -3
  ر.ك. تعلیقات ذیل حزب بعث. -4
 .ر.ك. تعلیقات -5
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  هاي کلیدي عبارت
I را فراهم نسازید. وسیله خوشحالی منافقین کور دل 
I .خدا نکند در پیشگاه الهی سرافکنده و در مقابل پیامبر اکرم(ص) شرمگین شویم 
I .اسالم پس از گذشتن سدهاي متعددي به دست ما رسیده است 
I انـد   هاي و زجرهایی که ائمۀ معصومین براي حفظ و بقـاي اسـالم کشـیده    ما در مقابل همۀ ستم

 مسئولیم.
I  بـه هـیچ عنـوان قـدرت      ،ري از بذل جان و مال اسالم را حفظ نکنیمبا خودپرستی و خوددااگر

 گویی به پیامبر و ائمه و شهدا را نداریم.  جواب
I به یاد صحراي کربال و به شهادت رسیدن ابـا   ،پدر و مادر، هر وقت خاطر من شما را مکدر کرد

 بزرگواران گریه کنید. اهل بیت آن) و یارانش به اسارت رفتن 7عبداهللا(
I است ول معاد، روز حساب، روز ایستادن در مقابل ترازوي عدل الهیقب. 
I .ریاست و خوشی این دنیا فانی است و ارزش ندارد  

  اهللا نعمت :نام
  بلوك غریب خانوادگی:  نام

  نوروزعلی پدر: نام 
  گل خانم نام مادر:

  1337سیزدهم تیر  تاریخ تولد:
  شهرستان دامغان محل تولد:
  کاردانی رشته مکانیک تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

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

ــزار ــارده   :م ــزار شــهداي روســتاي چه گل
  زادگاهش
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  بلوك اهللا غریب نعمت
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
اهللا فیقتلـون و   یقاتلون فی سبیل نـۀ الجلهم  ان اهللا اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم بانَّ«

مـن اهللا فاستبشـروا    وفی بعهدهو االنجیل و القرآن و من اَ ۀیالتور فی علیه حقاً یقتلون وعداً
کم الذّببیعي بای1»العظیم عتم به و ذلک هو الفوز    
هـا در راه خـدا جهـاد    ، آنبهـاي بهشـت خریـداري کـرده      اهل ایمان را به خدا جان و مال«
این وعدة قطعی اسـت بـر    ،ه شوندقتل رسانند و یا خود کشت ه کنند که دشمنان دین را ب می

ـ  ل و قـرآن یـاد فرمـوده و از خـدا با    ست که در تورات و انجی خدا و عهدي عهـد   ه وفـاتر ب
  خود در این معامله بشارت دهید که (این معاهده با خـدا) بـه    اي اهل ایمان شما به .کیست

   ».حقیقت سعادت و فیروزي بزرگی است
هـاي   و امیـد مظلومـان جهـان و معشـوق دل     سالم بر مهدي(عج) منجی عـالم بشـریت    

االمـر از   کننده عدل الهی بر روي زمین و درود بر نایـب بـرحقش و اولـی     2خداشناس [...]
سلسله امامت و والیت که اصلی از اصول مبین اسالم و مذهب سرخ تشـیع علـوي اسـت،    

داي [...] صـدر  اهللا العظمی امام خمینی مد ظله العالی و سالم بر روان پاك شه حضرت آیت
هـاي محتـرم شـهدا و     باختـۀ اسـالم و خـانواده    اسالم تا کنون و مجروحین و معلولین پـاك 

اهللا، سنگرنشـینان مخلـص و گسـیخته از     جانبازان و درود بر مجاهدان و مهاجران فی سـبیل 
فرمان امام عزیز. اینجانـب خـود    قیود دنیوي و غیر الهی و سالم بر امت منسجم و گوش به 

یرتر [...] را بسیار ناچیزتر از آن خصوصا در مقابـل اخـالص و ایثـار شـهداي عزیـز      را حق
هـا  و   دانم که امت اسالمی را سفارش به دستورات الهی بنمـایم. بـه همـین [...] حـرف     می

آلود را که عمال پیاده کرده و با خون خـود امضـا    اهداف شهداي گرانقدر این سرزمین خون
کنم. باشد کـه انشـاءاهللا در راه رسـیدن بـه هـدف       ۀ [...] ابالغ مینمودند به عنوان یک وظیف

قبول وحدانیت الهی سیر الی اهللا و تخلق  -1مقدس استوارتر باشید و آن فریادها این است: 

                                           
 .111توبه/  -1
 خوانا نیست. در تمام متن اصلی، حاشیۀ سمت چپ خوانا نیست که با این عالمت [...] مشخص شده است. -2
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 1»اهللا جمیعا و ال تفرقـوا  واعتصموا بحبل«به اخالق اهللا و حفظ وحدت و انسجام و عمل به 
و پیاده نمودن قوانین و مقررات الهی کـه همانـا قـرآن    و شکستن خداهاي دنیوي و نفسانی 

  است در خود و جامعه از کانالی که قرآن مشخص نموده که همانا نبوت و والیت.
قبول رسالت پیامبر عظیم الشأن اسالم حضرت محمد(عج) از جانب خدا و عمل بـه   -2  

ضرت و برگزیـدگان  که جانشینان برحق و معصوم آن ح 2آنکه منظور قبول اصل امامت [...]
بـن    حجـۀ ) [...] 3اند که ادامه آن به مهدي فاطمـه(  خدا و خلق خداجو و مومنین راستین

رسیده و در زمان غیبت آن موال نواب خـاص و سـپس نـواب     الحسن ارواحنا لمقدمه الفدا 
عام جنابش و در عصر را [...] مستضعفان قلب تپندة امت اسالم و فقیه مبارز حضـرت امـام   

ی و مطیع دستورات و اوامر ایشان بودن، گوش دادن به رهنمودهـاي وي و نگهـداري   خمین
معناي واقعـی و مکتبـی و فراتـر [...]      این امانت الهی و منتظر ظهور امام زمان(عج) بودن به

ظهور آن موال که همانا پیشبرد اهداف مقدس این انقالب اسالمی است. به راسـتی کـه ایـن    
هاي امید در دل مظلومان تاریخ و مسلمین ارادتمند بـه مهـدي(عج)    انهانتظار بزرگ [...] جو

  بوده و هست و خواهد بود.
قبول معاد، روز حساب، روز ایستادن در مقابل ترازوي عدل الهی. اي امت مسلمان،  -3  

شهداي [...] به خدا هدف زندگی [...] این دنیا وسایل رفاه و آسایش فراهم نمودن و غرایـز  
ا ارضا و حاکمیت نفس نیست [...] و ریاست و خوشـی ایـن دنیـا فـانی اسـت و      شیطانی ر

ارزش ندارد انسانی که اشرف مخلوقات عالم و موجب فخر خداوند [...] خلقـتش اسـت و   
اند تمام هم و غمـش سـرانجام [...] بـه کـار      تمام موجودات زمین به خاطر وي آفریده شده
نشینی  جات عالی و رسیدن به کمال انسانی و همبرده و از جهانی سرافرازي و خوشی و در

اولیا [...] لقاء اهللا محروم گشته و خدایی ناکرده در پیشگاه الهی سرافکنده و در مقابل پیامبر 
نـام و نشـان شـرمگین بـوده تأسـف       اهللا و [...] و شهداي غرقه به خون و بی و ائمه صلوات

ـ «خـود بـه ارمغـان بیـاورد     مرگبار و ابدي و عذاب نماییم [...] دوزخ بـراي    ۀمزرعـ  دنیاال

                                           
  .103آل عمران/  -1
 خوانا نیست. در تمام متن اصلی، حاشیۀ سمت چپ خوانا نیست که با این عالمت [...] مشخص شده است. -2
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کنـد   فرماید شما و مرگ به سرعت [...] عقل سـلیم حکـم مـی    ) می7امام علی( 1.»ةاالخر
اي دیگر به هم خـواهیم رسـید، پـس بایـد بارهـا را بسـت و توشـه را         احساس کنیم لحظه
   ها را تسویه و بدون دغدغه و تشویش آماده رسیدن امر الهی شد. برداشت و حساب

اي امت مسلمان، به خاطر بیاوریم این اسالم که امروز به دسـت مـا رسـیده از چـه      -4  
خـاطرش بـرده     هـا و زجرهـایی بـه    برده و چه ستم 2سدهایی گذشته و از چه خطراتی [...]

) چه بالهایی براي اسـالم آوردنـد [...] شکسـتند و بـر     6شده، بر سر حضرت رسول(
نشین و  ها وي را خانه ) ریسمان انداختند و سال7ی(سرش خاکروبه ریختند، بر گردن عل

)مـیخ در فـرو کردنـد  و محسـنش را     3را غصب و بر پهلوي مبارك فاطمه زهرا( حقش 
) و یـاران  7پـاره کردنـد و سیدالشـهدا(    ) با زهـر پـاره  7سقط کردند جگر امام مجتبی(

ي نی [...] و را بـا  مخلصش را شهید و زیر سم ستوران قرار داده و سرهاي مبارکشان را باال
جــاي داده و وي را [...] امــام   اش را در خرابــه بــار اســیر و رقیــۀ ســه ســاله وضــع اســف 

) را بـا  7چال غل و زنجیر نمودند، جگر امـام رضـا(   ) را چهارده سال در سیاه7کاظم(
داران اسالم واقعـی منـار    زهر سوراخ نموده و چه بال [...] آورده و چقدر با سرهاي دوست

ته و چقدر اجساد مطهرشـان را الي دیـوار نهادنـد [...] امـام امـت را آواره و هـزاران       ساخ
مسلمان انقالبی را شهید و جانباز نموده. ما در مقابل همه اینها مسئولیت داریم اگر امروز ما 
نتوانیم این اسالم را که چنان به قدرت رسیده که مشتی محکم گردیده بر دهـان مسـتکبرین   

اي کاذب [...] نتوانیم حفظ کنیم و بـا خودپرسـتی و اعمـال خـالف اسـالم و      ه و ابرقدرت
گویی به پیامبر  عنوان قدرت جواب خودداري از بذل جان و مال باعث شکستش [...] به هیچ

و ائمه اطهار و شهدا را نداشته و چنان این اسالم را ضـعیف و زبـون خواهنـد [...] کـه تـا      
شته باشد و خدا نکند خشم الهی مـا را فـرا بگیـرد و درگـاه     ها یاراي سر بلند کردن ندا سال

  احدیت به علت [...] وسیله زنده نمودن اسالم بنماید.
کنم. من  پدرم و مادرم و برادران و خواهر و همسر و فرزندانم، از شما طلب بخشش می  

دارد، خواهم بردبار باشـید. صـبر شـما اجـري عظـیم       ام [...] می طور که وظیفه براي شما آن

                                           
 .352، ص67بحار االنوار، ج -1
 نیست. در تمام متن اصلی، حاشیۀ سمت چپ خوانا نیست که با این عالمت [...] مشخص شده است. خوانا -2
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کوردل را فراهم نسازید هر وقت خاطر من شـما را مکـدر کـرد     1وسیله خوشحالی منافقین
) و یارانش به اسـارت رفـتن اهـل    7یاد صحراي کربال و به شهادت رسیدن اباعبداهللا( به 

فرماید بر هـر کـه خواسـتید گریـه      ) می7آن بزرگواران گریه کنید. امام رضا( 2بیتش [...]
  3».الهی عاملنا بفضلک و ال تعاملنا بعدلک« بگریید.) 7کنید بر حسین(

، صـادره از دامغـان،   951اهللا غریب بلوك، فرزند نـوروز علـی، شـماره شناسـنامه      نعمت  
  تر را مطرح نمودم. اي جدا نوشته و در آن مسائل خصوصی نامه وصیت

  

  »اهللا و برکاتهحمۀروالسالم علیکم و «
  اهللا غریب بلوك نعمت

  4صد و [...] یکهزار و سینهم آبان ماه 

                                           
 ر.ك.تعلیقات. -1
  .خوانا نیست -2
 .497، ص1شرح االسماء الحسنی، ج -3
  خوانا نیست. -4
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  1بلوك ریبغلی ععباس
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

باشد. آنچـه کـه بـه خـانواده وصـیت و       بلوك به خانواده می ریبغلی عنامه عباس این وصیت
ی نمایم از این قرار است کـه بعـد از شـهادتم بـرادر اینجانـب در امـور زنـدگان        سفارش می

داننـد   تواند داشته باشد و خود خانواده می گونه دخالتی نمی ام هیچ شخصی خودم و خانواده
خـواهم کـه    که چه باید بکنند و اگر برادرم مادر و پدرم را نگهداري نکردند، از خانواده می

دار این امر بشوند و اگر خانواده در توانشان بوده باشد، براي من تا حـد توانشـان    آنها عهده
نمـایم کـه    باشد و از خانواده تقاضا مـی  ماز و روزه بگیرند وگرنه این امر به گردن آنها نمین

خود راه ندهند، چـرا کـه اسـالم و درخـت دینمـان       گونه غم و غصه به  بعد از شهادتم هیچ
مـان ایـن امانـت     احتیاج به خون دارد و ما اماناتی در این جهان هستیم که دوباره با شهادت

عهـده همسـرم اسـت     شود بـه  هایی که براي مراسم داده می شود و خرج و پول پس داده می
باشم که آنها به بـدهکاري و   شرط اینکه خودش بخواهد و بتواند وگرنه راضی به این نمی به

در  2گونه که و همان .باشد قرض مبتال بشوند و محل دفنم نیز در روستاي ورزن چهارده می
ام که در کجا دفنم نمایند، ولـی بـراي    جا مشخص نموده در آنام تذکر داده است  نامه وصیت

نمایم که مرا در زیر درخت ابرس دفنم نمایید و من داراي چند  احتیاط در اینجا نیز ذکر می
گونه وصیتی ندارم مگر آنکه بـاز   باشد. دیگر هیچ باشم که در خانه موجود می نامه می وصیت

) صبر نمـود و اگـر   3گونه که زینب( نمایم، همان هم همه شما را امر به صبر و شکیبایی
نامه و ساکم به خانه تحویل داده شود. دیگر عرضی نـدارم. امـام را    مفقوداالثر شدم، وصیت

  دعا کنید در نمازهایتان و صحنۀ انقالب را خالی نگذارید.
  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «

  25/10/66 بلوك غریب 3لیععباس

                                           
» تحـت رأسـه   ۀُلیلۀً اال وصیما ینبغی المر مسلم ان یبیـت  «باالي وصیت در فرم چاپی این حدیث نبوي نوشته شده:  -1

  ».نامۀ او زیر سرش باشد سزاوار نیست که مرد مسلمان شبی را سپري کند مگر اینکه وصیت«
 ».همانگونکه«در اصل وصیت  -2
 نام شهید در اعالم شهدا عباسعلی است و در آغاز وصیت هم خود شهید عباسعلی نوشته است. -3
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  نامه وصیت
    1»ا الیه راجعونهللا و انّا انّ«
  2»اعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و ال تفرقواو «
  3»الموت ۀذائق نفسٍ لّکُ«

: جلوگیري از تجاوز صدام و حامیان او به امر امام عزیـزم بـه جبهـه    هدف از آمدن به جبهه
 ام. آمده
ها را پرکنند و امام عزیزمان را تنها نگذارنـد و اسـالم پیـروز     : وحدت مسجدها و جبههپیام

 است.
رعایت جهات شرعی از جمله تعیین وصی تعیین مقدار و طرف دیون واجباتی که بر گردن 

: در خیرات و صدقات نسبت به ثلث مال و رد مظـالم  داشته از جمله نماز و روزة قضا و...
 نامۀ دیگر تذکر دادم. وصیت

»4»بل احیاء عند ربهم یرزقون ین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاًن الذّو ال تحسب  
با سالم و درود بر منجی بشریت حضرت مهـدي(عج) و نایـب بـرحقش خمینـی کبیـر        
گذار جمهوري اسالمی ایران و با سالم و درود بر ملت شهیدپرور از شهدا، مفقودین و  بنیان

ــولین و مجــروحین و خــانواده ــدگی. خــدای5هایشــان معل ــارا، زن ــدگی  ا، بارپروردگ ام را زن
ام در  ) و آل اطهارش قرار ده و توفیق سعادت مرا طوري قرار ده کـه زنـدگی  6محمد(

کـه مـورد     چنـان  راه تو و اسالم تو و قرآن کریم و امامان تو و نایب برحقش به سر برم، آن

                                           
 ».ایم و باز به سوي او رجوع خواهیم کرد هما به فرمان خدا آمد«سورة بقره.  156بخشی از آیه  -1
 .130آل عمران/  -2
  سورة عنکبوت. 57بخشی از آیۀ  -3
به حیات ابدي شدند و نزد خدا متنعم خواهنـد    البته نپندارید که شهیدان راه خدا مردند بلکه زنده. «169آل عمران/  -4

  ».بود
  ».هایشان خوانواده«در اصل وصیت  -5
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احیـاء دیـن   رضایت توست و مردنم مردنی باشد که به شهادت ختم شود، مردنی که جهت 
ایم نـه   ) باشد. ما براي اسالم قیام کرده7دهندة خط سرخ حسین( تو و راه تو باشد و ادامه

چیز دیگري، پس قیامی که براي اسالم باشد با رسیدن به لقاء اهللا اسـت بـر خـوردار فرمـا.     
همشهریان عزیز، دفاع از اسالم و کشور اسالمی امري اسـت کـه در مواقـع خطـر تکلیـف      

وظیفـۀ   ها واجب و من در پی آن شدم کـه بـه    هی و ملی و بر تمام قشرها و گروهشرعی، ال
) لبیـک گـویم و از شـما    7شرعی عمل نمایم و [به] نداي سرور شـهیدان امـام حسـین(   

  1خواهم سربازان دالوري براي امام زمان(عج) [...] برادران می

                                           
 ود نیست.ادامه وصیت موج -1
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  هاي کلیدي عبارت
I اشیدمسئول ب در برابر خون شهدا.  
I باشید و باید راه شهدا را ادامه دهید. اگر در راه نبرد علیه کفر سستی کنید، مدیون می 
I اي. اي مادرم، ناراحت نباش، چون پسر خود را در راه اسالم داده  
I .مقدار هزارتومان پول دارم، این را براي جبهه بفرستید  
I .خواهرانم مانند زینب باشید. حجاب خود را حفظ کنید 
I اي. لیال باش که جوانت را در راه دین داده ام مادرم، مثل 
I خواهم دخترم را مانند زینب تربیت کنی. همسرم از تو می 
I هراسند تا سرخی خون شهید. دخترم دشمنان از حجاب شما می  

  محمدرضا :نام
  بلوك غریب خانوادگی:  نام

  محمدتقی پدر: نام 
  خاتون نام مادر:

  1343سوم فروردین  تاریخ تولد:
در روستاي زردوان ازتوابـع   محل تولد:

  شهرستان دامغان
  چهارم ابتدایی تحصیالت:
  جهادگر کننده: ارگان اعزام
  1361پنجم تیر  هادت:تاریخ ش

  زادگاهش محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي همان روستا :مزار
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  بلوك محمدرضا غریب
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  چند کلمه از وصیت نامه شهید محمد رضا غریب بلوك

مسئول خون شهدا باشید اگـر   .ه پیام به مردم روستاي خودم دارمست کا وصیت من این  
و اي  2دیـ و باید راه شـهدا را ادامـه ده   1دیمدیون می باش ،در راه نبرد علیه کفر سستی کنید

نگو من پسرم را دامـاد نکـردم    .اي چون پسر خود را در راه اسالم داده ،مادرم ناراحت نباش
مادرم برادران مرا خـوب   .رنگین تر است 4)7(یو عل 3)7(مگر خون ما از خون قاسم

ایـن را بـراي جبهـه     ،مقدار هـزار تومـان پـول دارم    .تربیت کن و کمک به مستمندان بکنند
گریه کنید و سیاه نپوشید و براي  )7(براي حسین بن علی .براي من گریه نکنید .بفرستید

کـه چگونـه مصـیبت    سیاه بپوشـید و اي خـواهرانم ماننـد زینـب باشـید       )7(امام حسین
باش که جوانـت را در   5حسین(ع) را تحمل کردو حجاب خود را حفظ کنید مادرم مثل لیال

 [یم]دستها ،و تو اي پدرم مانند حسین بن علی(ع) باش اگر من شهید شدم .اي راه دین داده
 تا همه مردم بدانند که من از دنیـا چیـزي را بـا خـود نبـردم و      ،را از تابوت بیرون بگذارید
  ام   تا همه بفهمند که من کورکورانه کشته نشده ،چشمهایم را باز بگذارید

  

  یادش گرامی باد و راهش پر رهرو باد
  

                                           
 ».باشند می«در اصل وصیت  -1
 ».دهند«در اصل وصیت  -2
 )».7حضرت قاسم(«ر.ك. تعلیقات ذیل  -3
 )».7اکبر( حضرت علی«ر.ك. تعلیقات ذیل  -4
 »ام لیال«ر.ك. تعلیقات ذیل  -5
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  هاي کلیدي عبارت
I .از والیت فقیه اطاعت کنید  
I .دعا به جان امام امت و رزمندگان فراموشتان نشود 
I رسند که جز خدا را نبینند. اي می شهیدان به مرتبه 
I است.7الیت فقیه همان والیت علی(امر و ( 
I )را اجرا نکردند.7نباشد همانند کسانی که در غدیر خم دست بیعت را دادند ولی امر علی ( 
I .من رفتم و کورکورانه نرفتم، خدایم را شناختم و به سویش پر کشیدم  

  مسلم :نام
  بلوك غریب خانوادگی:  نام

  نجف پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1325چهاردهم خرداد  تاریخ تولد:
ــد: ــع   محــل تول ــارده از تواب ــتاي چه روس
  شهرستان دامغان

  در حد دورة ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365چهارم دي  تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:

  گلوله اصابت ة شهادت:نحو
ــزار ــاي    :م ــردوس رض ــهداي ف ــزار ش گل

  شهرستان زادگاهش
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  مسلم غریب بلوك
  

 1بسم اهللا الرحمن الرحیم

  2»بل احیاء عند ربهم یرزقون امواتاً ین قتلوا فی سبیل اهللان الذّالتحسبو «
هرگز شهیدان را مرده مپندارید زیرا که آنـان زنـده هسـتند و در پیشـگاه خدایشـان روزي      «
  ».خورند می
رسند که جز خدا را نبینند، پس خوشا به حال کسانی که رفتن[د]  اي می شهیدان به مرتبه  

اهللا این اسـت کـه از والیـت     حزب به سوي معشوق و جانانه رفتن[د]. پیام من به شما امت
) است. نباشید همانند کسانی 7فقیه اطاعت کنید، زیرا امر والیت فقیه همان والیت علی(
) را اجـرا نکردنـد. اي امـت    7که در غدیر خم دسـت بیعـت را دادنـد ولـی امـر علـی(      

بـه  اهللا، من رفتم و کورکورانه نرفتم، خدایم را شناختم و به سویش پـر کشـیدم، پـس     حزب
کنم که دعا به جان امام امت و رزمندگان فراموشتان نشود، چرا که ما هرچـه   شما توصیه می

نمایم و بعد از مـن وقتـی مـن     سه دانگ از حیاط را به نام همسرم می داریم از دعاها است.
چنـان تربیـت کنـی کـه      خواهم که دختـرم را آن  همسرم خواهد بود و اي همسرم، از تو می

باشد و حجابش را حافظ باشد و اي دخترم حجاب را حـافظ بـاش کـه     همانند زینب(س)
هراسند تا سرخی خون یـک شـهید و ایـن را الگـو      دشمنان اسالم از حجاب شما بیشتر می

  گوید: ) می3قرار بده که زهرا(
  گونه خطاب اسـت  اي زن از به تو از فاطمه این

  

  3تــرین زینــت زن حفــظ حجــاب اســت ارزنــده  
  

خواهم که پسـرانم را آن چنـان تربیـت کنـی کـه هماننـد علـی         ز تو میو اي همسرم، ا  
  و مانند فرزندم اهل تربیت کنی. )7(الحسن و قاسم ابن )7(اصغر

  بلوك مسلم غریب

                                           
 ».مسلم غریب بلوك، نام پدر: نجف«در باالي وصیت به خط شهید نوشته شده است:  -1
  .169آل عمران/  -2
 ».ترین زینت زن حفظ حجاب است که با ارزنده -گونه خطاب است  اي زن از فاطمه به تو این«در اصل وصیت  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I خواهم که بروید خانواده شهدا و مفقوداالثرها را دلداري بدهید. از شما می  
I غلبه کنند. نگذارید دشمنان اسالم بر شما  
I تا چشم دشمنان کور شود. ،شرکت کنید ،توانید تا می يها در نماز جماعت  
I .خدایا مرا در روز قیامت روسفید کن و آبروي مرا در پیش بندگانت حفظ بگردان  
I     هم باید امروز شهید شویم تا فردا بماند، هم باید بمانیم تا فردا شهید نشـود. عجـب دردي! چـه

  تا دوباره شهید شویم. ،شدیم شدیم و فردا زنده می میشد که امروز شهید  می
I کنم که لیاقت شهادت را به من حقیر عنایت کن. خدایا، از شما خواهش می  
I ام به دست شما رسید آن روز رفتن است کـه خـدا بنـدة خـود را قبـول       پدر و مادرم، اگر جنازه

  باشد. کرده و آن روز پیوند عاشق و معشوق می
I ها مقاوم باشید و نگذارید دشمنان اسـالم   کوه استوار باشید و در مقابل سختی پدر و مادرم، مثل

 بر شما غلبه کنند و ضرر به اسالم بزنند.
I باشند و صحنه را خالی نکنند. ،طور که در صحنه بودند اهللا خواهانم که همان از امت حزب 
I .خواهرم، حفظ حجاب تو مثل یک خاري است در چشم دشمنان 
I ترسیم که بعد از ما ایمان را سر ببرند. هراسیم، اما می میما از مردن ن  

  افراسیاب :نام
  شاه غریب خانوادگی:  نام

  شکراهللا :پدر نام 
  مریم نام مادر:

  1346هجدهم تیر  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  دوم راهنمایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1366هشتم اسفند  و بیست تاریخ شهادت:
  ارتفاعات گوجار عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

گلــزار شــهداي شــهر شــهمیرزاد از  :مــزار
  تان مهدیشهرتوابع شهرس
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  شاه افراسیاب غریب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  به نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان

دانی که وجـودم پـر از گنـاه و قلـبم      دانی که برجانم آگاهی و خودت می خدایا، خودت می
دانـم کـه گناهـانم     خدایا، می و معصیتم. دانی که غرق در گناه سیاه است. خدایا، خودت می

  باعث شده که نتوانم به سوي تو پرواز کنم. خدایا، مرا ببخشید.
دانم پیش شما و پیغمبرت آبرو ندارم و روسـیاهم. خـدایا مـرا در روز قیامـت      خدایا می  

  روسفید کن و آبروي مرا در پیش بندگانت حفظ بگردان.
هاي گناهکـارم   گرداب گناه و معصیت که با دستخدایا، خودت رحم کن و مرا از این   

ام نجاتم بده. خدایا، فرداي قیامت اگر نامه اعمالم را به دست چپم بدهید، چـه   درست کرده
  کنم و مرا در آتش جهنم بسوزانی کسی به جز شما ندارم که  پناهم بدهد.

 را ببیـنم.  1[...]یگر کنم که د ام بر مگردان. موال جان دیگر خواهش می خدایا، مرا به خانه  
  پناهم پناهم بده. موال جان، جدایی دیگر بس است. موال جان، ردم مکن بی

دانم که گناهانم باعث شده است که نتوانم به سوي تو پرواز کنم خدایا، تو را  خدایا، می  
کنم که توفیق رفتن به جبهه به این حقیر لیاقت دادي تـا در صـف عاشـقانت قـرار      شکر می
  3.پاهایم را ملرزان 2خدایا در پل صراط .بگیرم

شـویم. مـا از    کنیم، پنداري که چون شمع ذوب می که چه می 4دانی] دانی [می خدایا، می  
ترسیم بعد از ما ایمان را سر ببرند و اگر نسوزیم هم که روشـنایی   هراسیم، اما می مردن نمی

یک سو باید بمانیم تا شـهید   سپارد، یعنی چه باید کرد. در میرود جاي خو[د] را به شب می
آینده شویم و در دیگر سو باید شهید شویم تا آینده بماند. هم باید امـروز شـهید شـویم تـا     

                                           
 خوانا نیست. -1
 ».سرات«در اصل وصیت  -2
 ».ملزان«در اصل وصیت -3
 در اصل وصیت تکرار شده است.» دانی می«کلمه  -4
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شـد کـه امـروز شـهید      فردا بماند، هم باید بمانیم تا فردا شهید نشود. عجب دردي! چه مـی 
کـنم کـه    مـی  خدایا، از شما خـواهش  شدیم تا دوباره شهید شویم. شدیم و فردا زنده می می

لیاقت شهادت را به من حقیر عنایت کن و یک خواهش دیگر هم دارم موال جان، خـواهش  
بدنم باشـد و طـوري    1اي [...] این حقیر این است که اگر لیاقت داشتم شهید شو[م] هر تکه

  که خیلی گناهکارم.  شهید شوم که گناهانم ریخته شود چون
دانم که براي شما سخت است که  حالل کنید. می خواهم که مرا پدر و مادرم، از شما می  

  ، اما بدانید که ما امانتی هستیم در نزد این دنیا. 2شودیک دانه فرزند شما شهید 
پدر و مادرم، دقت کنید که امانـت خـود را بـه صـاحب خـودش برگردانیـد و رضـاي          

قدر صـبر کنیـد   صاحب همه ما یعنی خداوند قادر از ما و شما راضی باشد. پدر و مادر، آن 
ام به دست شما رسید،  پدر و مادرم، اگر جنازه که صبر از شما بیزار شود و از شما فرار کند.

چون آن روز رفتن است که خدا بنـده خـود را قبـول     4یک پارچه سفید بگذار 3روي تابوتم
  باشد.   کرده و آن روز پیوند عاشق و معشوق می

نرسید، ناراحت نباشید چون کـه در آن روز کـه    ام به دست شما پدر و مادرم، اگر جنازه  
کنـد و چـه    آیـد و بـه مـا سرکشـی مـی      ) می7ام در بیابان باشد، سردارمان حسین( جنازه
  بهتر از اینکه ساالر شهیدان بیاید مالقات کنیم.  5آرزویی

هـا را دلـداري   6خواهم که برویـد خـانواده شـهدا و مفقـوداالثر     پدر و مادرم، از شما می  
. هر وقت خواستید گریه کنیـد  نکنیداین حقیر گریه  مادر و پدرم، یادتان باشد براي 7.بدهید
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 ».شوم«در اصل وصیت  -2
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 ) گریه کنید و یک پرچم سبز در خانه و یک پرچم قرمز سـر مـزارم  7حسین( 1براي امام
  دفن کنید. 2[...] بزنید و مرا هم

و یـک  ام بـه کسـی ندهیـد     هایی که از جبهه گرفتـه  پدر و مادرم، یادتان باشد که عکس  
عکس عادي بزنید بر سر مزارم. دوست دارم که گمنام باشم. پدر و مادرم. هـر وقـت دلـت    

  تنگ شد، نماز بخوان و از امام زمان(عج) کمک بخواه. 
و نگذاریـد   3هـا مقـاوم باشـید    پدر و مادرم، مثل کوه استوار باشـید و در مقابـل سـختی     

ها تـا   نند. پدر و مادرم، در نماز جماعتدشمنان اسالم بر شما غلبه کنند و ضرر به اسالم بز
  اسالم چیست. 4توانید شرکت کنید تا چشم دشمنان کور شود. تا بدانند که عظمت می
را خـالی   6باشند و صـحنه  ،بودند 5اهللا خواهانم که همان طور که در صحنه از امت حزب  

تاد، بدانیـد کـه خـون    بیاید. آن روز که این اتفاق اف 7نکنند و نگذارند که قلب امام امت درد
  اید.   شهیدان را پایمال کرده

خـواهم   ، حفظ حجاب تو مثل یک خاري است در چشم دشمنان، از شـما مـی  8خواهرم  
) روز قیامـت شـما را   3که طوري خود را با حجاب کنید کـه حضـرت فاطمـه زهـر[ا](    

  شفاعت کند نه اینکه در آتش جهنم بسوزاند.
خـوانی   روي در مسجد نماز می دس: برادري که میمق 9و چند صحبت با برادران خشکه  
کنی که دیگر تمام کارها تمام شد. خیر، بـرادرم. یـا اینکـه یـک      گردي و دیگر فکر می برمی

  کنید، بدانید که روز قیامت باید جواب بدهید. مسئله کوچک را مثل یک کوه می

                                           
  ».اما«در اصل وصیت  -1
 قسمتی از یک سطر خوانا نیست. -2
 ».باشی«در اصل وصیت  -3
  ».عزمت«در اصل وصیت  -4
  ».سحنه«در اصل وصیت  -5
 ».سحنه«در اصل وصیت  -6
  ».در«در اصل وصیت  -7
  ».خواهرام«در اصل وصیت  -8
  ».خشک مقدس«در اصل وصیت  -9
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اه و نه به سـفید کـار   گردي دیگر نه به سی خوانی برمی روي نماز می برادرم، تویی که می  
کنید و دسـت از کارهایـت    داري، شما اگر بدانید که چه چاهی را دارید براي خود حفر می

دشمن باش و اسالم در خطر  2بعد از نماز و روزه جهاد است. اگر [...] 1کشی برادرایمان می
  خوانی پس جهاد کن و یک نماز با روح بخوان. می 3[...]
از شـما   کنند. مینکه عمال آمریکا هستند و حجاب را حفظ یک صحبت دارم با کسانی   
کار بردارید. ببینم در کجا[ي] اسالم آمده اسـت کـه شـما لباسـی      خواهم که دست از این می
) کسـی اسـت کـه    3بپوشید؟ بروید از خداي قادر شرم کنید. حضـرت خدیجـه(   4توري

یامت با لباس وارد شود. بروید ق 5خواهد که روز فرستد. از پیغمبر می جبرئیل به او سالم می
  کشید. دیگر نگویید ما مسلمانیم. خیر، شما کسانی هستید که از پشت به اسالم خنجر می

گذارنـد برونـد در صـفحه     و یک پیام دیگر به کسانی که فرزندان خود را به جبهه نمـی   
  6بعدي که ضمیمه آن است

  

  7».شاه است بوالفضل غریبدهم که این نوشته مربوط به فرزندم شهید ا گواهی می«

                                           
 ».برادیمان«در اصل وصیت  -1
 یک واژه خوانا نیست. -2
 یک واژه خوانا نیست. -3
 »طوري«در اصل وصیت  -4
 ».وز«در اصل وصیت  -5
  ادامه وصیت وجود ندارد. -6
آمده است. گویا وصیت فرزند، از سـوي پـدر گـواهی و تأییـد شـده      این جمله در انتهاي صفحه اولِ اصل وصیت  -7

 است.
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  هاي کلیدي عبارت
I کنیم. در حفظ و حراست انقالب و این مکتب اسالم و قرآن دفاع می ،پا خاسته ایران ما ملت به  
I   راه شـهدا و اسـالم    ازمکتب قرآن و اسالم آنچنان درسی به من آموخت که هرگز حاضر نبـودم

  غفلت بکنم.
I ما عطا کرده. بهکنم که چنین رهبري آگاه و بیدار  باز هم خدا را شکر می  
I ام توبه کردم. بنده به درگاه خداوند تبارك و تعالی از گناهان گذشته  
I  همان جبهه حق علیه باطل است. ،کنید و احیاي حقهر کجا که جلوي باطل را بگیرید  
I برادر جان، شما هم باید طوري باشید که موجب شادي خدا و ائمه اطهار باشید. 
I هاي رهبر عمل بکن. برادر عزیزم، گوش به فرمان رهبر کبیر انقالب باش و به حرف  
I ترین جنگ با دشمنان اسـالم   بزرگ ،خواهرها، جنگ شما همان حجاب است که با حجاب بودن

  است.
  

  حسن :نام
  نژاد غریب خانوادگی:  نام

  رجبعلی   پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:
  1329دوازدهم مرداد  لد:تاریخ تو

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

  1361سیزده آبان  تاریخ شهادت:
  عین خوش محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

رضـاي   گلزار شهداي فردوس :مزار
  زادگاهش
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  نژاد حسن غریب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1.»هراسیم ما مرد جنگیم و از جنگ نمی«

  و صدام و مرگ بر اسرائیل. 2ر شوروي و مرگ بر منافقینمرگ بر آمریکا، مرگ ب
 با سالم و درود فراوان به رهبرم امام خمینی و سالم درود به شهیدان انقالب و با سـالم   
  انقالب و با سالم درود به روحانیت پیرو خط امام.   3درود به مجروحین [و]

   4»ه هللالّکُ کون الدینو ی ٌفتنۀ تکونال  قاتلوهم حتی و: «فرماید قرآن مجید می
  ». و با آنان به نبرد پردازید تا فتنه و موانع برداشته شود و دین خدا جهانگیر گردد«

به نداي رهبر کبیر آگاهانه و عاشقانه در راه دین اسالم وقرآن نژاد  اینجانب حسن غریب  
اطـل شـرکت   گویان عازم جبهه حق علیـه ب  زمان لبیک 5»هل من ناصر«انقالب اسالمی ایران 

گردن دارم انجام وظیفه نمایم. شـکر   6بر ]که[بکنم تا بلکه به خواست پروردگار اداي دینی 
در راه او از دیـن اسـالم و قـرآن و مکتـب دفـاع       بر خداي بزرگ که مرا جان داد تا بتـوانم 

  بکنیم. ظلم است این امانت را به خداي بزرگ برنگردانیم.
ولی بعد از بودم  7فهمیدیم و یک عمر [در] اشتباه نمیاینجانب تا پیروزي انقالب چیزي   

عجـل اهللا    نایب امـام زمان(علیـه السـالم،    کبیر انقالب اسالمی ایران و پیروزي انقالب رهبر
 ،دهنده مستضعفان جهـان  نجات ،هاي ملت مسلمان ایران ) این تبلوردهنده قلب8تعالی فرجه

                                           
 .148، ص12و همان، جلد 38، ص11صحیفۀ امام، ج -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
  ».مجروهین«در اصل وصیت  -3
 ».و یکون کله هللا«... انفال. در اصل وصیت   سورة 39بخشی از آیۀ  -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
 ».در«در اصل وصیت  -6
 ».اشتباح«ر اصل وصیت د -7
 ».و فرجه«در اصل وصیت  -8
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درسی به من آموخـت کـه هرگـز حاضـر      از مکتب قرآن و اسالم آنچنان ،دشمن مستکبران
  راه شهدا و اسالم غفلت بکنم.  ازنبودم 

راه  تـا از مـا عطـا کـرده     بـه م که چنین رهبري آگاه و بیـدار  یکن باز هم خدا را شکر می  
و راه انبیاء و اولیاء را که همان راه صراط مستقیم است،  1منحرف و راه شیطانی نجات یابیم

ام توبه کردم.  ده به درگاه خداوند تبارك و تعالی از گناهان گذشته. بنراه راست پیش بگیریم
  خدایا به مقربان درگاهت گناهان ما را قلم عفو بکش. 

ـ  قوموا هللا مان تٍَ ةبواحدکم ظعما اَنّقل ا« :فرماید آیه دیگر از قرآن مجید می   رادي ثنـی و فُ
2.»رواکَّفَتتَ ثم  
خدا دو تا دو تـا  براي  بر پا خیزیدیک چیز و آن اینکه  کنم تنها به بگو شما را نصیحت می«

  .»کنید فکرتنهایی و سپس و یا به 
خـواهم   عنوان وصیت مـی  هچند کلمه ب ،اهللا در خط امام حزب انو خواهر انبرادر اما اي  

نه اینکه بگویم همه بیاییـد بـه    ؛من و شما دارد  امروز اسالم احتیاج به .با شما صحبت بکنم
همـان جبهـه    ،کنید و احیاي حقگویم در هر کجا که جلوي باطل را بگیرید  که میبل ،جبهه

  حق علیه باطل است.
اهللا، تا به حال اسالم از جنگ با خارج شکست نخورده و هر گـاه   سبیل اي مجاهدین فی  

اسالم را تهدید کردند و به خطر انداختند همین کسانی بودند کـه یـک روز در زمـان علـی     
کسـانی کـه روي    باشند؛ می 5اعالم جنگ کردند و امروز منافقین 4به نام خوارج 3السالم علیه

خواهند ضربه بزنند  خود اسم منافق را گذاشتند، که آنها هستند و آنها که هم با نام اسالم می
خواهند، براي سوء استفاده اسالم را دوست دارند. خطر اینها از  و فقط در شعار اسالم را می

مـرا  نیست. حال، شما باید جستجویی کنید این افراد را بشناسید. پدر و مادرم،  منافقین کمتر

                                           
 ».یابم«در اصل وصیت  -1
 ».ثم یکفروا«... سورة سبأ. در اصل وصیت  46بخشی از آیۀ  -2
  ».علیه اسالم« در اصل وصیت  -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
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 1خواهم، چون شما خیلی در گردن من حق دارید ولی قدر ندانستم معذرت میحالل کنید، 
واالتر است شما نیستید و فقط حال بعد از مـرگم  [و] زیرا آنقدر که اسالم براي من عزیزتر 

گیـري   دل شور دیگر داشت و قدرت تصـمیم  ،ا را گوش ندادمبه شما بگویم اگر حرف شم
برادر عزیزم، شما هم براي مـن زحمـت بسـیار     را از من گرفته بود و حال مرا حالل بکنید.

اي نصـیحت   صدد تالفی برآیم. ولی جمله اید که بنده نتوانستم از آن زحمات شما در کشیده
عصمت و طهارت را سرمشق زنـدگی خـود    به شما، هم رفتار و کردار ائمه اطهار و خاندان

گـوش بـه فرمـان رهبـر کبیـر انقـالب بـاش و بـه          قرار دهید که موجب رضاي خدا باشد.
کـنم: خواهرهـا، جنـگ شـما      به خواهرانم عرض می  چند کلمه هاي رهبر عمل بکن. حرف

  ترین جنگ با دشمنان اسالم است. همان حجاب است که با حجاب بودن بزرگ
 نامه این حقیر را حجت االسالم و المسلمین شیخ محمد ترابـی بخوانـد.   در آخر وصیت  

دهند. در یک نامه براي پدرم نوشته بـودم ده روز از روزه قرضـی    راه مرا ادامهفرزندان بنده 
  من باقی بود و نماز و روزه برایم بدهید.

  مرتبه) 3خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار (
  مرتبه) 3دگان اسالم نصرت عطا بفرما (خدایا خدایا رزمن
  مرتبه) 3نگهدار( 2خدایا خدایا [...]

  مرتبه) 3از صفحه روزگار منافقین را بردار (
  برکاتۀاهللا و  3رحمۀوالسالم علیکم و 

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

شـرعی و تـابع دیـن     وظیفـۀ  4که به ما جان داد تا بـراي انجـام   یخداوند تبارك و تعال [...]
گذار جمهوري اسالمی ایـران و دفـاع از    اسالم، همچنان به فرمان رهبر کبیر اسالمی و بنیان

                                           
 ».بدانستم«در اصل وصیت  -1
 است، خوانا نیست.  مشخص شده خوانا نیست. عبارتی که در متن با [...] -2
 ».وسالم علیکم و رحمت اهللا«در اصل وصیت  -3
 ».اداء انجام«در اصل وصیت  -4
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 وقـاتلوهم « :فرمایـد  آب و خاك و ناموس به جبهه [...] حرکت کنم؛ چنانکه قرآن مجید می
رداشـته شـود و   به نبرد پردازید تا فتنه و موانـع ب « 1»ه هللاین کلّدو یکون ال ۀٌفتنی التکون حتّ

  ».گیر گردد دین خدا جهان
ام مـورد تأییـد    [...] خداي عزوجل خواهانم کـه ایـن جهـاد [کـه] در راه او انجـام داده       

خودش و امام زمان و نایب برحقش خمینی قرار گیرد؛ چنانکه قرآن مجید [در] آیـه دیگـر   
اهللا   یقاتلون فی سـبیل  ۀالجنّهم ل منین انفسهم و اموالهم بانَّؤاهللا اشتري من الم انَّ«فرماید: می

او فی بعهده مـن اهللا   منن و آنجیل و القرو األ ئۀفی التورا علیه حقاً و یقتلون وعداًفیقتلون 
    2»و ذلک هو الفوز العظیم ببیعکم الّذي بایعتم بهفاستبشروا 

راه  خدا از مؤمنان جان و مالشان را خریده به اینکه بهشت بـراي ایشـان باشـد در    «[...]  
اي است بـر عهـده او در تـورات و     راستی این وعده کشته شوند به بکشند وخدا پیکار کنند 

شـنود از  ز خدا وفادارتر است پـس دلشـاد و خ  ا وفایشانجیل و قرآن و چه کسی نسبت به 
   است. چه آنکه همان [...] ،اید باشید تجارتی که با خدا کرده

نامه دیگـري در سـپاه دامغـان دارم.     کنند. وصیتخواهم که مرا حالل  از پدر و مادرم می  
به خواهرانم این پیام دارم که حجاب را حفظ کنند. لباس رزم ایشان است  .کردم هدف [...]

  دهند.  و فرزندانم [...]
و همچنان برادرم و مردم شـهیدپرور ایـران در خـط رهبـر انقـالب باشـند، از تفرقـه و          
گریه نکنید که مبادا دشمنان اسالم شاد شوند. با سـالم بـه    و مادرم براي من افکنی [...] نفاق

  .کفن و سالم به رزمندگان اسالم رهبر انقالب و درود و سالم بر [...]
   

  »اهللا رحمۀعلیکم و  3سالمالو«
  نژاد، اعزامی از دامغان. از طرف حسن غریب

                                           
له«سورة انفال. در اصل وصیت  39بخشی از آیۀ  -1   ».و یکون کُ
 .111توبه/  -2
 ».وسالم«در اصل وصیت  -3
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 523، حسن     نژاد غریب ¹استان سمنان 



 
  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I جبهـه را   ،به اسالم و انقالب و یاري دین خدا داشتم اي که دلیل عشق و عالقه  همه بدانید که به

 انتخاب کردم.
I ام و تا پاي جان هم براي آن مقاومت و ایستادگی خواهم کرد. راه خود را شناخته  
I  عاشقانه بـه  7ابن علی( شهیدان حسین  ساالر» ناصر من هل«امام و جواب دادن به نداي براي (

  شتابم. رزمان خود می سوي هم
I جنگیم. پاي دارید که ما براي نماز می هنماز را ب  
I .از انقالب اسالمی پشتیبانی کنید و آن را به دست صاحبش بسپارید  
I پشتیبان والیت فقیه باشید. 
I .دعاها را، مخصوصاً دعاي کمیل و توسل را، فراموش نکنید  
I ا درس گرفتن از دهنده راه شهدا باشید و بدانید که برادرتان در راه خداوند ب برادران عزیزم، ادامه

 ) به شهادت رسید.7موالیش اباعبداهللا(
I      توانیـد   مادران مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید، کـه فـردا در محضـر خـدا نمـی

  ) را بدهید.3جواب زینب(

  عبدالرضا :نام
  نژاد غریب خانوادگی:  نام

  اهللا ذبیح پدر: نام 
  شهربانو نام مادر:

  1346سوم آبان  تاریخ تولد:
ــد:  ــل تول ــارده   مح ــتاي چه ــع روس از تواب
  شهرستان دامغان

  پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
  جهاد کننده: ارگان اعزام

  1365وچهارم بهمن  بیست تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش   :مزار
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  نژاد عبدالرضا غریب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
»1»اء عند ربهم یرزقونبل احی اهللا امواتاً ین قتلوا فی سبیل ن الذّو التحسب  

با سالم و درود به رهبر کبیر انقالب و امت شهیدپرور که بـا مـال و جـان خـود در راه       
کنند و با درود به همه پدران و مادران شهدا که چنین فرزنـدان برومنـدي    خدا ایثارگري می

 فرسـتند. از خـداي   هـاي جنـگ مـی    را تربیت کرده و براي یاري اسالم و انقالب بـه جبهـه  
  هاي گناهکار را هدایت نماید. خواهم که تمام ما انسان می
اي که بـه اسـالم و    دلیل عشق و عالقه  اگر چنانچه توفیق شهادت یافتم همه بدانید که به  

ام و تا  انقالب و یاري دین خدا داشتم جبهه را انتخاب کردم و بدانید که راه خود را شناخته
امام و جواب دادن بـه   2دگی خواهم کرد و براي [...]پاي جان هم براي آن مقاومت و ایستا

رزمـان   ) لذا عاشقانه بـه سـوي هـم   7ابن علی( ساالر شهیدان حسین  3»ناصر من هل«نداي 
  شتابم.   خود می

پـاي داریـد    اي عزیزان، مگذارید که یک لحظه از عمرتان بیهوده تلف شود و نماز را بـه   
اسالمی ایران که به آن رأي دادیم حفاظـت کنیـد.   جنگیم و از جمهوري  که ما براي نماز می

از انقالب اسالمی پشتیبانی کنید و آن را به دست صـاحبش بسـپارید. اي بـرادران عزیـز از     
خواهم که راه من و دیگر شهدا را ادامه دهید و مـرگ را فرامـوش نکنیـد و خـداي      شما می

ننمایید. مواظب باشید که  و غیبت و تهمت تلف دروغنکرده عمر عزیزتان را در معصیت و 
  .4.»عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید«

ها را یاري کنید،  پا خیزید و جبهه کنم که مردانه به اوالً به شما روستاییان عزیز توصیه می  
خواهم که پشـتیبان والیـت فقیـه باشـید و دعاهـا را،       که یاري شما باعث پیروزي است. می
                                           

  .169آل عمران/  -1
  خوانا نیست. -2
  ر.ك. تعلیقات. -3
عالم محضر خداست، تمـام عـالم محضـر اوسـت، معصـیت      «. عبارات امام چنین است 383، ص11م، جصحیفۀ اما -4

  ».مخالفت با اوست
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توانیـد   خـواهم کـه تـا مـی     توسل را، فراموش نکنیـد. از شـما مـی   مخصوصاً دعاي کمیل و 
  دهندة راه شهیدان باشید. ادامه
اگر من به آرزوي خود رسیدم هرگز ناراحت نباشید و گریـه و زاري نکنیـد، چراکـه بـا       

کنید و همیشـه بـه داشـتن چنـین فرزنـدانی افتخـار کنیـد.         را شاد می 1این کار شما منافقین
دهنده راه شهدا باشید و بدانیـد کـه برادرتـان در راه خداونـد بـا درس       ادامهبرادران عزیزم، 

) به شهادت رسید. همیشه طرفدار والیت فقیـه باشـید. اي   7گرفتن از موالیش اباعبداهللا(
توانیـد   مادران مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید، که فردا در محضر خدا نمـی 

هایی کـه انجـام دادم    ها و تهمت خداوند، مرا ببخش، از غیبت) را بدهید. 3جواب زینب(
  شوم.  تر و خالص نتوانستم کامل 2»دانشگاه معنویت«مرا ببخش که در این 

  

  نژاد عبدالرضا غریب
8/11/65  

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ها است. اشاره به حال و هواي معنوي جبهه -2
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  هاي کلیدي عبارت
I  خاطر بسپاریم و بدانیم و یقین داشته باشیم که خداوند ما را امتحان خواهد کرد.به  
I بلنـد کنیـد و بـا     -کـه همـه بـه او نیازمنـدیم     -هایتان را به سوي خداوند تبارك و تعـالی  دست

  سربلندي و افتخار فریاد بزنید که خداوندا، این هدیه را از ما بپذیر.
I     ،اش  بـا رضـایت کامـل بـه صـاحب اصـلی        خوشحال باشید که امانتی را کـه در نـزد شـما بـود

  برگرداندید.
I  امام باشید و او را همیشه و همیشه دعا کنید.پیرو والیت فقیه و در خط 
I .این پیر جماران به ما اسالم را شناسانده است  

  حسن :نام
  غفوري خانوادگی:  نام

  عبدالکریم پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1337یکم آذر  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361دهم آبان  تاریخ شهادت:
  عین خوش محل شهادت:
  اصابت گلوله و ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  حسن غفوري
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  1»ا الیه راجعونا هللا و انّانّ«
از سوي خدایی یگانه کـه شـریکی نـدارد و جهـان هسـتی از آن        ایم، آري، از سوي او آمده

باشـد و بـه سـوي او بازگردانـده      ) مـی 6رت محمد(اش حض اوست و آخرین فرستاده
اس ان یترکوا ان یقولـوا  احسب النّ« :خواهیم شد، اما در این مسیر آمدن و رفتن، آیه شریفۀ

آیا مردم چنین پنداشتند که به صرف اینکه گفتند مـا ایمـان بـه خـدا     « 2»ا و هم ال یفتنونمنّآ
   (هرگز چنین نیست) »ن نکنند؟امتحانشا و بز این دعوي ایم رهایشان کنند آورده

خاطر بسپاریم و بدانیم و یقین داشته باشیم که خداوند ما را امتحان خواهد کرد. نباید  به  
  به این دنیا دل خوش کرد که همگی رفتنی هستیم.

ــا ــرداریم 3بیـــــــ ــه بـــــــ   ره توشـــــــ
  

  4برگشــــت بگــــذاریم قــــدم در راه بــــی  
  هایمان خالی نباشد. خدا کند توشه  

کنیـد.   5خواهم با شنیدن خبـر شـهادت مـن [...]    زیز و مهربانم، از شما میپدر و مادر ع  
پیـدا کنیـد در ایـن     لغزشیترین  خداوند بزرگ و قادر و توانا را، مبادا خداي ناکرده کوچک

هایتان را به سوي خداوند تبارك و تعالی که همه بـه او نیازمنـدیم بلنـد     امتحان، بلکه دست
ر فریاد بزنید که خداوندا، این هدیه را از مـا بپـذیر و خوشـحال    کنید و با سربلندي و افتخا

  اش برگرداندید. با رضایت کامل به صاحب اصلی  باشید که امانتی را که در نزد شما بود،
شـب   ،گـذارم  آخر پدر و مادر مهربانم، االن که در زیر نور فانوس قلـم روي کاغـذ مـی     

ابـن   سـرداري سـاالر شـهیدان حسـین     6»به ماه پیروزي خون بر شمشیر  محرم است،«هشتم 

                                           
 سوره بقره. 156بخشی از آیۀ  -1
 .2عنکبوت/  -2
 افتاده است.» بیا«در اصل وصیت واژه  -3
 است.» م، امید«ان ثالث شعر از مهدي اخو -4
 باشند.» خدا را شکر«آید عبارت افتاده  خوانا نیست. از سیاق کالم بر می -5
 ).75، ص5تعبیر پیروزي خون بر شمشیر از امام خمینی است. (صحیفۀ امام، ج -6
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)، پس از خداوند بخواهید طول عمر رهبر انقالب، این پیر جماران، امـام خمینـی   7علی(
پس پیرو والیـت فقیـه و در خـط امـام باشـید و او را       .را که به ما اسالم واقعی را شناساند

اونـد مـرا بـه خـاطر     همیشه و همیشه دعا کنید. پدر و مادر مهربانم، امیدوارم بـه لطـف خد  
ببخشـید و   -اي ادا نکردم ذره-هایی که کردم و آن حقی را که نسبت به من داشتید  نافرمانی

پدر جان، من نزدیک به سه ماه روزه و مدت دو مـاه   همچنین شما برادران و خواهر عزیزم.
ریـال (سـه    30000 توانید بدهید برایم بخوانند و مقدار پولی که دارم می 1[از]نماز بدهکارم 

که  2) پسر حاج [...]اي گرمههزار تومان که اگر اشتباه نکرده باشم) از آقاي رضا فیض منش(
امـام واریـز    1003شهر بود طلب دارم که از او بگیرید و بـه حسـاب    از تربیت بدنی امامدر

دانید و مصلحت هست عمـل   نمایید و بقیه پول و یا هرچیز دیگري که دارم هر طور که می
خیلی خوشـحال خـواهم شـد. ضـمناً بـه       شود،د، مخصوصا اگر خرج تحصیل حسین نمایی

چنان خـدمتگزار   خواهر مهربانم، امیدوارم که هم و نیزکسی بدهکاري ندارم و شما برادران 
  والیت فقیه و در خط امام. 4یبان]پشتـ[و اسالم باشید 

اشـان مملـو از عـق    ه خدایا رزمندگان اسالم ایـن مجاهـدان فـی سـبیل اهللا را کـه قلـم        
  اند، پیروزشان بگردان. پروردگارشان و نفس خویش را به خدایشان فروخته

  

  خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه دار
  حسن غفوري

                                           
 باشد.» از«خوانا نیست. واژه افتاده به سیاق کالم باید  -1
 خوانا نیست. -2
حسابی است که از سوي امام خمینی براي کمک بـه سـاخت مسـکن بـراي      100حساب ». 1000«در اصل وصیت  -3

 ها افتتاح شد. نیازمندان و رفع  سایر مشکالت آن
 باشد.» پشتیبان«خوانا نیست. واژه افتاده به سیاق کالم باید  -4
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  هاي کلیدي عبارت
I       با تربیت انسانی اسالمی فرزندانتان و آماده کردن آنها بـراي وارث شـدن ایـن انقـالب خونبـار

  ادامه این نهضت را تضمین کنند. ،اسالمی
I رو رهبر و والیت فقیه باشند. خواهم که دنباله ام می از پدر و مادر و دیگر افراد خانواده  
I .امروز روزگار صحنه آزمایش خلق مسلمان است  
I هـا مسـلمان،    تر به آرزوي میلیون روم تا به یاري خداوند بزرگ هرچه زودتر و سریع به جبهه می

  ) است، دست یابیم.7بالي حسین(که همان فتح کر
I را خالی نگذارید و از جبهه پشتیبانی کنید به جبهه شتافتم.  به نداي رهبر کبیرم که فرموده جبهه  
I دین بگیرم. ) را از این کافران بی7ام تا انتقام خون حضرت امام حسین( آمده  
I توانم بگویم  می ور شدم، آن وقت است که هر وقت که خونم به زمین ریخت و من در آن غوطه

 من پیرو حسینم.
I حرکتی عامل شکست و رکـود ماسـت و ایـن همـان خواسـته آمریکـا و عمـال         تفاوتی و بی بی

 اش است. سرسپرده

  حسین :نام
  غفوري خانوادگی:  نام

  عبدالکریم پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1344سوم فروردین  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  سطهسوم متو 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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  حسین غفوري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
    1»همل اعمالَضاهللا فلن ی فاذا لقیتم الذین ... قتلوا فی سبیل«
ریـزي   گـاه کـه از خـون    شوید آنها را گردن زنید تا آنشما مومنان چون با کافران رو به رو «

بسیار دشمن را از پا درآورید. پس از آن اسیران جنگ را محکم به بند کشید تـا بعـداً او را   
هاي خود را فرو گذارد، این حکم فعلی اسـت و اگـر    آزاد گردانید تا در نتیجه جنگ سختی

کـرد   زحمت جنـگ هـالك مـی    همه را بیکشید و  می خواست خود از کافران انتقام  خدا می
ولیکن (این جنگ کفر و ایمان) براي امتحان خلق به یکدیگر است و آنـان کـه در راه خـدا    

  ».اند کشته شوند هرگز رنج و اعمالشان را ضایع نکرده
آري، اي برادر و خواهرم امروز روزگار صـحنه آزمـایش خلـق مسـلمان اسـت. امـروز         

هد بندگانش را مورد امتحـان قـرار دهـد و امـروز اسـت کـه       خوا خداوند سمیع و بصیر می
شـود.   کند مجزا می مسلمان از غیر مسلمان و خداشناس از آن کس که ادعاي خداشناسی می

خواهم از آن دسته افـراد قـرار بگیـرم کـه در مقابـل اعمـال خـود سـرافکنده و          من نیز نمی
و خوابیدن نیست. باید در ایـن زمـان   اند. اي مردم، بدانید که امروز دیگر وقت خوردن  ذلیل
ایم و به کجا خواهیم رفـت و االن   فکر خود باشیم و بر خودمان بیندیشیم که از کجا آمده به 

  گوید: کنیم و چه زیبا قرآن در جواب می براي چه زندگی می
پس بشتاب  2.»از خدایید و به سوي او بازگشت خواهید کرد«که شما از خاك هستید و   

ن راه عقب نمانیم و از امتحان الهی پیروز فارغ شویم. من نیز با ایـن طـرز تفکـر و    که در ای
یـاري خداونـد بـزرگ هرچـه      روم تـا بـه    خاطر خداوند (اگر قبول کند) به جبهه می فقط به

) اسـت،  7ها مسلمان، که همان فتح کـربالي حسـین(   تر به آرزوي میلیون زودتر و سریع
  دست یابیم.
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متعهد و مسلمان، تقاضاي من از شما این اسـت کـه بـا تربیـت انسـانی      پدران و مادران   
اسالمی فرزندانتان و آماده کردن آنها براي وارث شدن این انقالب خونبار اسالمی ادامه این 

رو رهبر و  خواهم که دنباله ام می نهضت را تضمین کنند. از پدر و مادر و دیگر افراد خانواده
در جبهه هستند و شما هم سهمی در این  تانل از اینکه فرزندانوالیت فقیه باشند و خوشحا

خواهم که خبر شهادت مرا خبر خوشحالی خود قـرار داده   انقالب دارید. از پدر و مادرم می
  و بدانند که آنها هم در آخرت سربلند خواهند بود.

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
داراي شناسـنامه شـماره    1344ي، فرزند عبدالکریم، متولد نامه اینجانب حسین غفور وصیت

195.  
  »1لکن ال تشعروناهللا اموات بل احیاء و تل فی سبیلو ال تقولوا لمن یق«
  »یابید لکه زندگانند و لکن درنمیو نگویید بدانها که کشته [شدند] در راه خدا مردگان. ب«
  2»چه بکشید و چه کشته شوید پیروزید«
  »ولی اهللا اًرسول اهللا و اشهد ان علی اًدان محمله اال اهللا و اشهد اشهد ان ال ا«

دهـم کـه    همتـا و شـهادت مـی    دهم که نیست خـدایی جـز خـداي یکتـا و بـی      شهادت می
) رسول خدا و آخرین پیامبري است که از جانب خداوند براي هـدایت بشـر   6محمد(

اکش جانشین پیـامبر بـوده و   ) و با یازده فرزند پ7دهم که علی( آمده است و شهادت می
بـن الحسـن    حجـۀ  دهـم کـه حضـرت    امامان و پیشوایان ما مسلمانان هسـتند. شـهادت مـی   

برند و روزي خواهد رسـید کـه بـا ظهـور      سر می العسکري، امام زمان(عج) ما، در غیبت به 
دهم که بـه حکـم خداونـدي در     حضرتش جهان پر از عدل و داد خواهد شد و شهادت می

شکن بر ما والیت دارنـد و مـن    حضرت مهدي(عج)، نایب او یعنی خمینی بت زمان غیبت
  فرمان اویم.  نیز به عنوان یک سرباز کوچک اسالم گوش به
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هم اجعلنی من حزبک فانَّ حزبک هـم  اللّ ،هم اجعلنی من جندك فانَّ جندك هم الغالبوناللّ«
  1»ف علیهم و ال هم یحزنونهم اجعلنی من اولیائک فانَّ اولیائک ال خواللّ ،المفلحون

خداوندا، بارالها، مرا از سپاه خودت قرار بده چرا که فقط سپاه تو پیروزند و مرا از امـت و  «
حزب خود قرار ده که حزب تو به رستگاري خواهـد رسـید. خداونـدا مـرا از دوسـتداران      

و نـه  یابـد   مـی  خودت قرار ده که تنها دوستداران تواند که نه بیمی و نه ترسی در آنـان راه 
  ».وقت اندوهگین خواهد شد هیچ
اندازه خودم دارم ایـن   خداوندا، تو خود دانایی که من با آگاهی تمام و با شناختی که به   

یـک سـرباز     ام و جز یاري دین تو قصد دیگري نـدارم و چـون وظیفـه    راه را انتخاب کرده
دم کـه لبیـک گـویم و بـه     گوش به فرمان بودن رهبر خود است، من نیز وظیفه احساس کر

بـه جبهـه    2»را خالی نگذارید و از جبهه پشـتیبانی کنیـد    جبهه«نداي رهبر کبیرم که فرموده 
خواهم که نیـتم را پـاك و عملـم را خـالص گردانـی و       شتافتم و از تو اي خداي بزرگ می

قبـال دیـنم   ام تا مسئولیت خویش را در  ام برنگردانی. به جبهه آمده گاه مرا از نیت اصلی هیچ
دهنده راه شهداي عزیز باشم، شهدایی که با خـون   ام تا ادامه ام انجام داده باشم. آمده و جامعه

ام تا فرداي قیامت در پیشگاه خداونـد متعـال    اند. آمده داشته  پاکشان این انقالب را زنده نگه
ایـن کـافران   ) را از 7ام تا انتقام خون حضرت امام حسـین(  سرافکنده و ذلیل نباشم. آمده

دین بگیرم و جز با ریخته شدن خون من این هدف میسر نگردد. هر وقت که خـونم بـه    بی
توانم بگویم من پیرو حسـینم   ور شدم، آن وقت است که می زمین ریخت و من در آن غوطه

) سـرافراز  7ام و در نـزد امـام حسـین(    و آن وقت است که مسئولیتم را به انجام رسـانده 
ام را بشناسم و به آن نیـز عمـل کـنم.     دایا، تو به من کمک کن که وظیفهخواهم بود. پس خ
هاي حق  اهللا همیشه در صحنه، بدانید که شما امید رهبر و رزمندگان در جبهه اي امت حزب

علیه باطل هستید. تا شما در صحنه باشید پیروزي از آن ما و اسالم و انقالب خواهد بـود و  
کست و رکود ماست و این همان خواسـته آمریکـا و عمـال    حرکتی عامل ش تفاوتی و بی بی
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ریختـه شـدن خـون جوانـان پـاك و       1بـا اش است. دانسته باشید که این انقـالب   سرسپرده
اند براي ما تمام شده است و آنها بـا نثـار کـردن خـون      مخلص که جز اهللا نیت دیگر نداشته

انـد. پـس    خویش ترجیح داده بودن اسالم و انقالب را به زنده بودن و ماندن ،سرخ خویش
تفاوت باشیم و از خود حرکتی نشان ندهیم. به هـر حـال بـر     روا نیست که نسبت به آن بی

شماست که قدر انقالب خود را بدانید و بکوشید که جز راه انقالب راه دیگري را نپیماییـد.  
 ،دادنـد  فرمان امام خود بوده و هر لحظه که والیت فقیه تشـخیص امـر واجبـی را    گوش به 

رو[ي] روحانیت مبارز در خط امـام حرکـت    شما نیز از او با دل و جان پیروي کنید و دنباله
شما از روحانیت مسئول جدا شدن شما از  جدا شدنگاه از آنان جدا نشوید که  کرده و هیچ

است. ایـن را هـم بدانیـد کـه خداونـد بـه ایـن ملـت و مملکـت نظـر دارد و            اصیلاسالم 
ها دست خدایی در آن دخالت داشته است، اگر مـا بـه    ا به حال تمام پیروزيطور که ت همین

  که نخواهد کرد. 2[دریغ]را از ما  یاريکنیم او نیز  یارياو 
پدر و مادر عزیزتر از جانم، اولین درخواستی که از شما سروران دارم این اسـت کـه از     

ري عظـیم داریـد. اگـر لیاقـت     اجـ  ،من راضی باشید. بدانید که شما نیز نزد خداوند رحمان
هـا را   آن دست 3[لحظه] شهادت نصیبم شد براي شما این خبر رسید، دوست دارم که همان

باال برده، از خداوند شکر گزاري کنید، چرا که امانتی که چند روز نزد شـما پـرورش یافتـه    
ن اعتقاد اش برگردانیدید. اگر به قرآ نزد صاحب اصلی ،بود و چه خوب هم پرورش یافته بو

دارید، خدا در قرآن فرموده است که شما از خودتان نیستید و به دیگري تعلق دارید، یعنـی  
، پـس چـه   4»بازگشت همه شما به سوي من اسـت «به خالق و معبود خود و گفته است که 
آفـرین تقـدیم بـدارد. شـما را بـه صـبر و شـکیبایی         بهتر که انسان این گونه جان را به جان

کنم. این را هـم بدانیـد کـه خـون مـن در برابـر        رآن فرموده است سفارش میچنان که ق هم
که خونش در محراب در حالت سجده به زمین ریختـه شـد تـا     5یریخته شدن خون عزیزان
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) را بـه شـهادت رسـاندند و چـه     7. امـام حسـن (  ]1[چه ارزشـی دارد  اسالم زنده بماند
) در زمین داغ کربال 7شد. امام حسین(مظلومانه شربت شهادت را نوشید تا اسالم باقی با

ــاس   ــدن ابوالفضــل العب ــارانش را از دســت داد و شــاهد در خــون غلطی ) و 7(2تمــام ی
سر مبارکش را از تن جدا کرده با تنی سـر   5) بود و خود[...]7(4) و قاسم7(3اکبر علی

و آن ها به خاطر فقط یک چیز بود  ها و مصیبت جدا به شهادت رسید و تحمل این همه رنج
باید همـه  «جا هم فرموده است:  طور که اماممان فرموده و چه به زنده بودن اسالم. پس همان

. ما نیز باید آن قدر خون دهیم تا درخت اسالم همیشه سرسبز باشد. 6»ما فداي اسالم شویم
) سـرافراز  3مادر عزیزم، خوشحال باش که فرداي قیامـت تـو در نـزد حضـرت فاطمـه(     

و  7که صبر تو در مقابل مصائب مشتی اسـت محکـم بـر دهـان منافقـان      خواهی بود و بدان
تفاوتان جامعه و باید شما اي پدر و مادر و خواهر و برادران عزیزم با رفتن مـن بـا ایـن     بی

چنـان محکـم و    گونه سستی در خود راه نـداده و هـم   گونه برخورد کنید و هیچ مسئله زینب
ا تحمل کرده و توجه داشته باشید که در آن مـورد  ها را براي خد استوار مشکالت و مصیبت

و هرآینـه بیازمـاییم   «چنان که قرآن فرموده اسـت   گیرید. هم آزمایش و امتحان الهی قرار می
و مـژده بـه    هـا  میـوه هـا و   هـا و جـان   شما را به چیزي از ترس و گرسنگی و کاستی از مال

از امتحـان الهـی فـارغ شـوید کـه      ، پس مواظب باشید که در این مورد پیروز 8»صبرکنندگان
خداوند اجر عظیم براي صابران در نظر گرفته اسـت. از همگـی شـما التمـاس دعـا دارم و      
امیدوارم که مرا فراموش نکرده و همیشه در سر نمازهایتان دعایم کنید تـا خداونـد گناهـان    

از درآید. دعا مرا ببخشد. دعا کنید که هرچه زودتر دین خدا و پرچم اسالم در جهان به اهتز
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کنید که خداوند هرچه زودتر فرج امام زمان(عج) را نزدیک بگرداند. دعا کنید امام عزیزمان 
  تا انقالب حضرت مهدي(عج) زنده و سالمت باشد.

  در آخر، چند سفارش دارم که امیدوارم در انجام آن کوشا باشید:  
کنید بـه بـرادري    استفاده نمیاي باقی مانده است که  هرچه کتاب و یا مجله و یا روزنامه  

 که از گروه مقاومت امام بسپارید و آنان نیز در راه خدا استفاده نمایند.
دانید خرج کنیـد،   اگر از من حقیر چیزي از نظر مالی مانده بود، هر طور که مصلحت می  

اما اگر مقداري [از] آن را براي جبهـه و یـا در راه خیـر دیگـر مصـرف نماییـد خوشـحال        
 م.شو می
هاي مقاومت را جمع کنید و از آنان بخواهیـد کـه دعـاي     هاي هفته بچه در یکی از شب  

 کمیل و دعاي توسل را به یاد شهداي گروه مقاومت و دیگر شهداي اسالم بخوانند.
  دار. خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه

  

  التماس دعا
  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

  فوريحسین غ
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  هاي کلیدي عبارت
I تعالی گویید که فرزند و پارة تنتان را در راه حق براي حفظ اسالم و قـرآن و نـابودي    شکر باري

 کفر تقدیم آفریدگار نمودید.
I .شهید یعنی آگاه، حاضر  
I  ه شهیدان.دهنده راه روحانیت اصیل و را و ادامه باشیدباید حافظ روحانیت اصیل  
I خواهم که حافظ و پشتیبان والیت فقیه و این جمهوري اسالمی باشید. از شما می 
I  زنگ خطر بزرگی براي اسالم است. ،امام امت را از شما جدا کردندکه بدانید آن روز 
I کفنان یعنی آنهایی که در راه دین، قرآن، اسالم و عدالت اجتماعی به خون خـود رنگـین    گلگون

 د داشت.نین جهان جز افتخاري نخواهاند. در ا شده
I .مرگ با افتخار به از زندگی ننگین است 
I .صبر در راه خدا اجر عظیمی دارد 
I .شهادن را خود با اندیشه باز انتخاب نمودم  
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  محمد پدر: نام 
  معصومه نام مادر:

  1343پانزدهم مرداد  تاریخ تولد:
شـهر سـرخه از توابـع شهرسـتان      محل تولد:
  سمنان

  دیپلم تحصیالت:
  بسیج کننده: گان اعزامار

  1360بیستم آذر  تاریخ شهادت:
  گیالنغرب محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  اصغر غالم علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»در قاموس شهادت واژه وحشت نیست«

ه ستمگران. تنهـا ره سـعادت: ایمـان، جهـاد و     نام خداوند بخشنده مهربان و درهم کوبند به 
  شهادت.

العـالمین لـه    با عرض سالم به ساحت مقدس ولی عصر امام زمان(عج) روحـی و ارواح   
الفداه و درود بر منجی انسانیت، رهبر انقالب اسـالمی ایـران، نایـب امـام عصـر(عج) امـام       

  و به عمر پربرکتش بیفزاید.خواهم که از عمرم بکاهد  تعالی می خمینی که از خداوند باري
) و از 7ابـن علـی(   تا سـاالر شـهیدان حسـین    2درود فراوان بر شهیدان اسالم از هابیل  

  کربالي حسین تا کربالي خونین ایران.
سالم و درود بر شما اي پـدر بزرگـوارم و اي مـادر مهربـانم و اي بـرادر عزیـزم و اي         

تعـالی   و شاد و خندان باشـید و شـکر بـاري    خواهر مهربانم. آرزومندم که برایم گریه نکنید
گویید که فرزند و پارة تنتان را در راه حق براي حفظ اسالم و قرآن و نـابودي کفـر تقـدیم    
آفریدگار جهان نمودید و نماز شکرانه به جاي آورید و از خدا برایم طلب آمرزش نمایید و 

  فرماید:   یاند چنانچه خداوند در قرآن کریم م بدانید که شهیدان زنده
»ین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاًن الذّو ال تحسب 3»عند ربهم یرزقون بل احیاء  
انـد و نـزد خدایشـان     مپندارید کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند، بلکه آنها زنـده «

  ».خورند روزي می
  دارد. صبر در راه خداوند اجر عظیمی دارد و خداوند صابران را دوست می  

                                           
 .2، ص15صحیفۀ امام، ج -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
  .169آل عمران/  -3
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) و انبیـا  7سر قبرم جوان ناکام ننویسید، زیرا ایـن راه [را] کـه همـان راه حسـین(    بر   
  است، خود با اندیشه باز انتخاب نمودم و به استقبال آن شتافتم که از واژه آن معلوم اسـت، 

  شهید یعنی آگاه، حاضر.
د کـه  خواهم که برایم دعـا کنیـ   نمایم و از شما می اي پدر مهربانم، از شما طلب عفو می  

باشد و از خداوند قـادر و   شهید شوم، زیرا دعاي پدر چون دعا و ثناي پیامبر براي امتش می
  توانا براي شما اجري بزرگ خواهانم.

نمایم و امیدوارم که شیري که بـه مـن دادي    و اما اي مادر مهربانم، از شما طلب عفو می  
پیامبر فرمـوده اسـت    ) صابر و بردبار باشی که(7) حسین3حاللم کنی و چون زینب(

  و از خداوند براي شما اجري بزرگ خواهانم. 1»بهشت زیر پاي مادران است«
خواهم که به درس خود ادامه دهید تا بتوانی خدمتی بـراي اسـالم    اي برادرم، از شما می  

و مسلمین نمایی و آگاه و هوشیار باشی که همواره باید حافظ و پشتیبان روحانیـت اصـیل   
صدر اسالم تا کنون اسالم به وسیله روحانیت حفظ شده است، گـول خائنـان و   باشی که از 
  را نخوري، پیرو خط امام باشی. 2منافقان

نمـایم و از خداونـد متعـال بـراي شـما       وارم، از شما طلب عفو می و اي خواهران زینب  
یرو خط اجري بزرگ خواهانم و از شما انتظار دارم که فرزندانتان را مکتبی پرورش دهید، پ
دهنـده   امام که همان راه اسالم است و بدانید که ما باید حافظ روحانیت اصیل باشیم و ادامه

  راه روحانیت اصیل و راه شهیدان.
خـواهم کـه حـافظ و پشـتیبان والیـت فقیـه و ایـن         و اي ملت غیور ایران، از شما مـی   

د و روحانیت را جـدا  دهندگان راه شهیدان باشی جمهوري اسالمی و روحانیت اصیل و ادامه
از خود ندانید کـه ایـن آرزوي امپریالیسـم شـرق وغـرب اسـت، و واي بـر آن روزي کـه         

انـد و ایـن    روحانیت را از ملت جدا سازند، بدانید که آن روز امام امت را از شما جدا کرده
  زنگ خطر بزرگی براي اسالم است.

                                           
 .180، ص15، مستدرك، ج»تحت اقدام االمهات الجنۀ«ترجمه این حدیث نبوي است:  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
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فنان یعنی آنهایی کـه در راه دیـن،   ک وطنانم، این گلگون ام و هم آري، اي برادران اسالمی  
اند. در ایـن جهـان جـز افتخـاري      خون خود رنگین شده  قرآن، اسالم و عدالت اجتماعی به

مرگ حتـی از رگ گـردن   «نخواهند داشت در آن روزي که مرگ بر انسان مقدر است یعنی 
ه مقـام کنـد،   اگر در اعماق دریاها یـا بـاالي ابرهـاي انبـو      .1»تر است انسان هم به او نزدیک

  باالخره جهان را بدرود خواهد گفت که مرگ با افتخار به از زندگی ننگین است.  
خواهم کـه توفیـق شـهادت را نصـیبم گردانـی و مـا را        بار پروردگارا، از تو عاجزانه می  

هـاي تـرا بگـویم، مـا در نـزد       بیامرزي. خدایا، من که نتوانستم در جهان مادي شکر نعمـت 
خـواهم   کنم و باز از شما می اي خداوند، از شما طلب آمرزش می  ان خجلیم.پیامبران و امام

که توفیق شهادت را نصیبم گردانی، زیرا شهید مقامی واال دارد و من فردي گناهکار و خوار 
  و حقیرم.

روم نه براي انتقام بلکه به منظور احیاي  اي خدا، اینک با یاد تو به جبهه حق و باطل می  
کـنم. خـدا و امـام زمـان (عـج) و       [و] تداوم انقالبم پاي در چکمه(پوتین) می (اسالم) دینم

ام کنـد و بـه آن    خواهم که هدایت و راهنمایی طلبم و از او می نایب برحق او را به یاري می
هـر قـدمی    اهللا. داند. هدفم اهللا، مکتبم اسالم، مرادم روح سوي و به آن راه که خود صالح می

سازم، بـه یـاري خـدا     کنم و قلب دشمن را هدف می اي که شلیک می لهدارم و هر گلو برمی
کنم دردش را و زجـرش را   خورد با یاري خدا تحمل می اي که به بدنم می باشد و هر گلوله

مادرم و برادرانم و خواهرانم و   نامه از پدرم، در پایان، وصیت باشد. تر از عسل می که شیرین
خمینـی رهبـر    ،ام ذکر خدا را داشته باشند. و اهللا اکبر ع جنازهخواهم که در تشیی فامیالنم می

  [را] تکرار نمایند.
  

ــده ــهیدان زنـــ ــر شـــ ــد اهللا اکبـــ   انـــ
  

ــده     ــون غلطیـ ــه خـ ــر  بـ ــد اهللا اکبـ   انـ
  »والسالم«  

  اصغر غالم(سرخه) علی
9/9/1360  

                                           
ن حبل الورید. «11ق/  سورة -1 ب الیه م حنُ اَقْرَ در کتب عرفانی این تعبیر و آیۀ قرآنی براي بیان رابطۀ نزدیک بـین  ». نَ

 ».هاي مختلف مورد استفاده و تفسیر قرار گرفته است بنده و خالق به عناوین و تلقی
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  هاي کلیدي عبارت
I .امام امت را هرگز فراموش نکنید  
I ورد.قرآن را نگذارید خاك بخ  
I  تفاوت نباشید. وقایع جاري در کشور بینسبت به  
I         منافقین و ملحدین و منحرفین و ضد انقـالب داخلـی را بـا همکـاري سـپاه پاسـداران و دیگـر

  نهادهاي انقالبی سرکوب و نابود کنید.
I ها شرکت نمایید. در جبهه  
I باشد. ها بهترین محل می ها این جبهه براي تعالی روح ما انسان 
I تفاوت نباشید. به انقالبمان و وقایع جاري کشور بی هرگز نسبت 
I .در هر زمان و مکان به یاري مظلومان و ستیز با ظالمان مشغول باشید  

  مجید :نام
  غالمی خانوادگی:  نام

  حسینعلی   پدر: نام 
  النسا شرف نام مادر:

  1344یکم فروردین  تاریخ تولد:
آبـاد از توابـع    روستاي قاسم محل تولد:

  شهرستان شاهرود
  اول راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361هم آبان یازد تاریخ شهادت:
  موسیان محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

ــزار ــرو    :م ــتاي پ ــهداي روس ــزار ش گل
  شهرستان زادگاهش
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  مجید غالمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
    1»الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی الموتکم قاهرین«
  ».استمرگ در حیات ذلت بار شماست و حیات شما در مرگ با عزت «

اینجانب مجید غالمی، فرزند محمدرضا با درود و سالم به رهبر کبیـر انقـالب اسـالمی      
ها به منطقه جنگـی   والیتی  اي از دوستان و هم کنم، من به همراه عده ام را آغاز می نامه وصیت

رفته و در جبهه کفر و اسالم به امر ولی فقیه زمان امام خمینی شرکت کردم. امیدوارم مـورد  
  بول پروردگار قاهر و رحیم قرار گیرد. ق

باشد. اي مسـلمانان جهـان، شـرق و غـرب      هدف من فقط صدور انقالب اسالمیمان می  
سوزد، ما خودمان بایـد متحـد شـده و دسـت ابرجنایتکارهـا و       هرگز دلشان به حال ما نمی

هـا، اي   یاللهـ  اي حـزب   از صـفحه روزگـار برانـدازیم.    2نوکرانشان را مثل صدام یزیـد [را] 
سربازان امام زمان(عج)، والیت فقیه، قانون اساسی، مجلس شوراي اسالمی، و امـام امـت را   
هرگز فراموش نکنید و قرآن را نگذارید خاك بخورد که خیر و برکـت در اینهاسـت. مـردم    

هاي متمایل به چپ و راست میدان دهید و امیدوارم هرچـه   شهیدپرور، مبادا به این گروهک
فروشــان و محتکــران و  خورهــا و رباخوارهــا و گــران  جامعــه اســالمیمان مفــتزودتــر در 

ها و باالخره همه فاسدان یا هدایت شوند یا از بین بروند تا جامعـه   چی بردارها و قاچاق کاله
ما یک جامعه صددرصد مکتبی و اسالمی گردد. در هر زمانی ظـالمی اسـت و مظلـوم، بـه     

یان جهان، در هر زمانی و در هر مکانی به یاري مظلومان )، امام اول شیع7گفته امام علی(
تفاوت  و ستیز با ظالم مشغول باشید و هرگز نسبت به انقالبمان و وقایع جاري در کشور بی

و  3رسـد. منـافقین   د روز مرگ شما فرا مـی یچنین شو نباشید که اگر خداي نکرده روزي این

                                           
 ، ترجمۀ سید جعفر شهیدي.51) نهج البالغه، خطبۀ 7علی( -1
 اضافه است. -2
 .ك. تعلیقات.ر -3
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را با همکاري سپاه پاسـداران و دیگـر    و خارجیملحدین و منحرفین و ضد انقالب داخلی 
  نهادهاي انقالبی سرکوب و نابود کنید.

توانید مفهـوم واقعـی فرمانـدهی     ها شرکت نمایید که تا وقتی شرکت نکنید نمی در جبهه  
  امام زمان(عج) را دریابید. واقعا جبهه دنیایی دیدنی و شگفت است. دنیایی از صفا، برادري،

  باشد. ها بهترین محل می ها این جبهه خره براي تعالی روح ما انسانایثار، مقاومت و... باال
کنم در مرگ من هرگز نـاراحتی نکنیـد و امیـدتان بـه      ام سفارش می در پایان، به خانواده  

خدایا خـدایا تـا    :مان بیشتر شود و این دعاي همیشگی را فراموش نکنید که  انقالب اسالمی
  دار.  انقالب مهدي خمینی را نگه

کنم که راهم را ادامه دهند که جبهه حق همین است و بس و  به برادران خود وصیتم می  
  خواهم. مرا حالل کنید. در پایان، از همه شما که وقتتان را گرفتم معذرت می

  خدا حافظ همگی شما عزیزان.
  فرزند شما مجید غالمی

24/5/61  
  اهواز
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  هاي کلیدي عبارت
I ه به شهادت ختم شود.راهی را انتخاب کنید ک  
I .شما باید یار و یاور امام باشید 
I .از راه امام جدا نشوید  
I .خیلی غصه دارد در روزگار شهادت انسان با مرگی غیر از شهادت بمیرد  
I .راه امام را سرمشق کارهاي خود قرار دهید  
I .باید شما همیشه در صحنه باشید  
I هاست. راه امام و والیت فقیه بهترین راه  
I ه کنید که خداوند افراد متقی را دوست دارد.تقوا پیش 
I دارم. من فقط به خاطر خدا به جبهه رفتم و فقط براي انجام رضاي خدا قدم برمی 
I وارش مشت محکمی باشد  خواهم که چون زینب(س) صبر داشته باشد. صبر زینب از مادرم، می

 بر دهان آمریکا.
I دم.این را بدانید که اگر شهید شدم به آرزوي خود رسی 
I  هـا بیاییـد و    بتوانید به انقالب کمک کنید و بتوانید یک روز در جبهـه  تابه انقالب ایمان بیاورید

  براي اسالم رزمنده باشید.
  

  تقیمحمد  :نام
  غالمی خانوادگی:  نام

  موسی الرضا پدر: نام 
  معصومه نام مادر:

  1342بیستم خرداد  تاریخ تولد:
ــد:  ــل تول ــع   مح ــان از تواب ــتاي میق روس

  شهرستان شاهرود
  چهارم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1362دوم اسفند  و بیست تاریخ شهادت:
  جزیرة مجنون   محل شهادت:
  بمباران شیمیایی نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 563غالمی، محمدتقی      ¹تان سمنان اس

  محمد تقی غالمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»هم بنیان مرصوصکانّ صفاً هین یقاتلون فی سبیلان اهللا یحب الذّ«

سـوي رضـوان    رویم بـه  اینک می  اش، رودها به اولیاء گرامیبه نام خدا و با نثار بهترین د  
الهی تا دین خویش را نسبت به امام خویش و امام زمان(عج) و نسبت به پیامبران و امامـان  
ادا کنیم و به عهد خویش، که گفتیم خونی که در رگ ماست هدیه به رهبـر ماسـت، جامـۀ    

قانش باز کرده و راهگشاي قدس عزیز عمل بپوشیم و راه کربال[ي] حسینی را به روي عاش
نـه، دایـی و    باشیم و اینک وصیت من به شما عزیزان پدر و مادر، و برادر و خواهر، بابا و نه

هـا و   کالسـی  ها و عموها و پسر عموها، خویشان و دوسـتان، هـم   خاله و عمه، و دختر عمه
  معلمان عزیز و امت شهید پرور این است:

را از کسانی که از همه بیشـتر از آنهـا انتظـار دارم بـا آنهـا بـه       و اینک اولین کالم خود   
جمهور محبوبمـان را بـه شـما     را رئیس  2اي . در آغاز، صحبت آقاي خامنه نشینم صحبت می

گویم: خیلی غصه دارد در روزگار شهادت انسان با مرگ غیر از شهادت بمیرد. دوسـتان   می
ختم شود، راهی را بروید کـه شـهیدان انتخـاب    عزیزم، راهی را انتخاب کنید که به شهادت 

  کردند، راه امام را شهیدان انتخاب کردند، راه امام همان راه خداست.  
دوستان عزیزم، شما باید یار و یاور امام باشید، به دستورات امام مو به مو توجـه کنیـد،     

اي سالمتی و طول راه امام را سرمشق کارهاي خود قرار دهید. برادران [و] دوستان عزیز، بر
عمر امام دعا کنید، بـراي پیـروزي رزمنـدگان بـر دشـمن بعـث کـافر، دشـمنی کـه نـوکر           

 3گیرد، دوسـتان عزیـز [...]   نشاندة آمریکا است و دستوراتش را مو به مو از آمریکا می دست
شما هم بلند کنید براي سالمتی  5ادعونی استجب لکم [...] 4امام خویش را تنها گذارید [...]
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 ر.ك. تعلیقات. -2
 خوانا نیست. -3
 خوانا نیست. -4
 خوانا نیست. -5



 (دفتر نهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)13ارگران (آثار و اسناد شهدا و ایث     564

میلیون نفر براي فرج آقا امام زمان(عج) و رزمنـدگان اسـالم    40امام بزرگوارمان، قلب تپندة 
  ها پیروز شویم دعا کنید. براي اینکه در این عملیات

کنم: خویشان وقومان بدانید کـه راه   اما صحبت دیگرم را براي خویشان خودم شروع می  
رسـاند، راه   سان را به سر منـزل مقصـود مـی   امام بهترین راه یعنی همان راه خدا، راهی که ان

امام همان راه است. شما باید از هر لحاظ نمونه باشید. مو به مو به فرامین امام عزیز گـوش  
امام را روز [و] شب دعا کنید. باید شما همیشه در صحنه باشید. اگـر در بـین شـماها     1کنید

و ایـن را بدانیـد اگـر کسـی     خداي نکرده کسی راهش اشـتباه اسـت او را راهنمـایی کنیـد     
مرجعیت امام خمینی را و آقایان یاوران امام را قبول ندارد، حق ندارد به جنـازه مـن دسـت    

توانند به جنازه من دست بزنند که به امام امت ایمان داشته باشند و بـه   بزند. فقط کسانی می
  جمهوري اسالمی ایمان داشته باشند و ...

بزرگ کردید در هنگام کـوچکی بـا    سختیانم: شما که مرا به و اما شما پدر و مادر مهرب  
آن وضع نابسامان آن زمان از شماها متشکرم. شاید خداوند مهربان خواست که من بمیرم تا 

  شاید سربازي باشم از سربازان امام زمان(عج) و جان خود را فدا کنم در راه اسالم. 
مرا تحمل کنید. شما اگر ماها یعنـی تقـی    پدر و مادر مهربان، امیدوارم که بتوانید دوري  

به درجه شهادت نائل آمد، به خود ببالید که چنین فرزندي را در دامن خود بـزرگ کردیـد.   
خواهم که از دست من اگـر ناراحـت    کنم و از شما می من شماها را نزد خداوند میهمان می

ي مـا زحمـت فـراوان    هستید، از من راضی باشید و مرا حالل کنید زیـرا پـدر و مـادر بـرا    
  کشیدند.  

برادرانم محمد، حمید، اسماعیل، امید، در راه خدا قدم بردارید و راه امام و والیت فقیـه    
هاست و از آن جدا نشوید و همیشه در صراط مستقیم قدم بگذاریـد. یـاور امـام     بهترین راه

ی را دوسـت دارد.  امت باشید و از خط او رها نشوید. تقوا پیشه کنید که خداوند افـراد متقـ  
نماز را به پا دارید و از تهمـت و دروغ و غیبـت دوري کنیـد اخـالق اسـالمی را در خانـه       

ترین چیز پـدر و مـادر را اذیـت     خود به هم پرخاش نکنید و براي کوچک بی  مراعات کنید،
  ها بر گردن ما حق بسیار زیادي دارند.   نکنید زیرا آن
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ام را هر طـور کـه    ام و نخوانده نمازهایی را که نگرفته و  پدر و مادر جان، براي من روزه  
تر بود بگویید بـه جـا    خود صالح دانستید و هر طور که میل خودتان بود و براي شما آسان

  آورند.
دوستان عزیزم، برخیزید بنگرید فرزندان اسالم را که هر یک پس از دیگري براي لبیـک    

خـود امـام را لبیـک     حسـین زمـان   1»صـرنی هل من ناصراً ین«گفتن به حسین زمان صداي 
شـوند. برخیزیـد اسـلحه بـه زمـین افتـاده دوسـتان و         گویند و به خون خود غلتـان مـی   می

تان (خطاب سخنم به برادران همکالسم است) شهیدان سـید علـی رجـب و سـید      همرزمان
قبـر  خواهید کربالیی بشـوید،   حسن را به دست بگیرید. کربال در انتضار شماست، مگر نمی

   2پس بیایید به نداي رهبر خود لبیک گویید. حسین را که بدون زوار زیارت کنید.
قبـولی  از بگیریـد، منظـور    3»دانشگاه کـربال «برادران، بیایید مدرك خود را، دیپلم را، در   

اهللا. دوسـتانم،   پذیرد. هر که دارد هوس کربال بسـم  دانشگاه کربال دانشجو میشهادت است. 
یا اول بدبختی هر انسان است. راه صد ساله را در یک لحظه پیمودن سـعادت  دلبستگی به دن

هـا اسـت کـه     است. برادران، از غیبت و تهمت جداً خودداري کنید. دروغ نگویید که همین
شود کـه انسـان از راه خـدا دور     ها باعث می شود شیطان بر انسان غلبه کند. همین باعث می

  شود. 
ن عزیزم، از شما انتظـار زیـادي دارم و امیـدوارم اگـر خـدایی      در آخر، برادران و دوستا  

نکرده موجبات اذیت و آزار شما را فراهم ساختم، مرا ببخشید و از من راضی باشید و مـرا  
  خواهم. عفو نمایید و از هر کسی که موجبات اذیت و آزار او را فراهم کردم معذرت می

کـنم. بـرادران    آغاز مـی  میقانص امت و اینک سخن دیگرم را با امت شهید پرور بخصو  
کنم به یاد آورید روزهاي پیروزي انقالب اسالمی  [و] خواهران، در اول به شما یادآوري می

هاي عوضی، که امیـدواریم خداونـد    را، مثل همان اوایل در صحنه باشید طوري که این آدم
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یلـی بایـد مـا غصـه     ترین کاري را نداشته باشـند. خ  همه آنها را هدایت کند، جرأت کوچک
فروشی، دزدي، و زنا، لواط دیگر  1شهید داده قاچاق 30بخوریم که در روستایی که بیش از 

  کارها باشد.  
ها را که راه حق [و] باطل [و] خیر و شـر   پدران و مادران و برادران و خواهران، این آدم  

ا را از کارشـان کـه   و آنهـ -چنـین کـاري را    ببینیددهند راهنمایی کنید. اگر  را تشخیص نمی
مسئول هستید و باید جواب خـدا را در   -آنها را راهنمایی نکنید ]و[براي جامعه مضر است 

  آخرت زمان بدهید.  
بـه   2.»غیبت نکنیـد کـه غیبـت از زنـا بـدتر اسـت      «برادران، پدران، و مادران، خواهران،   
ان بـه جبهـه خـودداري    شود گوش نکنید و در آخر کالم از رفتن فرزندانت هایی که می شایعه

نکنید و بگذارید آنها به جبهه بیایند و اگر اینجا کشته بشوند، بهتر است تـا اینکـه در آنجـا    
  ها را دوست ندارد بزنند. خدایی نکرده دست به کارها[ي]ي که خدا آن

رسـانم. خـواهرم فاطمـه، فرزنـدانت را،      خدمت خواهرهاي خوب و مهربانم سـالم مـی    
رسـان خـون شـهیدان     وري باید تربیت کن که نرگس چون زینب پیـام نرگس و مهدي، را ط

باشد و مهـدي سـرباز امـام مهـدي(عج) و پشـتیبان امـام خمینـی باشـد و خـودت چـون           
  پیام خون برادر شهیدت را به دیگران ابالغ کن و شـما اي خـواهرانم حلیمـه،    )3(زینب

ه در خـط امـام حرکـت کنیـد و     حبیبه و محبوبه، شما باید نمونه باشید که انشـاءاهللا همیشـ  
  در آینده باشید. )3(تان را خوب بخوانید و چون زینب هاي درس

نه، شما براي من زحمت زیاد کشیدید. در هنگام کوچکی هنگامی کـه مـن    شما بابا و نه  
مریض بودم زحمت مرا زیاد کشیدید، اما من نتوانستم جبران زحمات شـما را در ایـن دنیـا    

نه این چند صباحی که از عمرتان  بابا و نه  کنم. ا را نزد خداوند میهمان میبکنم. انشاءاهللا شم
دارد و  کنندگان را دوست مـی  باقی مانده اگر کار خطایی انجام دادید، توبه کنید که خدا توبه

سعی کنید که از مواضع غیبت و دروغ و بدگویی دنبال دیگران و از دنبـال روحانیـت جـداً    
د افتخار کنید که چنین فرزندي را بزرگ کردید و اگر من شهید شدم، دوري کنید و شما بای
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شود که دشمن خوشحال شود، دشمنان روحانیت  ، زیرا گریه شما باعث می شما گریه نکنید
   .خوشحال شود. شما به جاي گریه باید به مردم روحیه دهید

از   یار کشـیدید. هاي عزیزم است. شما که زحمت ما را بسـ  و اما صحبت من با شما دایی  
خواهم که در راه صراط مستقیم قدم برداریـد و راه امـام بهتـرین راه اسـت؛ راهـی       شما می

است که اگر در آن وارد شوید، سعادت و شهادت دارد. آگاه باشید که اگر خداي نکرده بـه  
وید کـه  ر روید، بدانید و باز هم آگاه باشید که راهی اشتباه می غیر از راه امام راهی دیگر می

  شود. به جهنم ختم می
اگر روحانیت را قبول ندارید و امام را قبول ندارید، امام زمان(عج) را قبول ندارید، حـق    

ندارید به جنازه من دست بزنید و اصال در مجلس من حاضر شوید. شما را به تقوا دعـوت  
رج نشـوید.  خواهم که تقـوا پیشـه کنیـد، و از راه صـراط مسـتقیم خـا       کنم و از شما می می
رسـانم. امیـدوارم کـه فرزنـدانتان را در راه خـدا       هاي عزیزم، از دور به شما سالم مـی  خاله

تربیت کنید و دختران خود را چون زینب(س) و فرزندان خود را چون حسین(ع) و سـرباز  
خواهم که اگر خطایی از من سرزد[ه] بـود و شـما را    امام زمان(عج) قرار دهید و از شما می

  کردم (دایی و خاله) مرا عفو نمایید. ناراحت
رسانم و امیدوارم که اگر شهید شدم، در غم من گریه  عمه جان، از دور به شما سالم می  

توانـد بـه    انسان مـی   نکنید و باید افتخار کنید که من شهید شدم. شهادت کمال انسان است،
پـر بکشـیم.    سـوي خـدا   خـواهیم بـه   پیش خدا پر بکشد اگرچه شـهید شـود. مـا هـم مـی     

ها  ها، شما در درجه اول از مواضع تهمت و دروغ و غیبت دوري کنید، زیرا همین دخترعمه
سازد و حجاب خود را رعایت کنید، زیرا باید آن کاري را  است که انسان را از خدا دور می

م هایم، راه صراط مستقیم را بیابیـد، راه امـا   گو باشیم. پسرعمه کنیم روز قیامت جواب که می
بستگی به دنیـا را بایـد کنـار گذاشـت و      رسید. دل را دنبال کنید که با این راه به موفقیت می

ها برسد. این راه همـان راه اسـت    تواند از این راه به بهترین راه وارد راهی شد که انسان می
را] که خداوند براي ما به وسیله پیامبران [و] امامان و االن به وسیله امـام خمینـی ایـن راه [   

  روشن کرده و انشاءاهللا تا انقالب مهدي این راه ادامه دارد.
ها را پر کنید، امام را تنها نگذارید و بدانید که مـن   خواهم که جبهه و در آخر، از شما می  

روم، روي شناختی که نسـبت بـه اسـالم دارم، از     با آگاهی کامل به جبهه حق علیه باطل می
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 سی هم مرا پر نکـرده اسـت. بـه جبهـه نـرفتم کـه مـثالً       روي احساسات به جبهه نرفتم و ک
بگویند فالن کس هم به جبهه رفته، من فقط به خاطر خدا به جبهه رفتم و فقط براي انجـام  

دارم و امیدوارم که خداوند نیز ما را قبول کند. الهی راضی هسـتم بـه    رضاي خدا قدم برمی
  رضاي تو. 

ست شما نرسید، ناراحت نباشـید زیـرا شـهداي    بدانید اگر شهید شدم و اگر جسدم به د  
تـک افـرادي اسـت کـه راه آنهـا را ادامـه        گمنام قبر ندارند ولی قبرشان در دل و سینه تـک 

  گیرند.   و اسلحه به زمین افتاده آنها را به دست می دهند می
دهد. شـاید   و یکی اینکه خداوند براي آزمایش دوست خود را هدف تیر دشمن قرار می  

خواست ما را آزمـایش نمایـد، شـاید مـا مـأموریتی       دوباره زخمی شدن خداوند می در این
خواهم که مرا در ایـن   خواستیم آنها را به انجام برسانیم و از خداوند می داشتیم که حتما می
  کار موفق بگرداند.

دهم که محمد(ص) فرستاده خداست و جز خداي یکتـا   دهم، شهادت می من گواهی می  
ندارد و علی(ع) ولی خداست، و یعنی [بـه] دوازده امـام و چهـارده معصـوم     خدایی وجود 
  رسد که به آن توضیح دهم. دهم. دیگر چیزي به خاطرم نمی پاك گواهی می

نویسم، مصادف است با شهادت دختـر پیـامبر و امیـدوارم     نامه را می االن که این وصیت  
  جاب کند.  که خداوند دعاهاي همه ما را و حاجات خیر ما را مست

ابن ابیطالـب بـه روي صـفحه      علی 17ر کباشد که در پایگاه لش می 27/11/62شنبه  االن پنج
  آورده شده است.  

و در آخـر، از همـه    امیدوارم که اگر عیب و نقصی دارد، خودتان آن را اصـالح نماییـد.    
احترامی   ا بیافرادي که به نحوي موجبات اذیت و آزار آنها را فراهم ساختم یا نسبت به آنه

  ام، مرا عفو نمایید. از همه شما متشکرم. انجام داده
  

  51مصادف با اولین روز عملیات والفجر 
  داند، اهللا اعلم  هنگام شهادت خدا می
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27/11/62  
  محمدتقی غالمی

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

نـام فرسـتادگان خداونـد از     انسان. به  بخش نام اهللا هستی نام اهللا پاسدار خون شهیدان. به  به 
) منجی عالم بشریت و خـاتم  6الرحمان و تا محمد مصطفی( آدم گرفته تا ابراهیم خلیل

سالم بر امامانمان از علی ابرمرد تاریخ و یاور علویان و بـا سـالم و درود بـر امـام       پیامبران.
االن هرچه داریم از قیـام   )، حسینی که قیام او را رزمندگان اسالم زنده کردند و7حسین(

  دهند. او است و رزمندگان اسالم راه سرخ حسین را ادامه می
برد و هر موقع الزم به ظهورش بـه   سر می  سالم به امام زمان(عج) که در غیبت کبري به  

کنـد سـالم    نماید و او دنیا را پر از عدل و داد می ظهورش گردد خداوند امر به ظهورش می
هبر کبیر انقالب، یاور محرومان جهان، پیر جماران که خداوند عمرش را به بر امام خمینی ر

انقالب مهدي و حتی در کنار مهدي متصل کند و سالم برشهیدان، شـهیدانی کـه در راه بـه    
ثمر رساندن و بارور کردن نهال انقالب از خون مایـه گذشـتند و اسـالم را یـاري نمودنـد.      

هایشان نرسید و سالم بر معلـولین و   به دست خانواده سالم بر شهیدان[ي] که جسد پاکشان
اللهم وفقنـا لمـا تحـب و    «کند.  مجروحینی که امام آنها [را] شهیدان زنده انقالب معرفی می

امام زمان (عـج)   1از آنچه که لطف خداوند شامل حال ما شد و توانستیم سرباز[ي]» ترضی
طـور کـه    پاسداري مشغول باشـم. همـان   باشم و در سنگرها براي دفاع از مرزهاي اسالم به

من بین شما دو چیز » انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی«پیغمبر هنگام رحلت گفت 
  قرآن را و دیگري عترت.  خدا  گذارم: یکی کتاب ارجمند باقی می

هاي شـهیدان   دارید. فرزندان شهیدان و خانواده هاي انقالب را درست نگه  برادران امانت  
  ها روید [و] از آنها تجلیل بـه عمـل بیاوریـد و دیگـري     مانت هستند، پس شما به دیدار آنا

اسالم روحانیت را تنها نگذارید. وحدت داشته باشـید. وحـدت تنهـا رمـز پیـروزي اسـت.       
  دعاها[ي] را به نحو احسن برگزار کنید.
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باشـند. از   خـواهم کـه از مـن راضـی     رسانم. از آنهـا مـی   خدمت پدر و مادرم سالم می  
رود: پسرم برو، اما مردانه  اي که پدرم هنگام سوار شدن به ماشین به من گفت یادم نمی کلمه

کنیم. مادرم  باش. پدر جان، خیالت راحت باشد که ما مرد جنگیم و مردانه از مرزها دفاع می
وارش مشـت   گویم که چـون زینـب(س) باشـد. صـبر زینـب      رسانم و به او می را سالم می

  ی باشد به دهان آمریکا.  محکم
برادرانم و خواهرانم، شما مرا ببخشید که شاید شما را اذیت کرده باشم و از اسالم جـدا    

نشوید، اسلحه مرا بردارید، حمایل را بر دوش ببندیـد و پـوتین را در پـا کنیـد و بـه یـاري       
  که کفر هست شما هم باشید، مردانه بجنگید.   اسالم بشتابید. تا زمانی

رسـانم و از   سـالم مـی   1درانم، در خط امام حرکت کنید و از امام جدا نشوید. به [...]برا  
طلـبم. از تمـام    خواهم که در خط امام حرکت کنند. از تمام اقوام خود حاللیـت مـی   آنها می

  سپارم.   طلبم و در آخر، همه شما را به خدا می دوستان حاللیت می
  »والسالم«

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  هللا الرحمن الرحیمبسم ا
داري و بـه آنچـه کـه تـو     » ب و ترضیحنالما تُفقّهم واللّ«خدایا موفقمان دار به آنچه که در 

  راضی هستی.
بخش همه عالم که به همۀ عـالم   نام اهللا هستی نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان. به  به   

الرحمان و تـا   براهیم خلیلنام فرستادگان خداوند از حضرت آدم تا ا معناي خاص بخشید. به
) رسول خدا و خاتم پیامبران، سالم بـر علـی ابرمـرد تـاریخ، یـاور      6محمد مصطفی (

دهنـد و االن   ) که رزمندگان اسالم راه سرخ او را ادامه مـی 7محرومان و سالم بر حسین(
) بـود کـه اسـالم را زنـده کـرد.      7) است و قیام حسین(7هرچه داریم از قیام حسین(

مهدي(عج) که در غیبت کبري بود و هر موقع الزم به ظهورش شود خداوند امر به سالم بر 
سـالم بـر امـام خمینـی، رهبـر کبیـر        کنـد.  کند و او دنیا را پر از عدل و داد می ظهورش می
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گذار جمهوري اسالمی ایران، یاور محرومان که خداونـد طـول عمـرش را بـه      انقالب، بنیان
هدي متصل کند سالم بر شهیدان، شهیدان انقـالب و جنـگ   انقالب مهدي و حتی در کنار م

تحمیلی، چه آنان که در جبهه در امتداد گـودي قتلگـاه حسـین و چـه آنـان کـه در حـزب        
و چه آنان که در محراب به دست فرزندان نابکار نمرود بـه   2وزیر و دفتر نخست 1جمهوري

را شـهیدان زنـده انقـالب    سالم بر مجروحین و معلولین کـه اسـالم آنـان     شهادت رسیدند.
از آنجـا کـه    .انـد  داشـته  3هایمـان [...]  هستند که همیشه بر دل تذکراتیکند و آنها  معرفی می

ایم سرباز امام زمان(عج) باري دگر باشیم و اینکه  لطف خداوند شامل حال ما شد و توانسته
  کنیم. فاظت میکنیم که از مرزها ح توانستیم به جبهه بیاییم، خدا را هزار بار شکر می

طور که  برادران همان 4»انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی«گوید:  محمد(ص) می  
گـذاریم   بها بـاقی مـی   من در بین شما دو چیز گران«گوید در وقت رحلتش:  محمد(ص) می

هاي انقـالب را چـون قـرآن محتـرم      برادران، امانت ».یکی کتاب خدا قرآن و دیگري عترت
ها را درسـت بـه    فرزندان شهیدان و امام امانتی هستند در دست ما، ما باید این امانتبدانید. 

خواهم که از من راضـی باشـند و    رسانم. از آنها می خدمت پدر و مادر سالم می ثمر بدانیم.
جمله پدرم را که در سر مزار شهیدان و هنگام سوار شدن بـه ماشـین بـه مـن گفـت یـادم       

و مـادرم را سـالم    جنگـیم  ردانه باش. ما مرد جنگـیم و مردانـه مـی   رود. گفت: پسرم، م نمی
وارش مشـت   خواهم که چون زینب(س) صبر داشته باشد. صبر زینـب  رسانم و از او می می

برادران و خواهرانم راضـی باشـید و راه امـام را، کـه همـان       محکمی باشد بر دهان آمریکا.
حمایل بـر دوش گیرنـد و لبـاس را بـر تـن       اسالم است، ادامه دهند و اسلحه مرا بردارند و

هـایم سـالم    بـه دایـی   بپوشند و پوتین بر پا کنند و به میدان بروند و اسـالم را یـاري کننـد.   
خواهم که راه اسالم و خط امام بهتـرین راهـی اسـت کـه آنهـا را بـه        رسانم و از آنها می می

ق دست زدن به جنـازه مـرا   رساند و اگر کسی از امام و روحانیت جدا باشد، ح منزلشان می
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، 1یـام دارم بـا مـردم غیـور    پ طلـبم.  خویشان و اقوام و دوستان حاللیت مـی  ندارد از شما هم
رساند. امام  وحدت شما مشت محکمی است بر دهان آمریکا. وحدت شما را به پیروزي می

و دعـا  را دعا کنید. دعا را به نحو احسن انجام دهید. دست به دعا بردارید کـه فقـط ایمـان    
سال از زخمی شدنم گذشت، امـا مـن هـیچ     رساند. یک است که رزمندگان را به پیروزي می

  ام.   کاري براي اسالم و حتی براي خودم انجام نداده
  امیدوارم در آخر خداوند گناهان مرا ببخشد و ما را از سربازان امام زمان(عج) قرار دهد.   

  »والسالم«
  امام را دعا کنید

  1/1/1362جبهه جنوب، 
  محمدتقی غالمی

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ــازم [رزم]   ــی و ع ــزم کن ــر ع ــوي 2گ   ش
  

ــوي     ــاه شـ ــراز راه آگـ ــیب و فـ   از شـ
  نشـــینی تـــو اگـــر بـــر قلـــۀ فـــتح مـــی  

  
ــادگر    ــرفریــ ــوي نصــ ــن اهللا شــ   مــ

    

) خاتم پیامبران و با سالم بر حضرت مهدي(عج) و با سالم بـر  6با سالم بر محمد(  
گذار جمهوري اسالمی ایران و این قلب تپندة ملت ایران و با سـالم   بر کبیر انقالب، بنیانره

خفته که با ریختن خونشان درخت انقالب را آبیاري نمودند و سـالم بـر    خون بر شهیدان به 
  مجروحین انقالب.  

و  اهللا امروز که حاکمیت خدا در جامعه اسالمی ما که با استقامت و پشتکار امـت حـزب    
اهللا در ایـران، ایـن سـرزمین شـهیدپرور و عاشـقان بـه        متقی همراه با امامت و والیـت روح 

هاي شرق و غرب در پـس آن بـر    شهادت تحقق یافته و غارتگران و جنایتکاران و ابرقدرت
مردم ایران را سـرنگون کننـد و    3آمدند تا این صداها را در گلو خفه کنند و انقالب پر تپش
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به پیـروزي برسـد، امـا آنـان از اراده اهللا و اراده خـدایی مـردم مسـلمان         رندنگذا انقالب را
دانند آن گاه که خدا اراده کند و مردم به خروش درآینـد، بـه تـدریج سـیل      خبرند و نمی بی
چـه  «شود و خانۀ ظلمشان را بر سرشان خراب خواهد کرد و اما در جنگ کفر با اسـالم   می

دانم و بـه   و من رفتن به جبهه را یک وظیفۀ شرعی می 1»مبکشیم و چه کشته شویم، پیروزی
ام که امام فرمود رفتن به جبهه واجب کفـایی اسـت. بـه گفتـه امـام       خاطر این به جبهه آمده

) نبودیم تا بـه صـداي   7ام و ما اگر در زمان امام حسین( خود لبیک گفته و به جبهه آمده
هـل مـن ناصـر    «مـروز بـه صـداي    ) لبیـک بگـوییم، ا  7حسین( 2»هل من ناصر ینصرنی«

  گو[ي]یم. شکن، لبیک می حسین زمان، خمینی بت 3»ینصرنی
طـور کـه همیشـه در     و اما سخنی با مردم دارم، مردم شهیدپرور امت میقان. شـما همـان    

نظامی در صحنه باشید. امام و روحانیـت را   -صحنه بودید مثل همیشه در همۀ ابعاد سیاسی
برادرانـی کـه    4رسـد. [بـه]   هاي شکست شما فرا می گذاشتید لحظه تنها نگذارید که اگر تنها

بدانند که راه آنها اشتباه است. باید سر خـود   ،امام و والیت فقیه و روحانیت را قبول ندارند
توانند در بـین مـردم و    را بگیرند و بروند، چون در بین مردم جایی ندارند و تنها موقعی می

  الیت ایمان بیاورند.با مردم باشند که به امام و و
و اما کسانی که امام و والیت را قبول ندارند حق ندارند به جنازة ما دسـت بزننـد و امـا      

نکند فردا شما بگویید که او هنوز خوب نشده و در جبهه کارآیی ندارد. به خدا، به امام، بـه  
 ،نخـواهم حقانیت انقالبمان اگر دست و پایم هم قطع شود، دست از یاري حسین زمان بـر  

کـنم. از خـدا    نخواهم داشت و با چنگ و دنـدان از انقـالب و حرمـت انقـالب دفـاع مـی      
خواهم که اگر عاشق من شده است، شهادت را نصیب من کند و این را بدانیـد کـه اگـر     می

اي را از  شهید شدم به آرزوي خود رسیدم. امیـدوارم کـه انشـاءاهللا بـا شـهادتم بتـوانم عـده       
  نم.خواب غفلت بیدار ک
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اما پدر و مادرم، و خواهرم و برادرم، اگر مرا دوست دارید، در غم مـن گریـه نکنیـد تـا       
  شاید روحم در دنیا آزاد باشد. پدر و مادرم، اگر جسد من را هم نیاورند، ناراحت نباشید.

بـرم: خویشـان، عموهـا و     و اما صحبت آخرم با چند کالمی براي خویشان به پایان مـی   
اید یک مبلِّغ باشید البته مبلِّغ اسالم. خدا شـما را نصـرت دهـد تـا شـاید بـه       ها، شما ب دایی

ها بیاییـد و   انقالب ایمان بیاورید و بتوانید به انقالب کمک کنید و بتوانید یک روز در جبهه
براي اسالم رزمنده باشید. چند روزي به عملیـات نمانـده، بـه امیـد خـدا در ایـن عملیـات        

  پیروزیم. 
  »والسالم«

  محمدتقی غالمی
2/8/1361  
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  محمد غنچی
  

  رحیمبسم اهللا الرحمن ال
    1»القوم الکافرین ت اقدامنا و انصرنا علی و ثب ربنا افرغ علینا صبراً«

ــت   ــدن آرزوي ماس ــته ش ــدا کش   در راه خ
  

 ماست خون گلوي اگر چه دشمن تشنه به  
ــت کران به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر(عج) و نایب برحقش امـام   با درود و سالم بی    ماســــــــــــــــــــــــــــــــ

راه حق و حقیقت از صدر اسالم تا کنون و بـا درود و  خمینی و با درود و سالم به شهیدان 
سالم به رزمندگان پرتوان اسالم که با نثار خون خـویش درخـت برومنـد اسـالم را آبیـاري      

  کنم.  کنند، اینجانب محمد غنچی وصیتم را شروع می می
شـوند ولـی مـا هنـوز      از اینکه عزیزان ما کشته مـی   کشم، من از زنده ماندنم خجالت می  
ده هستیم؛ که امیدوارم خداوند متعال مرا در پیش خودش سرباز اسالم قبول کند و قطـره  زن

  خون مرا بپذیرد.
خواهم که پرچم اسالم را در سراسر جهـان   برادران و خواهران مسلمان ایران، از شما می  

ینجـا  به اهتزاز دربیاورید و در تمام جهان این اسالم عزیز را که با خون بهترین عزیزان تـا ا 
ها را تحمل نمـود و در برابـر همـۀ اینهـا      رسیده پیاده کنید. و براي ادامۀ این راه باید سختی

خـاطر خـدا از پـا ننشـینید و      استقامت نمایید تا این انقالب را به پیروزي نهایی برسانید. بـه 
کـه   -اي از او نافرمانی کنیـد  پیش روید. راه امام خمینی را، که همان راه خداست، اگر لحظه

  دوباره [به] وضع اول بلکه بدتر باز خواهید گشت.  -کنید انشاءاهللا نمی
بـرایم گریـه کنیـد     ،ردمصورت شهید شدنم برایم گریه نکنید و اگر به مرگ طبیعی مدر   

که چرا به مرگ طبیعی از دنیا رفتم. اگر شهید شدم بزرگترین افتخارم این است کـه رهبـرم   
لمین شهادتم بودند و دیگر افتخارم این بـود کـه در عصـر امـام     اهللا و پدرم و مادرم مع روح

اي کـه   خمینی زیستم. خدایا خود گواهی که بهترین چیـزي کـه در دنیـا دارم و تنهـا هدیـه     
  توانم به پیشگاهت تقدیم کنم جان من است که امیدوارم پذیرفته باشی. می

                                           
 سورة بقره. 25بخشی از آیۀ  -1



 591غنچی، محمد      ¹استان سمنان 

تم و آن زنـی کـه   داشـ  خدمت همسر عزیزم سالم. همسر خوبم تو را خیلی دوست مـی   
بودي و من از تو راضی هستم. هرچـه در شـهرهاي غربـت     الیقخواستم توي نجیب و  می
ام را به شما بیشتر احسـاس   بینم شدت عالقه تر می کردم و هرچه خود را با مرگ نزدیک می
خـواهم راه   و همسر عزیزم، از تو می  هاست. تر از این عالقه کنم، ولی هدفی که دارم مهم می
  طمه و زینب را درپیش بگیرید و امیدوارم که اگر از من بدي دیدي مرا ببخشید.  فا

ام اول، امیدوارم که مرا ببخشید و بـراي مـن طلـب آمـرزش      هاي من از خانواده خواسته  
ام این است که هیچ کدام از افراد بعد از من به هیچ وجـه   کنید. دوم، تقاضاي من از خانواده

اس نو تنشان کنند. این خواهش من است چون من هنـوز بـا شـما    لباس مشکی نپوشند و لب
  ام.   هستم و با مردم و با دینم هستم و هنوز زنده

اگر خداوند شهادت را نصیبم کند و اگر مانند دیگر شهیدان به رحمت ایزدي پیوستم از   
اي  ام شب هـاي جمعـه فاتحـه    خواهم اول برایم گریه نکنند و براي خوشحالی ام می خانواده

خاك کنند و از مـادرم درخواسـت    1»عابدین حاجی مهدي«بخوانند و مرا در کنار قبر شهید 
کنم که اگر من شهید شدم بـرایم گریـه نکننـد زیـرا از گریـۀ شـما دشـمنان خوشـحال          می
شوند. مادرم، هر وقت به یاد من افتادي شکر خدا به جاي بیـاور کـه خـدا مـادر شـهید       می

تو را الیق این دانسته که فرزندي به تو بدهد و تـو او را بـزرگ کنـی،    بودن را به تو داده و 
آسـانی از او   بعد مهر و عالقۀ او را در دل تـو انداختـه و تـو او را در راه خـدا بـدهی و بـه      

  بگذري. واقعاً خوشا به حال شما و مقامتان نزد خدا.  
امیدوارم من را حالل طلبم؛  و در آخر از تمامی قومان و خویشان و دوستان حاللیت می  

اللهی، که هر شب جمعه به یـاد   کرده باشند. آخرین حرفم این است به تمامی برادران حزب
  اي بخوانید و مرا شادمان کنید.   من فاتحه

  »والسالم«
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  و الصدیقین ءبسم رب الشهدا
  1»امنا و انصرنا علی القوم الکافرینت اقدبا افرغ علینا صبراً و ثَربنّ«

درود بر محمد و آل محمد(ص) که پیروي کردن از آنها موجب سـعادت ابـدي انسـان      
شود و عداوت با آنها موجب فالکت و بدبختی در دنیا و آخرت خواهد شد. و اما بعـد،   می

ت اینجانب محمد غنچی اقرار به وحدانیت خداوند و پیامبري حضرت محمـد(ص) و امامـ  
ام را به دوستداران اسالم و  نامه عنوان آخرین پیام وصیت دوازده معصوم علیهم السالم [و] به

  کنم.  انقالب اسالمی تقدیم می
خـواهم کـه    اند و از آنها می ها براي من زحمت کشیده ام که سال ابتدا خطاب به خانواده  

د و تـا آنجـا کـه قـدرت     اگر خطایی و گناهی در مورد آنها از من سر زده است مرا ببخشـن 
انقالب و پاسداري از خط امام کوشـش کننـد. وقتـی جنـازة مـرا بـه آنهـا         ادامهدارند براي 

خـدا   نـزد باز هم صبر کنند تـا جـزاي عظیمـی     2ام [...] تحویل دادند صبر کنند و اگر جنازه
خـواهم   ام. اما خطاب به همسرم. از او می یافته نیامدکسب کنند؛ چراکه من به سعادت باقی 

 پیـام که در تربیت فرزندانم شدت کوشش را بنمایند و مانند حضرت زینب(سالم اهللا علیها) 
خون مرا به دیگران برسانند. و به هیچ وجه راضی نیسـتم کسـی بـرایم گریـه و زاري کنـد      

  شوند.   می شادچون از گریۀ شما دشمنان 
شاه خـائن را کـه در چـه وضـعی      یاد آورید زمان اما پیامی نیز به خواهران و برادران. به  

بودند و از دین و قـرآن و اسـالم خبـري نبـود. اگـر مـا در آن زمـان         3بودیم و جوانان [...]
مردیم واي بر حالمان بود، که احتمال زیادي داشت که گمراه بمیریم و سرنگون در آتش  می

یـم از انقـالب   جهنم و عذاب الهی بشویم. قدر انقالب را بدانید. اگر دقت کنیـد هرچـه دار  
است. هرچه داریم از برکت وجود امام زمان(عج) و امام خمینی(دام ظله) است و بدانید که 
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هـا را   هاي خداي متعال هستند و ما اگر قدر این نعمت انقالب اسالمی و امام خمینی نعمت
هـا نباشـیم    ندانسته باشیم و با پیروي نکردن از دستورات امام خمینی شکرگزار ایـن نعمـت  

گیـرد و آن وقـت اسـت کـه موجـب نـاراحتی امـام         ها را از ما مـی  داي نکرده این نعمتخ
  ایم.  زمان(عج) را فراهم کرده

از کشته دادن و زحمت کشیدن در راه انقالب خسته نشوید، کـه اینهـا همـه امتحانـات       
الهی هستند. اگر یک میلیون شهید بدهیم باز هم یـک میلیـارد مسـلمان در رفـاه و آسـایش      

سر خواهند برد، چون براي خدا چیزي نیست. انسان یک جـان بیشـتر نـدارد و آن جـان      هب
صالح و ثواب نیست. خوشا بـه حـال    قرار دادنش هیچ کجا بهتر از جبهۀ جنگ در معرض

  ها موفق بیرون آید، که بهشت خداوند متعال را خریده است.   کسی که از این امتحان
که اي رهبر اي مرجع اي منجی مستضعفین، تـا آخـرین    و پیامی نیز به امام خمینی دارم  

اش  داشتم و همه خواست هزار جان می کنیم و دلم می قطره خونم از تو و راهت حمایت می
کردم. و اي امام بدان همانگونه که بارها فرمـودي   را در راه تو که همان راه خداست فدا می

واه کـه خـون ناقابـل مـرا بپـذیرد و مـرا بـا        ایم. اي امام از خدا بخـ  ما براي اسالم قیام کرده
هـاي حـق    سیدالشهدا(ع) محشور کند. اي امام عزیز، در حالی که برادران ایمانی ما در جبهه

نمایند من از زنده بودن خود خجالـت   بر علیه باطل و براي یاري اسالم جان خود را فدا می
نده هستیم. امیدوارم کـه خـداي   شوند ولی ما هنوز ز کشم و از اینکه عزیزان ما کشته می می

  متعال در پیش خود من را سرباز اسالم قبول کند و قطره خون ناقابل مرا بپذیرد. 
خواهم که پـرچم اسـالم را در سرتاسـر     و برادران و خواهران مسلمان ایران، از شما می  

د و دنیا به اهتزاز دربیاورید و نگذارید زحمات پیامبر(ص) و زحمـات علـی(ع) ازبـین بـرو    
شهادت حسین(ع) پایمال گردد. و در تمام دنیا دین اسالم را پیاده کنیـد و در ایـن راه شـما    

اید ولی این انقالب هنوز به هدف نهایی نرسـیده اسـت و تـا     هاي زیادي تحمل کرده سختی
هاي زیادي باید تحمل بکنیم. به خاطر خدا ازپا ننشینید  رسیدن به هدف مشکالت و سختی

  و راه امام را که راه خداست ادامه دهید. و پیش بروید 
عزیزانم، چشمانم را باز بگذارید تا کوردالن بداننـد کـه کورکورانـه بـه ایـن راه نـرفتم،         

طلبان و دنیاپرستان ببینند که چیزي بـا خـود بـه آن دنیـا      دستانم را بیرون بگذارید تا راحت
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جانم نیـز نخواهـد گذاشـت حتـی      بینبردم و مشتانم را گره کنید تا کافران بدانند که جسم 
  1.اي به خود آرامش ببینند لحظه
اي به خود آیید  کنید؟ لحظه شان شرم نمی کوردل، آیا شما از شهدا و خانواده 2اي منافقان  

  پذیرد. و بیایید زیر لواي پرچم اسالم که اسالم توبه را می
هایتـان   خلقـم را و بـا روزنامـه   هایتان قلبم را و با رفقایتـان   اي منافقین اگر شما با تفنگ  

اید، اما بدانید من با شهادتم و خلقم با فریادش و رهبرم با قـاطعیتش   رهبرم [را] نشانه گرفته
  همۀ شما را نابود خواهیم کرد. 

سنگینی بـه دوش    خواهم که بدانند که وظیفۀ سنگران خود می در خاتمه از برادران و هم  
ها را پر کنید، که  ن به زمین بماند. سالح برگیرید و جبهههاي شهیدا آنهاست. نگذارند سالح

  اگر نکنید سخت در خسران هستید و اگر این کار را نکنید پشیمانی سودي ندارد.  
  دربارة خرج عزاي من و اموال طبق دستور اسالم عمل شود.  

  3»والسالم«
  محمد غنچی

26/11/1362  
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  ي کلیديها عبارت
I      یقین بیاورید، چنانچه این حقیر خدا یقین آورد، که مرگ حق است ولی چـه بهتـر کـه خـونین

  باشد.
I باشد و بهتر است که خود را آماده نماییم و خوشا به حال آنان که خود را براي آن  معادي نیز می

  زمان آماده کنند.
I خود نگرشی عمیق کنیم. شود که به علی(ع) حسن(ع)، حسین(ع) براي ما بازگو می  تاریخ  
I ایم؟ چگونه ،کنیم ادعاي یاوري علی زمان، حسن زمان، حسین زمان می  
I خواهیم به شما بگوییم امامتان را یاور باشید به مانند یاوران کربالي حسین(ع). می  
I و در مقابـل مشـکالت قـوي     ،جـان  خواهیم بگوییم سـخت  خواهیم بگوییم صابر باشیم و می می

  باشیم.

  حسین :نام
  پور غنیمت خانوادگی:  نام

  محمدعلی پدر: نام 
  حشمت نام مادر:

  1341یکم آبان  تاریخ تولد:
  شهرستان تهران محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي شهرستان شاهرود :مزار
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  پور متحسین غنی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
و منهم من ینتظر و مـا   نَحبۀقضی  نْقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم مدمنین رجال صؤمن الم«
ب1»لوا تبدیالد  
برخی از مؤمنان بزرگمردانی هستند که به عهدي که با خدا بستند کامالً وفا کردند و برخی «

  ».را تغییر ندادند به انتظار مقاومت کردند هیچ عهد خود
ابتداي سخن با  2پور، فرزند محمد علی به تاریخ [...] نامه اینجانب حسین غنیمت وصیت  

وحدانیت خدا که خدا یک است و شریکی ندارد چراکه اگر شـریکی بـراي او بـود جهـان     
اي دگر داشت، و بعد از آن به حق بودن فرستاده او یعنی رسـول خـدا، پیـامبر اکـرم،      چهره
کـنم کـه بعـد از او     حق او را یاد مـی  کنم و سپس وارثان به ) اقرار می6مصطفی( محمد

هادیان جامعه بشري بودند و اینک فرزند اوست کـه ایـن نقـش را دارد، یعنـی آنکـه تمـام       
 . پس چه بهتر است که خود را براي دیدار او آماده نماییم.(عج)مهدي  انتظارها براي اوست،

بلکه یقین بیاورید، چنانچه این حقیـر   -دانید اگرچه همه می -دانیدو دیگر اینکه اي مردم، ب
امـا بـدانیم چنانچـه     خدا یقین آورد، که مرگ حق است ولی چـه بهتـر کـه خـونین باشـد.     

باشد و بهتر است که خـود را آمـاده نمـاییم (و     که معادي نیز می -دانیم ولی یقین نیست می
نند دیگر این افسانه نخواهد بود) و بعد از رفتنم به اگر تمام افراد بشر فلسفه معاد را درك ک

باشند و خواهند آمد و خوشا به  محل موعود که بهشتی هست و بدانی که همه اینها حق می
  حال آنان که خود را براي آن زمان آماده کنند. 

اما سخن اصلی ما این است که خدا ملت مسلمان ایران را توسط مردي خردمند و آگـاه    
بیـاییم بـا    باشـد.  میي مقدر و روشن و بیدار نمود. بدانید که زمان زمان قدرشناسی و رهبر

) را به سر آوردند. به سـرش  7دیدي باز و روشن او را بشناسیم که مبادا آنگونه که علی(
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چـرا کـه    .درك کـنم را خوب  1آوردیم یا آوردند؟ بیاییم مسیري که او به ما آموخت و [...]
حرکت او را در روزي کـه در مقابـل و مسـیر حرکـت او را      2[...]) قربانی این 7حسین(
اسـت حماسـه بیافرینـد و اداي وظیفـه کنـد بـه       گاه کـه خو  ایستاده بود شناختند آنسفانیان 

اطرافش نگریست هیچ کس را ندید چرا که آنان را مردي ترسو زرپرست و دنیا خواه دیـده  
تـا بـه یـارانش     معاویـه کرد براي جنـگ بـا    دانست از این رو خود را آماده ولی او می .بود

 صـلح  ) مظلومانـه 7باشـد و حسـن(   هدف نیست بلکه جز خدا هدفبفهماند که شما را 
مـان امـروز بـه     ) (آن کس که فرزندان7وفاي حسین( بهتر است بگوییم که یاران بی .کرد

ال را و چه گفتند حماسـه کـرب   کنند.) بدانید چنان دهند و حماسه سازي می عشق او خون می
زنـیم   ) تنها بود اگر چه یارانی داشت ولی وقتی محک مـی 7اید که حسین( شما نیز شنیده
) تنهـا  7بریم کـه حسـین(   گاه پی می بندیم که دشمن او چقدر سپاه داشت آن و قیاس می

بوده و همین بس براي او که هفتاد و دو تن یار با وفا داشت و قیام کرد و در همین جاست 
) یار نداشت دیدیم و 7) را درك کنیم که به اندازه حسین(7میت حسین(که باید مظلو

) 7اي مظلومانه به شهادت رسید و اما فرزند حسین امام سجاد( بلکه شنیدیم که در گوشه
چه  گوییم امام که به غیر خدا هیچ نداشت تنها و تنها زیست و در تنهایی شهید شد چنانرا 

باشد کـه چـرا بعـد از وفـات      جا یک چرا می ، حال در اینگونه شدند سایر امامان ما هم این
بوجـود بیایـد را    3گونه به سرش آوردند که جریـان صـفین   ) را آن7) علی(6پیامبر(

گذاشتند،  و یاور یار) را بی 7) حسن(7توان توجیه کرد و چرا بعد از علی( چگونه می
اینجـا یـک جـواب     باید آنگونه شهید بشود و چرا هزاران چراي دیگـر؟  )7(چرا حسین

) مسـلمان بـود چنانچـه در زمـان امـام      7است براي این چراها که در زمـان امـام علـی(   
) و سایرین نیز بودند، ولی آنـان مسـلمان ادعـایی بودنـد و     7) و امام حسین(7حسن(

  ظواهر اسالم را داشتند و بطونی خالی از عشق و ایمان در آنان بود. 
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خواهم آنچه در درونم بـه   خ را به شما بگویم بلکه میخواهم تاری من در این نوشته نمی  
  کشم را به شما بگویم:  همراه خودم یدك می

  
  نی قصۀ آن شـمع چـه گـل بتـوان گفـت     

  
ــوخته      ــال دل س ــی ح ــت  دلن ــوان گف   بت

  غم در دل تنگ من از آن است که نیسـت   
  

  گفت بتوان ]را[یک دوست که با او غم دل   
    

تـوانم   که بتوانم آنچه در درونم هست بـه او بگـویم نمـی   دوست زیاد دارم ولی دوستی   
  شناسم. کاغذ کسی را نمی 1[...]بیابم و 

) براي مـا بـازگو   7)، حسین(7) حسن(7علی(  تاریخشود و  بلکه اینها گفته می  
شود که به خود نگرشی عمیق کنیم و ببینیم که ما را که ادعاي یاوري علی زمان، حسـن   می

همچـو سـنگ    ؟صبر صابریم یا بی ؟وفا ایم؟ باوفاییم یا بی کنیم چگونه زمان، حسین زمان می
کنیم یا نـه؟ آري   با مشکالت دست و پنجه نرم می  ؟در مقابل سختی تاب و توان داریم یا نه

امامتـان   کـه  خواهم به شما بگویم ها افزون، چراکه می حرف کمندسخن زیاد است و اوراق 
ویم باوفـا باشـیم،   خـواهم بگـ   )، مـی 7کـربالي حسـین(  را یاور باشید بـه ماننـد یـاوران    

جان و در مقابـل مشـکالت قـوي     خواهم بگویم سخت م صابر باشیم و میخواهیم بگوی می
  باشیم. 

  

  »والسالم«

                                           
 ا نیست.خوان -1



 609پور، حسین      غنیمت ¹استان سمنان 

 



 (دفتر نهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)13ارگران (آثار و اسناد شهدا و ایث     610

 



 611پور، حسین      غنیمت ¹استان سمنان 



 (دفتر نهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)13ارگران (آثار و اسناد شهدا و ایث     612



 
  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I بینند که منافع آنها در خطر است. می -هاي جهان امروز تمام ابرقدرت  
I  ه که اول براي دفاع از اسالم و بعد براي دفاع از خاك وطنم علیه ایـن  صالح را بر این دانستمن

  صدامیان کثیف دفاع کنم و پوزة این کافران مزدور را به خاك بمالم.
I .راه شهیدان را ادامه دهید تا اسالم عزیز به پیروزي نهایی برسد  
I روم که با خون خود اسالم را آبیاري کنم. می  
I ام: تا آخرین نفس راهتان را ادامه خواهم داد اي شهید. پیمانی که با شهیدان بسته  
I اجرا نمایم. ،روم تا فرمانی را که امام به ما داده می  
I هایی به بار آید. کنم تا شاید الله روم جان را فداي اسالم می می  
I  اطمینان کامـل داشـتم کـه     ،خواستم وارد عمل شوم ام و روزي که می راه را آگاهانه آمدهاین من

  شوم. می شهید

  حسین :نام
  الدین غیاث خانوادگی:  نام

  کاظم محمد پدر: نام 
  جلیله مادر: نام

  1338دهم مرداد  تاریخ تولد:
  بسطام محل تولد:
  سوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1360نهم آذر  تاریخ شهادت:
  بستان محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  شهداي زادگاهشگلزار  :مزار
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  الدین حسین غیاث
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1»ب المعتدیناهللا الیح اهللا الذین یقاتلونکم و التعتدوا انّ و قاتلوا فی سبیل «
در راه خدا با آنکه به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید ولی ستمکار نباشید که خدا «

  ».ستمگر را دوست ندارد
زم. پس از تقدیم عرض سالم، امیدوارم حالتـان خـوب باشـد و    سالم بر پدر و مادر عزی  

شود اسالم در خطر اسـت بایـد بـا هرچـه      هیچ کسالتی نداشته باشید. اکنون که مشاهده می
این خطر بزرگ مقاومت کرد تا اسالم به جاي خود باقی بمانـد. امـروز    2[...]تر  قدرت تمام
انـد کـه    به این فکـر افتـاده   -ها در خطر استبینند که منافع آن می -هاي جهان تمام ابرقدرت

هـا از آسـتین یـک     هرطوري هست اسالم را شکست دهند. اکنون که دست این ابر قـدرت 
گنـاه و وطـن    کافر بیرون آمده است و این یزید کافر به اسالم به زنان و کودکـان بـی   3یزید

یخته صالح را بـر ایـن   زمین ر عزیزمان تجاوز کرده و خون بسیاري از سربازان اسالم را به 
دانسته که اول براي دفاع از اسالم و بعد براي دفاع از خاك وطنم علیه این صدامیان کثیـف  

  دفاع کنم و پوزة این کافران مزدور را به خاك بمالم. 
امیدوارم هرچه زودتر این جنگ به امید خدا بـه نفـع اسـالم خاتمـه یابـد. هرچنـد کـه          

کنـیم   و قدرت اسالم هم خیلی بیشتر از اینکه مـا فکـر مـی   همیشه حق بر باطل پیروز است 
  ام. قدرت اسالم را باید توي آن سنگرها دید.  باشد. زیرا من قدرت اسالم را لمس کرده می
هاي کوچک و بزرگ داخل و خارج از مملکـت، کـه همیشـه بـه      امروز که این گروهک  

در نظـر مـردم بـد جلـوه     هر طوري که هسـت جمهـوري اسـالمی را     فکر توطئه هستند، به
هاي کوچک آن را زد و بعد ریشۀ اصـلی آن را.   ریشه 4دهند باید اینها را مثل درختی اول می

                                           
 .190بقره/  -1
 ».با«در اصل وصیت  -2
  ر.ك. تعلیقات. ذیل صدام.غرض صدام حسین است  -3
 ».که اول«در اصل وصیت  -4
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کـم   ولی برعکس البته به نظر رهبرمان باید اول ریشۀ اصلی این فسـاد را برانـداخت تـا کـم    
شـید و  هاي کوچک آن هم پوسیده و ازبین بروند. امروز باید گوش بـه فرمـان امـام با    ریشه

هاي این یگانه رهبر به خوبی گوش فرادهید. قدر این امـام را بایـد بدانیـد؛ قـدر      [به] حرف
  عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.

انتظار دیگري که دارم این است که راه شهیدان را ادامه دهید تا اسالم عزیز بـه پیـروزي     
اید.  وز همه در معرض آزمایش قرار گرفتهامر ،خواهم که بدانید نهایی برسد و از دوستان می

  زدگان هم باشید. فکر این جنگ باید به
ام  عهدي که با شهیدان بسته[به] روم تا  می ،روم که با خون خود اسالم را آبیاري کنم می  

ام: تا آخرین نفـس راهتـان را ادامـه خـواهم داد اي      وفا کنم. زیرا پیمانی که با شهیدان بسته
روم تا فرمانی را کـه امـام    تا انتقام خون شهیدان اسالم را از کافران بگیرم، میروم  شهید. می

روم  روم تا این فداییان صدام کثیف را به خاك و خون بکشم، مـی  به ما داده اجرا نمایم، می
  هایی به بار آید.  کنم تا شاید الله جان را فداي اسالم می

    ها. زده ه جنگام آن را بدهید ب کت و شلواري را که خریده  
، درود بر روحانیت مبارز، مـرگ بـر   1درود به رهبر بزرگ امام خمینی، درود بر منتظري  

  . خداحافظ.2منافقین
  الدین حسین غیاث

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

نام خداوند بخشندة مهربان. درود فراوان به رهبـر کبیـر انقـالب امـام خمینـی . حضـور         به
  [و] خدمت پدر و مادر عزیزم. محترم

پس از تقدیم آخرین سالم، امیدوارم حالتان براي همیشه خوب باشد و هیچ ناراحتی در   
این بین نداشته باشید. امیدوارم همیشه شاد و خرم باشید و در تربیت افراد خانواده همیشـه  

ا برایتـان  اي در آخرین لحظات روزهـاي زنـدگی خـود ر    خواهم چند جمله کوشا باشید. می
                                           

 ر.ك. تعلیقات. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2



 (دفتر نهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)13ارگران (آثار و اسناد شهدا و ایث     616

ام، ولـی   سـالگی شـروع بـه نمـاز خوانـدن کـرده       18بنویسم. اي مادر عزیزم، مـن از سـن   
ام  سـالگی را نخوانـده   18سالگی بخوانم. امیدوارم این چند سـال کـه تـا     15خواستم از  می

ام به روزه گرفتن و یک ماه هـم   سال است شروع کرده 2هایم را، تازه  برایم بخوانید و روزه
ام. امیدوارم این یک ماه را گرفته و از مـوقعی کـه حـق مـن بـوده       و سال را نگرفتهاز این د

  است روزه بگیرم براي من قضا روزه بگیرید. امیدوارم در این امر حتمی باشید.
اي مادر عزیزم، هیچ ناراحت نباشید. امیدوارم که همیشه شاد باشید زیرا [با] شاد بـودن    

شوند. این یک وظیفـه بـراي مـن بـود. امیـدي کـه مـن         یشما دشمنان ما همیشه ناراحت م
نصیب مـن شـد بـرایم گریـه نکنیـد. مـن        2ادتشه 1همیشه داشتم این بود که اگر انشاءاهللا

گوینـد   دانم همان منافقین که همیشه با آنها سر و صدا داشتید اگر این برنامه را ببینند می می
خواسـتم وارد   ام و روزي که مـی  هانه آمدهاین سزاي جبهه رفتن است، اما من این راه را آگا

شوم. به همین خاطر بود که این چنـد خـط را    اطمینان کامل داشتم که شهید می 3عمل شوم
خواستم بیایم جبهه وسـایل مـن    کردم تو را، زیرا هر وقت می هم نوشتم. همیشه من دعا می

  نکردید.   کردید و هیچ جلوگیري از من براي نیامدن به جبهه آوري می را جمع
هاي زیادي از مـن   بودي و ناراحتی 4دانم که خیلی از من همیشه دلخور و تو اي پدر می  
اید. امیدوارم مرا ببخشید و امیدوارم به دوستانم بگویید هر کس از مـن رنجیـده اسـت     دیده

  مرا ببخشد. دیگر عرضی ندارم.  
  خداحافظ

  الدین حسین غیاث

                                           
 »ایشااهللا«در اصل وصیت  -1
 »شهید«در اصل وصیت  -2
 »شویم»  در اصل وصیت -3
 »در خور«در اصل وصیت  -4
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 619الدین، حسین      غیاث ¹استان سمنان 



 
  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I باشد. کنم که وظیفۀ شرعی هر انسان آزاده می هی را آغاز میرا 
I تواند درخت اسالم را آبیاري کند. االن اسالم احتیاج به خون دارد و خون جوانان است که می  
I .و بگویید که محمد فقط براي خداي متعال به جهاد رفت و شربت شهادت نوشیده است  
I ون کوه استوار باشیدخواهم که در مقابل این منافقین چ از شما می.  
I خواهم که اینقدر به فکر پول و مادیات نباشید و کمـی بـه خـود آییـد      اهللا می از شما امت حزب

 اید. ببینید در چه وضعی قرار گرفته
I .مشتی به دهن این منافقین بزنید که از جایشان بلند نشوند 

  محمد  :نام
  الدین غیاث خانوادگی:  نام

  محمد باقر   پدر: نام 
  البنین ام نام مادر:

  1347دهم اسفند  تاریخ تولد:
شــهر بســطام از توابــع    ولــد:محــل ت

  شهرستان شاهرود
  پایان دوره ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 621الدین، محمد      غیاث ¹استان سمنان 

  الدین محمد غیاث
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
و منهم من ینتظر و مـا   ۀنحبوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی من المؤمنین رجال صدق«
1»لوا تبدیالًبد    
از مؤمنین مردانی هستند که صادقانه به آنچه با خداي خویش عهد بسته بودند وفـا کردنـد   «

پس برخی از آنان شربت شهادت نوشیدند و شهید شدند و برخی دیگر در انتظـار شـهادت   
  ».هستند 2[...]
دار تمـامی   کران به رهبر کبیر انقالب این یگانه مرد توحیـد و پـرچم   الم و درود بیبا س  

رزمنــدگان اســالم و بــا ســالم بــه مجــروحین و معلــولین انقــالب ایــن عاشــقان کــربالي  
 شـهدایی  3کفن ایران مخصوصاً شهداي شـهر [...]  و با سالم بر شهداي گلگون )7(حسین

  آبیاري کردند.   که با خونشان درخت تنومند انقالب را
باشـد. االن اسـالم احتیـاج بـه      کنم که وظیفۀ شرعی هر انسان آزاده می راهی را آغاز می  

  تواند درخت اسالم را آبیاري کند.   خون دارد و خون جوانان است که می
وصیت من این است که به تمام قومان و خویشان سالم برسـانید و بگوییـد کـه محمـد       

جهاد رفت و شربت شهادت نوشیده اسـت. سـالمم را بـه تمـام      فقط براي خداي متعال به
» مرگ بر شوروي«و » مرگ بر آمریکا«خواهم که  رسانم و از شما می برادران و خواهرانم می
ام را زمـین نگذاریـد و راهـم را ادامـه دهیـد کـه        خواهم که اسلحه یادتان نرود و از شما می

  اطمینان دارم ادامه خواهید داد. 
پدر و مادر عزیز و بهتر از جانم. تربیت خود را مدیون شـما هسـتم و از شـما     و تو اي  
خواهم که وقتی جنازة من را آوردند گریه نکنید زیرا من به هدفم رسیدم و گریه کـردن   می

خواهـد کـه    دانید که ضد انقالب در کمین است و مـی  اي ندارد. چرا که، می شما هیچ فایده

                                           
 ».علیه و منهم...«...در اصل وصیت . 23احزاب/  -1
 خوانا نیست. -2
  باشد.» بسطام«خوانا نیست. اما به سیاق کالم باید شهر  -3
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چون کوه اسـتوار باشـید و    1خواهم که در مقابل این منافقین ا میاهللا را بکوبد و از شم حزب
  مشتی به دهن اینها بزنید که از جایشان بلند نشوند.

اهللا  اهللا شـهرم. از شـما امـت حـزب     اهللا به خصـوص امـت حـزب    و سالم بر امت حزب  
وضـعی  خواهم که اینقدر به فکر پول و مادیات نباشید و کمی به خود آیید ببینید در چه  می

  . 3بیایید ببینید چه [...] 2اید و در این [...] قرار گرفته
  به امید پیروزي رزمندگان اسالم.  
ماه هم روزه به گردن دارم. پدر  1دارم و  4روز نماز قضا 35در ضمن، پدر و مادر عزیز   

  جان، باید ببخشید که از تو خداي حافظی نکردم و تو اي مادر جان شیرت را حاللم کن.
  

  5»و برکاته اهللا  حمۀرالسالم علیکم و و«
  الدین محمد غیاث

[...]6  
  5/11/64مورخه 

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
  خوانا نیست. -2
  خوانا نیست. -3
 ».غذا«در اصل وصیت  -4
 ».برکاتو«... در اصل وصیت  -5
  خوانا نیست. -6
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  هاي کلیدي عبارت
I   .اسالم از ابتدا با کافران در جنگ است  
I .و [هدف] از اینکه به جبهۀ حق علیه باطل آمدم این است که دین خودم را حفظ کرد[ه] باشم  
I و بـاهنر و بهشـتی و دو شـهیدمان حسـین فالحتـی و       با خون شهیدانمان همچون رجایی اسالم

  محمدي زنده شده است. رمضانعلی شا
I اران [به] ناموسمان تجاوز کنند.کما باید هوشیار باشیم و نگذاریم ستم  
I برساند. )7(انشاءاهللا، خداوند ما را به کربالي حسین  
I ها را خالی نگذارند. مردم جبهه  
  

  حسین :نام
  غیبی خانوادگی:  نام

  اهللا امان پدر: نام 
  بیگم ماه نام مادر:

  1346دوم فروردین  و بیست تاریخ تولد:
ــد: ــع   محــل تول ــران از تواب ــتاي بک روس

  شهرستان شاهرود
  پایان دورة ابتدایی الت:تحصی

  سپاه کننده: ارگان اعزام
  1365وسوم دي  بیست تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  حسین غیبی
  

  مبسم اهللا الرحمن الرحی
    1»یجمعون خیر ممارحمۀ من اهللا و ً ةغفرمل متّمو لئن قتلتم فی سبیل اهللا او «
د در آن جهان به آمرزش و رحمت خدا نائل شوید و یو اگر در راه خدا کشته شده یا بمیر«

 .»آن بهتر از [هر] چیز است که [در] حیات [هست] و بنابراین خود توان آورد
خـودم را حفـظ    2علیه باطل آمدم ایـن اسـت کـه دیـن     و [هدف] از اینکه به جبهۀ حق  

برخیزم و ایـن اسـالمی کـه بـا      3کرد[ه] باشم و با ستمگاران بجنگم و با زورگویان به ستیز
و دو شـهیدمان حسـین فالحتـی و     6و بهشـتی  5و بـاهنر  4خون شهیدانمان همچون رجـایی 

  دارم].   است [را نگه 7محمدي [زنده] شده رمضانعلی شا
اسـت، بـا کـافران در جنـگ اسـت از دوران       8ن قرآن، که در زمان اسالم آمـده و این دی  

پیامبران تا کنون مسلمانان در آسایش نبوده نخواهد بود. ما باید هوشـیار باشـیم و نگـذاریم    
تجاوز کنند. این صـدام دیوانـه، کـه چـه کارهـایی کـه نکـرد در         9ستمگاران [به] ناموسمان

ن، چه کارهایی داشت و بعد از آن را انجام نداد؟ خداوند او جنوب با خواهران و پیرمردانما
  11ندهد، انشاءاهللا، خداوند ما را به کربالي حسین برساند [...] 10را مهلتش

                                           
 .157آل عمران/  -1
 ».از دین«در اصل وصیت  -2
  ».سه تیز«در اصل وصیت  -3
 ر.ك. تعلیقات.». رجاي«در اصل وصیت  -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
 ر.ك. تعلیقات. -6
  ».و شده«در اصل وصیت  -7
  ».آماده«در اصل وصیت  -8
  ».نابوسمان«در اصل وصیت  -9

 ».محلتش«در اصل وصیت  -10
 نامه خوانا نیست.   عبارت پایانی وصیت -11



 627ین     غیبی، حس ¹استان سمنان 

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

امـت خمینـی    2به رزمندگان اسالم و با سالم به امـام  1نام خداوند بخشندة مهربان و درود به
نامه من به پدر و مادر این است که بر جنازه من گریه نکننـد. و مـن اگـر     وصیت 3کن.ش بت

تومان به پسر عمه خودم بدهکار است آن را بدهند و اگر  150: من اگر یک 4که شهید شدم
اصغر میرزایـی هـم را    که به مردم من بدهکار هم هستیم بدهند، چون من خبر ندارم. و علی

چیزي به طرف من آمده است  5کردم اگر میدتی که روي ماشین کار بگو که من این چنده م
نامۀ من بـه همسـر مهربـان خـودم      وصیت مرا ببخشد و از روي حقوق حسن برطرف کند.

تواند به خانۀ پـدرش بـرود و    خواهد و می می دلشام هرچه کار  است. که من که شهید شده
کـه مـن در    6د و هرچـه کـه [...]  خواهد خودش بکن اگر که دوست ندارد هرچه کار که می

نامۀ من به پدر و مادر ایـن اسـت    دارم به روي سهمش بردارد. خداحافظ. و وصیت 7ام خانه
نامۀ من بـه مـردم    وصیت اند مرا ببخشند. و که از من راضی باشند و اگر خوبی و بدي دیده

بکـران   9انشـهید . مرا در کنار همـان  8ها را خالی نگذارند روستاي بکران این است که جبهه
  دفن کنند.

  10گردان پیاده امام سجاد
  حسین غیبی

1/10/65 -31/9/65  
                                           

  ».وددور«در اصل وصیت  -1
 ».اما«در اصل وصیت  -2
 ».شکن بوت«در اصل وصیت  -3
 ».م شده«در اصل وصیت  -4
 ».چون اگر«در اصل وصیت  -5
  خوانا نیست. -6
  ».ام اي خانه«در اصل وصیت  -7
 ».خاله نگزاند«در اصل وصیت  -8
 ».شهید«در اصل وصیت  -9

 ».گردان پیده اما سجاده«در اصل وصیت  -10
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 629ین     غیبی، حس ¹استان سمنان 



 
  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I کنم که من را در دامن مادري آزاده آفرید و در دامن او آزاد پرورش داد. خدا را شکر می 
I عنایـت  هاي خداوند هستم، خصوصاً نعمت بزرگی که در این زمان به مـا   سپاسگزار همه نعمت

  باشد. فرموده است و آن حاکمیت نظام اسالمی در این کشور می
I است. سفارشم به برادرانم سفارش به تقوا و اسالم 
I دهندة راه شـهدا کـه همانـا اسـالم      انتظاري که از برادران عزیزتر از جانم دارم این است که ادامه

  است باشند.
I ن حفظ حجاب.تنها سالح ز :این خطاب )3(سفارش من، به تو از زینب  
I اهللا و شهیدپرور ایران این است که راه شهیدان را ادامه دهند تقاضایم از امت حزب.  
I گوید: مـرگ بـر    هایمان دریا خواهد شد و باز می اي دشمن زبون اگر ما را قطعه قطعه کنی خون

 آمریکا.
I .وصیتی که به مردم شهیدپرور دارم این است که امام را تنها نگذارند  

  داود  :نام
  فتحی خانوادگی:  نام

  علی  پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1350یکم فروردین  تاریخ تولد:
آبـاد رضـوه از    روسـتاي حـاجی   محل تولـد: 

  توابع شهرستان دامغان
  سوم راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام
  1366وچهارم اسفند  بیست ت:تاریخ شهاد

  ماووت عراق محل شهادت:
  اصابت گلوله  نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 631فتحی، داود      ¹استان سمنان 

  داود فتحی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  (سوره بقره) 1»رونشعبل احیاء و لکن ال ت اهللا امواتاً  و التقولوا لمن یقتل فی سبیل«
  »اهللا  ولی اهللا و اشهد ان محمداً رسول اهللا و اشهد ان علیاً اال اشهد ان ال اله«

 علیـه و  درود خداوند بر پیامبران الهی از آدم تا خاتم پیامبران حضرت محمد(صـلی اهللا   
(صـلی اهللا علیـه و آلـه) خصوصـا سـالم مـا بـر         آله) و درود خدا بر اهل بیت پیامبر اسالم

فرمانده کل ما حضرت امام عصـر(عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف) و درود مـا بـر رهبـر        
هـاي   امام خمینـی کـه بـا رهبـري      الشان انقالب اسالمی نایب امام زمان(علیه السالم)، عظیم
ۀ خود ما را از همه انحرافات عقیدتی و سیاسی و اخالقی و اجتماعی نجات داده گون ابراهیم

هاي مطهر خـود درخـت    است و درود ما بر ارواح طیبۀ شهداي عزیز اسالم که با ایثار خون
  تنومند اسالم را آبیاري نمودند.

 هاي خداوند هستم، خصوصاً نعمت بزرگی که در این زمان به مـا  سپاسگزار همه نعمت  
باشد. و خطـابم بـه امـت     عنایت فرموده است و آن حاکمیت نظام اسالمی در این کشور می

هـا   بخش انسان  اسالمی ایران است و آن این که در این زمان پرچم پرافتخار اسالم که رهایی
دوش کشیده است و بر همه  باشد، امام خمینی آن پرچم را به ها می ها و ذلت از همه اسارت
که این فرزند عزیز زهرا(علیها السـالم) [را] حمایـت کنـیم و دسـتورات او را     ما الزم است 

الگوي زندگی خودمان قرار بدهیم، که حمایت از آن بزرگوار حمایـت از امـام زمان(عجـل    
  باشد.   اهللا تعالی فرجه الشریف) می

و آن کسانی که هنوز از خواب خرگوشی بیدار نشدند و در مقابـل ایـن انقـالب و ایـن       
تفاوت هستند و حاضر نیستند که حمایت از اسالم و انقـالب اسـالمی بکننـد     ظام الهی بین

بودنـد   2بدانند که اگر در روز عاشوراي امام حسین(ع) بود جزء صف لشکر یزیدبن معاویه
جنگیدند. و آیـا ایـن گـروه از افـراد جـوابی بـراي        و برعلیه عزیز زهرا(سالم اهللا علیها) می

                                           
 .154بقره/  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
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آن وقتی که در پیشگاه خداوند و در مقابل شهدا قرار  -ین در نظر گرفتندقیامت و روز واپس
  یا نه؟ -گیرند می
کنم که من را در دامن مادري آزاده آفرید و در دامن او آزاد پرورش داد  خدا را شکر می  

که بتوانم راه را شناخته و خدمتگزاري کوچک براي اسالم و انقالب اسالمی باشم و از پدر 
هـایم   هـا و دایـی   هـا و عمـه   تمامی خواهران و برادران بهتر از جانم و تمامی خاله و مادر و
کنم که نتوانستم فرد مفیدي براي آنها باشم. امیدوارم که ما را بخشـیده و   خواهی می معذرت

  حالل کنند.  
و سفارشم به برادرانم سفارش به تقوا و اسالم و انتظاري که از برادران عزیزتر از جـانم    
دهندة راه شهدا که همانا اسالم اسـت باشـند، چـون راه حـق همـین       رم این است که ادامهدا

سـازد. و از   است تنها و بس و راه اسالم و ائمه است که انسـان را خوشـبخت و ابـدي مـی    
خواهرانم تقاضا دارم که اگر کاستی از طرف ما بود ما را بخشیده و حالل نمایند، چون کـه  

و درخواستی که از شما دارم این است کـه: حـامی اسـالم باشـند و      انسان جایزالخطا است.
الحسین(ع) گریـه کننـد    وار عمل کنند. براي من گریه و زاري نکنند، براي آقا اباعبداهللا زینب

) 7(2اکبر و علی 1اش ماهه که با خانمان رفت براي حفظ اسالم و هم خودش و طفل شش
ن رفتنـد. سـفارش مـن بـه خواهرزادگـان و      شهید شدند و اهل حرمش به اسارت کفر زمـا 

 :برادرزادگان ارجمند حفظ حجاب اسالمی است. سفارش من، به تو از زینـب ایـن خطـاب   
تنها سالح زن حفظ حجاب. و امیدوارم که به آن عمل کرده و ضمناً اگر کاستی از طرف ما 

  بوده ما را حالل کنید.  
ن است که راه شـهیدان را ادامـه دهنـد و    اهللا و شهیدپرور ایران ای تقاضایم از امت حزب  

نگذارند که جاي آنها خالی بماند، که اگر این وظیفه را انجام ندهند جوابگوي خـون شـهدا   
  این انقالب و امام زمان(عج) هستند.

  آباد دفن نمایید. مرا در قبرستان حاجی

                                           
 ر.ك. تعلیقات ذیل علی اضغر. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
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گویـد:   مـی  هایمان دریا خواهد شد و باز اي دشمن زبون اگر ما را قطعه قطعه کنی خون  
  مرگ بر آمریکا. 

و چیزهایی که به نام من است در راه اسالم خرج نمایید. آخرین وصـیت کـه بـه مـردم       
  اهللا و برکاته. رحمۀ شهیدپرور دارم این است که امام را تنها نگذارند. و السالم علیکم و

  
ــند   ــو را نکشـ ــز نکـ ــق حـ ــلخ عشـ   در مسـ

  
ــه   ــت روبـ ــفتان زشـ ــند صـ ــو را نکشـ   1خـ

    

بک«لمؤمنین(ع): قال امیرا   2»ال ییأس لذَنْ
4/12/1366  

  آباد [نوشت]. آباد صادره از فتح ، جبهه، متولد حاجی4/12/1366نامه را  این وصیت
  نام پدر علی 1350داود فتحی متولد 

                                           
 اند، اما در دیوان اشعارش یافت نشد. این شعر را بر سنگ مزار میرزادة عشقی حک کرده -1
وجود ندارد. آنچه جایگزین شده در باب توبه است که اگـر  » ال تخف ال ذنبک«در نهج البالغه حدیثی تحت عنوان  -2

  ».ال تخف ال ذنبک«گناهی شد در توبه به رویش باز است. در اصل وصیت کسی مرتکب 
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  هاي کلیدي عبارت
I  رکت اراده و اختیار و هوش [و] عقل خود در جبهۀ حق و اسالم علیه باطل و کفر جهـانی شـ  با

 ام.  نموده
I رهبرم حضرت امام خمینی نایب ولی عصر امام زمـان(عج)   ،فرمانده کل قواي این جبهه اسالمی

 باشد.   می
I     اطاعت از او اطاعت از امام زمان(عج) اطاعت از رسول گرامی(ص) اسـالم، اطاعـت از رسـول

  دانم. اطاعت از خدا می گرامی(ص)
I  و اسالم و امام خمینی برندارید.تا ظهور حضرت مهدي(عج) دست از یاري قرآن  
I .االن وقت است که این انقالب و اسالم و امام خمینی را به وسیلۀ عشق و جان یاري کنیم 
I خواهم، فرزندانم طبق دستورات اسالمی تربیت شوند. از شما می 
I دهندة راه شهیدان و انبیا و امام باشند. فرزندانم ادامه  

  یداهللا  :نام
  فخار خانوادگی:  نام

  قدیر پدر: نام 
  گلستان نام مادر:

  1329ششم دي  و بیست تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  سواد بی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361دوم فروردین  تاریخ شهادت:
  کرخه نور محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

ــزار ــی  :م ــامزاده یحی ــهداي ام ــزار ش  گل
  زادگاهش
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  یداهللا فخار
  

  ∗حیمبسم اهللا الرحمن الر
یگانگی خدا و شهادت بر اینکـه محمد(صـلی اهللا علیـه و آلـه) بنـده و        بعد از شهادت به

امامان معصوم و والیان والیت کلیۀ الهیـه    اهللا رسول خدا و دوازده نفر اوصیاي برحق رسول
باشند و بعد از اقـرار بـه تمـام     با صدیقۀ طاهره حضرت زهرا(سالم اهللا علیهم اجمعین) می

داراري یـداهللا فخـار    عت محمدي، در عین تندرستی و بـدون اجبـار، اینجانـب   شئون شری
نشـانی خیابـان    سمنان جنب آتش ساکنغدیر فخار  فرزندسمنان  صادره از 1043 شناسنامه
را که بـا نظـارت   آقاي حاج ماشاءاهللا عراقی وصی خود قرار دادم  عصر(منزل شخصی) ولی
هاي من که در ایـن اوراق شـرح    وصیت  بهبر ادب اک اهللا فخار و حاج شیخ علی قدرت آقاي

  :دداده شده عمل نمای
طبـق   داري تجهیـز و تعزیـه   -3. نمـاز وحشـت   -2به نظریۀ سپاه پاسداران.  محل دفن -1

 معمول و مشروع.
منزل اشتراکی در صورت  خمس و زکات: دو سال روزه و نماز. نماز و روزة استیجاري  

  [...] خمسش پرداخت شود.
درصـورت نصـیب شـدن     :نیابت حـج هزار تومان.  یک :کفاراتهزار تومان.  یک :ممظال  

  1شهادت ابوي مشرف شوند.
شود از ثلث مالم برداشـته و بقیـۀ    و از این موارد قسمتی که از اصل ترکه حساب نمی  

هـا[ي] جنـگ    هزار تومان به نفع جبهـه  : مبلغ بیستمصرف برسانید  ثلث را در مورد زیر به
  2کفر مصرف شود.اسالم با 

                                           
نامه با پاسخ به سؤاالت یک برگۀ قبالً آماده ظاهراً رسمی تنظیم شده است و بنابراین بـه دو قلـم متفـاوت     این وصیت ∗

  اراده شد.
 جمله در حاشیه دستنویس نیز نوشته شده است. -1
 20هاي جنگ بپردازید؛ مبلـغ   هزار تومان به نفع جبهه 20مبلغ «تأکید شده است:  جمله در حاشیۀ دستنویس مجدداً -2

  ».هاي جنگ اسالم با کفر هزار تومان به نفع جبهه
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: مبلـغ  و مطالبات من بدین شـرح اسـت  : ندارم. دیون و بدهکاري من از این قرار است  
کارم و مبلغ تقریبی پانزده هـزار   بیست وهفت هزار تومان از [...] حاج ماشاءاهللا عراقی طلب

اکبر عـرب و   کارم و مبلغ ده هزار تومان از آقاي حاج علی تومان از اخوي عبداهللا فخار طلب
آقـاي جـواد    -شان تـوي سـپاه اسـت    مبلغ ده هزار تومان از آقاي حاج خسروانی که آقازاده

و مبلغ پانزده هزار تومان از آقاي رضاخان جان بابـت زمـین، در صـورت طـی      -روانیخس
  اش سند به اسمش هاي قانونی کردن برنامه

ها بـا نظـارت    کنم: به مادر بچه واگذار میو قیمومت اطفال خود را با لحاظ غبطه صغار   
  اکبر ادب. شان حاج علی شان ماشاءهللا عراقی و دایی عمو
»فانّ سمعهد ما له بعفمن بدمه علی الذّثما این یب1»لونهد  
  کننده   تاریخ محل امضاي وصیت  به

  2امضاي وصی امضاي ناظر امضاي قیم
: زمینی که به رضا خان جان فروختم؛ در صورت طی مراحل قانونی سـند بـه   مالحظات  

  نام ایشان گردد.
ن داده کـه اقسـاط آن را   مبلغ یکصد هزار تومان اخوي عبداهللا فخار وام گرفتـه و بـه مـ     

بپردازم و تا کنون چهار قسط آن پرداخـت شـده اسـت و بقیـه را بـدهکارم کـه ماشـین را        
  فروخته بابت آن پرداخت شود.

  یداهللا فخار

                                           
پس هر گاه پس از شنیدن وصیت آن را تغییر دهد بر خالف حقیقت رفتار کند گناه این کار بـر  «. ترجمه: 181بقره/  -1

 ».دآنهاست که عمل بر خالف وصیت کنن
 خالی مانده و جلوي سه تاي دیگر پر شده است.» امضاء قیم«و » بتاریخ«در اصل وصیت جلوي  -2
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  بسم رب الشهداء و صدیقین
  نامه شهید یداهللا فخار. وصیت

»و العالمین الحمد اهللا رب اهریننا و آله طیبین و الطّصلی اهللا علی سید«  
متولد سـمنان بـا اراده و اختیـار و     1043فرزند غدیر شماره  1اینجانب یداهللا فخار غدیر  

ام.  هوش [و] عقل خود در جبهۀ حق و اسـالم علیـه باطـل و کفـر جهـانی شـرکت نمـوده       
ایـب ولـی عصـر امـام     فرمانده کل قواي این جبهه اسالمی رهبـرم حضـرت امـام خمینـی ن    

باشد. اطاعت از او اطاعت از امام زمـان(عج) اطاعـت از رسـول گرامـی(ص)      زمان(عج) می
بعـد از ظهـر    3دانم. لذا در سـاعت   اطاعت از خدا می اسالم، اطاعت از رسول گرامی(ص)

کـنم   شنبه روز رحلت و شهادت صدیقۀ کبري حضرت فاطمه زهرا(س) وصیت می روز سه
سعادت و توفیق نصیبم شد که در راه اسالم و قـرآن بـه درجـۀ شـهادت      چنانچه بزرگترین

  ام را به سمنان حمل نمایید.   نائل آمدم در صورت امکان جنازه
خـواهم بعـد از    و از کلیۀ برادران و همکاران و همشـهریان و ملـت قهرمـان ایـران مـی       

ست صدامیان کـافر  د زده آمده و این شهرهاي ویران شده به پیروزي کامل به شهرهاي جنگ
که قبل از پیروزي انقالب همه با هم بودیم و آنچـه رهبـر    را بازسازي نمایید. و همانطوري 

داد اطاعت کردیم، تا ظهور حضرت مهدي(عج) دسـت از یـاري قـرآن و     انقالب دستور می
  اسالم و امام خمینی برندارید.  

دیم و امـام حسـین(ع) را   اي کـاش در کـربال بـو   «گفتیم  ما و شما بودیم که هر شب می  
االن وقت است که این انقالب و اسالم و امام خمینی را به وسـیلۀ عشـق    2؛»کردیم یاري می

  و جان یاري کنیم. 

                                           
 ».قدیر«در اصل وصیت  -1
کم فنفوز فوزاً عظیماً«-2 عا م  الجنان). فرازي از زیارت امام حسین(ع). (مفاتیح». یا لیتنا کنّ
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ام عمل کنید و طبق نظریۀ برادرخـانم حـاجی شـیخ     اي که قبالً نوشته نامه و طبق وصیت  
خـواهم   ر و پدرم و برادرانم میاکبر ادب عمل نمایید. و از کلیۀ اقوام و زن و بچه و ماد علی

توانید کوشش کنید خـود و فرزنـدانم طبـق     که در شهادت من هیچ ناراحت نباشید. و تا می
 1دهنـدة راه شـهیدان و انبیـا و امـام باشـند. مواظـب       دستورات اسالمی تربیت شوند و ادامه

  فرزندانم باشید که با موازین اسالمی تربیت شوند.  
خـواهم جلـوگیري از فرزنـدان خـود کـه       همشهریان عزیز می و از ملت ایران خصوصاً  

  عاشقانه مشتاق پیوستن به لشکریان سلحشور اسالم هستند ننمایند.
اهللا  درود بر رهبر کبیر انقالب حضرت امام خمینی، سالم بر همۀ شهیدان خصوصاً آیـت   

زمنـدگان  و سـایر شـهیدان، خـداحافظ همـۀ ر     5و مـدنی  4و باهنر 3و رجایی 2مظلوم بهشتی
  اسالمی ایران.

  پایان
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  محمد فخاري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
    1»و ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات احیاء ولکن ال تشعرون«
  ».دانید اند و شما نمی کسانی را که در راه خدا کشته شدند مرده نپندارید بلکه زنده«

و بـا   2توفیقی عنایت فرمود تـا بـه دیـار [...]   به ما را که  اوند سبحاننهایت خد بیدرود   
سالم و درود بر رهبر کبیر انقالب و با سالم و درود بر آقـا امـام زمـان(عج) و بـا سـالم و      
درود خدمت رزمندگان اسالم و با سالم و درود بر مجروحین و معلولین انقـالب و جنـگ   

از این تـن خـاکی    )7(تران خونین بال حرم حسینتحمیلی و با این آرزو که همچون کبو
  نماییم. مالقاتپرواز نموده تا کوي دوست با پري آغشته او را 

هل مـن ناصـر   «درخت انقالب اسالمی براي سیراب شدن احتیاج به خون دارد اماممان   
زند بر ملت مسلمان ایران واجب است که بر این پیام امام لبیک بگوید و  صدا می 3»ینصرنی

  این درخت را با خون خود سیراب کند.
بشناسم و در خموشی جهـل از   واقعیتا اسالم را  مهلتم دادکنم که قدري  شکر خدا می  

دنیا نروم. من بر اساس رسالت و مسئولیت[ي] کـه حـس نمـوده بـودم در راه اهللا و بـراي      
بهۀ جنـگ شـدم   پاسـداري و حراست از انقالب کبیر اسالمی و با توجه به پیام امام عازم ج

   4ارزش خود در راه اسالم و وطنم [...] تا با ایثار جان بی
  5پیام براي برادران بسیج پایگاه نواب [...]

 6اي برادران، سعی کنید که در بسیج بیشتر حضور بیابید و مبادا بگذارید که افراد منـافق   
هبـانی در بسـیج   در داخل بسیج رخنه کنند و تشکیالت بسیج را مختل کنند. همیشـه بـه نگ  
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از هشتاد سال عبادت بهتـر اسـت.    1همچنان که یک شب نگهبانی در راه [...] ،اهمیت دهید
خواهم که هرچه بیشتر در جبهـه حضـور داشـته باشـید، انشـاءاهللا و مویـد و        از شما نیز می
  پیروز باشید.

  آموزان: پیام براي دانش
توانید به راحتی در پشـت میزهـاي    یاي عزیزان و نور چشمان امام، بدانید که تا وقتی م  

تحصیل ادامه دهید که ناموس مسلمین و اسـالم در خطـر نباشـد ولـیکن امـروز        مدرسه به
  ها شتافت. اسالم در خطر است و اکنون باید به فرمان امام لبیک گفت و به جبهه

اي جوانان، نکند که رختخواب ذلت بمیرید که حسـین در میـدان نبـرد شـهید شـد. اي        
) در محراب عبادت شهید شد و مبـادا در حـال   7انان، مبادا در غفلت بمیرید که علی(جو
) و با هـدف شـهید شـد. و    7) حسین در راه حسین(7تفاوتی بمیرید که علی اکبر( بی

  تر است.   بدانید که ایمان به خدا و جهاد در راه او از همه اعمال نزد خدا محبوب
  وصیت خانوادگی:

ام و نتوانستم فرزند خوبی  از اینکه در زندگی رنج فراوان به شما داده پدر و مادر عزیزم،  
کـردم در مکـانی    براي شما باشم، امیدوارم که مرا ببخشید. پدر و مادرم، از اینکه حـس مـی  

خـود بقبـوالنم کـه      توانستم به راحت قرار بگیرم و در سنگر نباشم، غمگین بودم و من نمی
 کشته شـد  تعدادشوند و من هر روز شاهد این باشم که فالن برادران خودم در مرزها شهید 

[...]2  
خوردن اسالم غیبت کردن مسلمانی از مسلمان دیگر است. مگذارید دشمنان بـین   3[...]  

جدا کنند که اگر چنین کردنـد روز بـدبختی    متعهدشما تفرقه بیندازد و شما را از روحانیت 
  ها است. مسلمانان و روز جشن ابرقدرت

سعی کنید که حق مظلومان پایمال نشود و در هر جا که هسـتید از اسـالم پشـتیبانی     -3  
  باشد.   کنید که در دنیا و آخرت خیر شما می

                                           
 خوانا نیست. -1
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همیشه در نمازهاي جمعه و جماعت شـرکت کنیـد و دعاهـاي توسـل و کمیـل را       -4  
  .1»شیدپشتیبان فقیه عالیقدر، امام، با«تر به جا آورید و در همه حال  هرچه با شکوه

هاي شکرتان مرا فراموش نکنیـد و از   خواهم که در سجده و در آخر، عاجزانه از شما می  
ات  خدا براي من طلب آمرزش گناهان کنید. بارالها، این هدیه خون ناقابل ما پیروان فرستاده

) و فرزندش خمینی را بپذیرد ما را از سربازان ولـی عصـر(عج) قـرار بـده و     6محمد(
 3باشد برآورده ساز و این بنـده حقیـرت را [...]   شهادت می 2همان نعمت [...]آرزوي ما که 

  طلبم. ) قرار بده. از همه دوستان و آشنایان حاللیت می7بن علی( سرور شهیدان حسین
  

  »اهللا و برکاته حمۀر[ال] والسالم علیکم و«
  التماس دعا
  محمد فخاري

  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

من ینتظرو مـا  نحبه و منهم من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه و منهم من قضی «
لوا تبدیالًبد.«  
از مؤمنانند مردانی که راست گفتند آنچه را با خدا پیمان بستند، پس از ایشـان اسـت آنکـه    «

  .»گذراند پیمان خویش را و از ایشان است آنکه انتظار کشد و تبدیل نکردند تبدیلی
نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و با سالم و درود فراوان بر منجی عـالم بشـریت    به   

شـکن و بـا    مهدي(عج) موعود و با سالم و درود بر نایب برحقش، روح خدا، خمینـی بـت  
) تا 7) و از کربالي حسین(7سالم بر تمامی شهیدان از صدر اسالم تا کربالي حسین(

                                           
که حسب ظاهر پس از شـهید  ». قدر باشید پشتیبان فقیه عالی«امه این عبارت بوده است: ن الظاهر در اصل وصیت علی -1

   جاي آن نام امام نوشته شده است. خط خورده و به اهللا منتظري آیۀنام 
 خوانا نیست. -2
 خوانا نیست. -3
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سالم و درود بر مجروحین و معلولین انقالب و جنگ تحمیلی و کربالهاي مکرر ایران و با 
  با سالم و درود بر شما اي امت شهیدپرور.

هل من ناصر «اماممان » درخت انقالب اسالمی براي سیراب شدن احتیاج به خون دارد.«  
زند. بر ملت مسلمان ایران واجب است که بر این پیام امام لبیـک بگویـد    صدا می 1»ینصرنی
  2ن درخت را با خون خود [...]و ای
مـن ایـن مـرگ را از عسـل بـر وجـودم       «بخوریم و کشته شویم پیروزیم و  3[شکست]  

  4.»دانم گواراتر می
تر از آنم که بخواهم براي شما پیام دهم ولی طبق وظیفه  اي امت شهیدپرور، من کوچک  

امـت شـهیدپرور،    کـنم اي  اي به عنوان آخرین وصایا ذکر می چند کلمه ،شرعی و مسئولیت
بدانید که این جبهه نیست که [به] ما احتیاج داشته باشد بلکه این ماییم که به جبهه احتیـاج  
داریم. ما هستیم که باید در این دانشگاه الهی درس ایمان، شهادت و شهامت و تقوي را یاد 

د را مهیـاي  رسد. سعی کنید به دنیا دل نبندیـد و خـو   بگیریم. فراموش نکنید دنیا به آخر می
اي از  سفر آخرت کنید فراموش نکنید امام زمان(عج) شما حضرت مهدي(عج) است لحظـه 

ها و مشکالت خـود را بـه واسـطه آن     دعا براي سالمتی و ظهورشان غفلت نکنید. گرفتاري
  حضرت حل کنید.

هـا بـراي تسـکین دردهاسـت و      برادران استغفار و دعا را از یاد مبرید که بهترین درمـان   
میشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید و هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازند و ه

شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند کـه اگـر چنـین کننـد روز بـدبختی مسـلمانان و روز       
ها هست. برادران، سعی کنید همیشه در دعاهاي کمیل و توسل شرکت کنید  جشن ابرقدرت

د و بـا شـرکت در نمـاز جمعـه و جماعـت مشـت محکمـی بـر دهـان          و ما را هم دعا کنی
  .ها شرق و غرب بزنید ابرقدرت

                                           
 ».ناصراً«ر.ك. تعلیقات. در اصل وصیت:  -1
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برادران عزیز، در امام بیشتر دقیق شـوید و سـعی کنیـد عظمـت او را بیابیـد و خـود را         
چنان حفظ کنید و قدر بدانید کـه اطاعـت    تسلیم او سازید و صداقت و اخالص خود را هم

گاه او را تنها نگذارید و همیشه از او تبعیت کنید. امیدوارم که   او واجب شرعی است و هیچ
  باشد.ساز انقالب مهدي(عج)  این انقالب زمینه

آموزان دبیرستا[ن] دکتر علـی شـریعتی: اي عزیـزان و اي     و سخنی چند با شما اي دانش  
تحصـیل   ه توانید در پشت میزهاي مدرسه ب نور چشمان امام، بدانید که تا وقتی به راحتی می

خود ادامه دهید که ناموس مسلمین و اسالم در خطر نباشد ولـیکن امـروز اسـالم در خطـر     
ها شتافت.اي جوانان، نکنـد کـه د[ر]    است و اکنون باید به فرمان امام لبیک گفت و به جبهه

رختخواب ذلت بمیرید که حسین در میدان نبرد شهید شـد و اي جوانـان، مبـادا در غفلـت     
تفـاوتی بمیریـد کـه     ) در محراب عبادت شهید شد و مبادا در حال بـی 7لی(بمیرید که ع

) و با هـدف شـهید شـد و اي بـرادران، مبـادا از      7) حسین در راه حسین(7علی اکبر(
بسیج فاصله بگیرید و دشمن در همه احوال مواظب ماست و بدانید کـه ایمـان بـه خـدا و     

  است.   تر جهاد در راه او از همه اعمال نزد خدا محبوب
خواهران عزیزم، حجاب و عفت و پاکدامنی را سرلوحه زندگی خودتـان قـرار دهیـد و      

  گونه و مبارزه کنید. وار و زینب همیشه فاطمه
) و فرزنـدش خمینـی را   6ات محمـد(  الها، این هدیه خون ناقابل ما پیروان فرستاده  

که همان نعمـت پـر لطـف    بپذیر و ما را از سربازان ولی عصر(عج) قرار بده و آرزوي مرا، 
بـن   باشد، برآورده ساز و این بنده حقیرت را جزء غالمان سرور شهیدان حسـین  شهادت می

طلـبم. در صـورت    در آخر از دوستان و آشنایان و اقوام حاللیـت مـی   ) قرار بده.7علی(
 1]توفیق شهادت بر این بنده حقیر، مرا در کنار سایر شهدا دفن کنید. در صورت توانایی [...

  روز روزه بگیرید و یک ماه نماز براي من بخوانید.
  

ــدایا ــدایا خـــــــــــــ   خـــــــــــــ
  

  تــا انقــالب مهــدي خمینــی را نگــه دار  
  از عمــر مــا بکــاه و بــر عمــر رهبــر افــزا   

  
  منتظـــري نســـتوه محافظـــت بگـــردان  

  
                                           

 ا نیست.خوان -1
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ــا    ــا بفرم ــرت عط ــالم نص ــدگان اس   رزمن
  

  زیــارت کــربال نصــیب مــا بگــردان      
    

  آمین یا رب العالمین
  

ــاغ م  ــرغ ب ــاك  م ــالم خ ــیم از ع ــوتم ن   لک
  

  ام از بـدنم  دو سه روزي قفسـی سـاخته    
  روز که پرواز کنم تا بر دوست  اي خوشا آن  

  
  2کـویش پـر و بـالی بـزنم     1به هواي سر  

    

  بندة حقیر خدا
  محمد فخاري

                                           
 ».تا بر سر«در اصل وصیت  -1
  غزلیات شمس است. -2
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  هاي کلیدي عبارت
I مت میم به خون پاك شهدا مرا ببخش و به ده پروردگارا خیلی گناه کردم و نافرمانی نمودم؛ قَس

 آرزویم که شهادت است برسان.
I ام و کسی مرا با زور نیاورده. با آگاهی و شناخت پا در این راه گذاشته 
I .این راهی است که خودم انتخاب کردم و دوست داشتم به نداي ساالر شهیدان لبیک بگویم  
I امت باش. رسان خون من به اي خواهرم، حجاب خود را حفظ کن و پیام  
I هاي کثیف پاك شود. دوست دارم که دین اسالم پیروز و وطن ما را از وجود عراقی  

  مجید :نام
  فخاریان خانوادگی:  نام

  غالمرضا پدر: نام 
  محترم نام مادر:

  1351وپنجم شهریور  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان  محل تولد:
  اول متوسطه تحصیالت:
  جهاد کننده: ارگان اعزام

  1366پنجم آذر  تاریخ شهادت:
  رودخانه گالس محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

ــزار ــز :م ــی   گل ــامزاده یحی ــهداي ام ار ش
  زادگاهش  
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  مجید فخاریان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
    1»...ۀلجنّان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأنَّ لهم ا«

  .با درود و سالم فراوان بر امام زمان(عج) و بر رهبر کبیر انقالب اسالمی  
دانی که خیلـی   دانم چه بگویم و چه بنویسم و از کجا شروع کنم. خودت می خدایا نمی  

شـد و   دوستت دارم. بارها خواستم به جبهه بیایم، یا سن من کم بود و یا اینکـه جـور نمـی   
دهی. پروردگارا خیلی گناه  کنی و مرا به درگاهت راه می دانم که قبولم می ام می حاال که آمده
مت میکردم و نا س دهم به خون پاك شـهدا مـرا بـبخش و بـه آرزویـم کـه        فرمانی نمودم؛ قَ

  شهادت است برسان.
ام و کسی مـرا بـا زور    اینجانب مجید فخاریان با آگاهی و شناخت پا در این راه گذاشته  

نیاورده. این راهی است که خودم انتخاب کردم و دوست داشـتم بـه نـداي سـاالر شـهیدان      
اند حاللم کنند،  گویم اگر از من بدي دیده شناسند می تمام کسانی که مرا میبه  لبیک بگویم.

  چون دوست دارم زودتر به دیدار پروردگارم برسم. 
پدر و مادر عزیزم، بدانید قصد نداشتم شما را ناراحت کنم. پس در مرگ من صبر پیشـه    

ستم. اما تو اي خـواهرم  کنید و به خودتان ناراحتی راه ندهید، چون من راضی به این کار نی
رسان خون من بـه امـت    بدان که خیلی دوستت داشتم. پس حجاب خود را حفظ کن و پیام

  باش. پدر و مادر را دلداري بده تا غمگین نباشند.
از سالح من نگهداري کنید و راهم را ادامه بدهید. دوست دارم که دین اسـالم پیـروز و     

  2اك شود.هاي کثیف پ وطن ما را از وجود عراقی
  

ــده ــی بنـــ ــتم  اي دل الهـــ ــته هســـ   خســـ
  

ــه    ــدي در خانــ ــه نومیــ ــتم بــ   ات نشســ
ــوانم    ــر و تــ ــه عمــ ــه همــ   ز کــــف رفتــ

  
ــاهم     ــار گنـــ ــدا بـــ ــا اي خـــ   ببخشـــ

  

                                           
  .111توبه/  -1
  ».شوم«در اصل وصیت  -2
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با امید پیروزي رزمندگان اسالم، سخن خود را به پایان رسانده و از همۀ کسانی که مـرا    
  شناسند طلب عفو و بخشش را دارم. می

  دار. خمینی را نگه ،ب مهدي(عج)تا انقال ،خدایا خدایا
  خداحافظ
  مجید فخاریان

15/8/66  
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  هاي کلیدي عبارت
I خواهم که پشتیبان والیت فقیه و امام عزیزمان باشید اهللا عاجزانه می از شما امت حزب. 
I .هرگز از امام و روحانیت و اسالم دست نکشید  
I من کرده که بـه سـوي خـود خوانـده و مقـام       پدر و مادرم، این فوز عظیم را که خداوند نصیب

 شهادت را نصیبم کرده ناراحت نباشید.
I   .شما باید افتخار کنید که فرزندتان در راه اسالم به لقاي حق شتافته است  
I .در مجالس مذهبی، نماز جمعه و دعا[ي] کمیل و دیگر مجالس مذهبی شرکت کنید  
I صبر بگیرید. بروید نزد پدر و مادر بقیۀ شهدا و از آنها درس  
I نشینند. از پاي نمی ،دشمن بفهمد که مردم ما تا انتقام خون شهیدان را نگیرند  
I .سخن دیگر من با شما خواهران است؛ که همیشه حجاب اسالمی خود را رعایت کنید  
I    اي مردم، راه شهیدان را ادامه دهید تا پرچم خونین اسالم را در بلندترین نقاط جهان بـه اهتـزاز

  درآورید.

  محمد باقر :نام
  فخري   خانوادگی:  نام
  اکبر علی پدر: ام ن

  طوبا نام مادر:
  1345پانزدهم مهر  تاریخ تولد:
شهر سرخه از توابع شهرستان  محل تولد:
  سمنان

  دوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1364پنجم مرداد  و بیست تاریخ شهادت:
  جزیرة مجنون محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمد باقر فخري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
نام خداونـد درهـم کوبنـدة     نام خداوند قادر منان به  به  1.جهاد دري از درهاي بهشت است

نام خداوند قهار؛ او که دانا و توانا است  دهندة مظلومان و مستضعفان و به  ستمگران و یاري
  بخشنده و حکیم است بصیر است و عزیز.  

را از آتش دوزخ پناه ده و [...] را روزي من ساز و در جنت جاي نیکـو ده.  م ،بار خدایا  
بـریم، بارالهـا در همـۀ     بارالها از دنیا و آخرت و از بدي همۀ دردها به وجه کریم تو پناه می

طلبم. بارخدایا درود فرست بر محمـد(ص) و   کارهاي خویش از تو سالمت و تندرستی می
  باوفاي آقا امام زمان(عج) قرار بده. خاندان او و ما را از یاران 

سـوي تـو پـرواز کـنم چنـد       اي خدا چون مشیت تو بر آن است که بنده حقیر بـه  2حال  
  نامه خواهم نوشت. عنوان وصیت اي به  کلمه
خیـزد و بـر    سالم علیکم. با سالم بر شما سخنی چند با شما دارم. آنچه که از دلم برمـی   

  نویسم:  روي این کاغذ سفید می
خواهم که پشتیبان والیت فقیه و امام عزیزمان باشید و  اهللا عاجزانه می از شما امت حزب  

قـول   هرگز از امام و روحانیت و اسالم دست نکشید، چون هرچه داریم از اسالم است و به
اهللا،  امـت حـزب   3.»کشور بدون روحانیت ماننـد کشـور بـدون طبیـب اسـت     «امام عزیزمان 

 4گونه حرکت را به دشـمن و منـافقین   ب حاضر باشید و فرصت هیچهمیشه در صحنه انقال
  ندهید و جنگ را سرلوحۀ کار خود قرار دهید. 

و اما پیامی دارم براي شما پدر و مادرم. این فوز عظیم را که خداوند نصـیب مـن کـرده      
که به سوي خود خوانده و مقام شهادت را نصیبم کرده ناراحت نباشـید، چـون ایـن امـانتی     

                                           
) نهج البالغـه،  7علی(». لجنۀانّ الجهاد باب من ابواب ا«سخن آغازین وصیت ترجمۀ این کالم امام علی(ع) است:  -1

 ، ترجمۀ سید جعفر شهیدي.27، ص27خطبۀ 
 ».حال که«در اصل وصیت  -2
 ».اسالم بدون روحانیت مثل کشور بدون طبیب است«. سخن امام چنین است: 190، ص14صحیفۀ امام، ج -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
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شما داده بود و امروز این امانت را از شما گرفت. شما باید افتخار کنیـد   وده که خداوند به ب
  که فرزندتان در راه اسالم به لقاي حق شتافته است. 

خـواهم   دانم که تحمل این مصیبت سنگین است براي تو. مادر عزیزم، مـی  اي مادرم می  
دانم براي  خواهم که مرا ببخشید، چون می اي حاللم کنی. از شما می شیري را که به من داده

شما فرزند خوبی [نبودم] و همیشه مورد اذیت و آزار مـن بودیـد. پیـامی بـا خـواهرانم. از      
باشند و خود را با رهنمودهاي امام تطبیـق دهنـد و در راه    1خواهم همچون زینب ایشان می

  پیروزي انقالب کوشا باشند.  
ا تقاضا دارم که راهم را ادامـه دهیـد و سـالح آغشـته بـه      و اما سخنی با برادرانم. از شم  

خون مرا برگیرید و سینۀ کفار را نشانه روید. از شما تقاضا دارم در مجـالس مـذهبی، نمـاز     
خـواهم مـرا    جمعه و دعا[ي] کمیل و دیگر مجالس مـذهبی شـرکت کنیـد. و از شـما مـی     

  ببخشید.  
ام اگـر رفتـار غیـر اسـالمی      شـما داشـته   برخوردهایی که بـا  2خواهم، در از دوستانم می  
ماه نماز  6ماه روزة قضا و  3ام ببخشید.درضمن،  اید و یا اگر پشت سر شما غیبت کرده دیده

  ریال حق مظالم را بپردازید.   1000برایم ادا کنید و 
  »والسالم«

  دار. خمینی را نگه ،تا انقالب مهدي خدایا خدایا،
  بنده حقیر خدا محمدباقر فخري

  15/12/63رخ مو
  پایان

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

»ین آمنوا التتّا الذّیا ایهخذوا عدوو قـد کفـروا بمـا     ةوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودي و عد
ق یخرجون الرّجاءکم من الحؤاکم ان تسول و ایفـی   کم ان کنتم خرجتم جهـاداً منوا باهللا رب

                                           
  .»گونه زینب«در اصل وصیت  -1
 .»اگر در»  در اصل وصیت -2
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لـه  فعو انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم ومـن ی  ةون الیهم بالمودی تسرّابتغاء مرضات سبیلی و
   1»ل سواء السبیلمنکم فقد ضّ

اي آنان که ایمان آوردید نگیرید دشمن من و دشمن خویش را [دوستانی که افکندیـد] بـا   «
ا بـا  ایشان دوستی را [و] آنان کفر ورزیدند بدانچه بیامد شما را از حق، برون رانند پیمبـر ر 

آیندگان براي جهاد  که ایمان آورید به پروردگار خویش اگر هستید شما برون 2شما از آن رو
نماییدشان پنهان دوسـتی را و مـنم دانـاتر بدانچـه      هاي من می در راه من و در پی خشنودي

نهان دارید و آنچه آشکار سازید و آنکو بکند [این را] از شما همانـا گـم کـرد[ه] اسـت راه     
  ».اراست ر

با درود و سالم بر رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران امام خمینی. اگر من به فیض شهادت   
و عوض آن به امام دعا کنید. بـه کلیـۀ    3رسیدم هیچ کس براي من گریه نکند و سیاه نپوشید

کنم که دعا و نماز را فراموش نکنند، به خصوص در نمازهـاي   دوستان و آشنایان توصیه می
  شود. عات، چون در جماعت انسان آگاه میجمعه و جما

کنید. اگر ناراحت شدید بروید نزد پدر و  پدر و مادر عزیزم، مبادا در سوگ من ناراحتی   
مادر بقیۀ شهدا و از آنها درس صبر بگیرید. پدر و مادر عزیزم، براي من در خانه یک پرچم 

که دشمن بفهمد که مردم ما تا سرخ آویزان کنید و موقعی که جنگ تمام شد آن را بردارید، 
  نشینند.  انتقام خون شهیدان را نگیرند از پا نمی

و سخن دیگر من با محصلین عزیز است. اي برادر و خواهر محصل، بـا درس خوانـدن     
ها بزنید. سـخن دیگـر مـن بـا      اي بزرگ به ابرقدرت خود و بارور کردن اقتصاد کشور ضربه

که همیشه در راه اصیل روحانیت حرکت کنید، مبـادا از  باشد؛  شما ملت عزیز و اسالمی می
  روحانیت فاصله بگیرید و همیشه در صحنه باشید. 

سخن دیگر من با شما خواهران است؛ که همیشه حجاب اسالمی خود را رعایت کنیـد.    
  تر از سرخی خون من است.   اي خواهر من، سیاهی چادر تو کوبنده

                                           
  .1ممتحنه/  -1
  ».روز«در اصل وصیت  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
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هید تا پرچم خونین اسالم را در بلندترین نقاط جهان بـه  اي مردم، راه شهیدان را ادامه د  
  اهتزاز درآورید. 

  اهللا اکبر، خمینی رهبر  
  دار خمینی را نگه ، تا انقالب مهدي،خدایا خدایا  
  اند اهللا اکبر به خون آغشته ،اند اهللا اکبر شهیدان زنده  

  محمدباقر فخري
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  هاي کلیدي عبارت
I نگذارید که منافقین در نهادهاي انقالبی  ،هه و شما ملت قهرمان در پشت جبههروم به جب من می

  هاي اسالمی رسوخ کنند. و ارگان
I باشد که راه شهیدان را ادامه بدهید. بر گردن شما می 
I .در همۀ مجالس معنوي و الهی رزمندگان را دعا کنید  
I عفان را تنها نگذاریـد و گـوش   اگر من شهید شدم امیدوارم که امام عزیز، این قلب طپندة مستض

  قدر باشید. به فرمان آن زعیم عالی
I  نشاندگان آنان آماده  باید هرچه سریعتر خود را براي مبارزة جهانی با آمریکا و شوروي و دست

  نماییم.
I .والیت فقیه را پشتیبان باشید و حامی دولت باشید  
I از امام استکنم تنها وصیت من اطاعت از والیت فقیه و حمایت  تأکید می.    

  محمد :نام
  فدایی خانوادگی:  نام

  اسداهللا پدر: نام 
  صنم نام مادر:

  1343یکم بهمن  تاریخ تولد:
ــد:  ــل تول ــیالن از   مح ــتاي ج ــع روس تواب

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

  1362دوازدهم فروردین  تاریخ شهادت:
  پاسگاه زید عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمد فدایی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
»1»بل احیاء عند ربهم یرزقون اهللا امواتاً  ین قتلوا فی سبیلن الذّو التحسب    
باشند و پیش خداي  اند بلکه آنان زنده می اند مرده گمان نکنید آنانکه در راه خدا کشته شده«

  ».طلبند خود روزي می
ام که بـه   باشم و چون تشخیص داده د فدایی فرزند اسداهللا مینامه من، محم اینک وصیت  

هـاي خـود را ذکـر     جبهه [بروم] و به نداي حسین زمان لبیک گویم الزم دانستم که وصیت
شـوم و اگـر شـهید نشـدم      روم و اگر سعادت داشـتم شـهید مـی    کنم، چون من به جبهه می

روم بـه   . مـن مـی  2ت خـود را [...] بایست [که] وصی گردم لذا بر عهدة هر مسلمانی می برمی
در نهادهـاي   3جبهه و شما ملت قهرمان هستید کـه در پشـت جبهـه نگذاریـد کـه منـافقین      

هاي اسالمی رسوخ کنند و خداي نکرده موجب تضعیف نیروهـاي انقالبـی    انقالبی و ارگان
و الهـی  باشد که راه شهیدان را ادامه بدهید و در همۀ مجالس معنوي  شود. بر گردن شما می

رزمندگان را دعا کنید و پیروزي رزمنـدگان دلیـر و شـجاع را از خداونـد بخواهیـد. ملـت       
 4هوشیار، اگر من شهید شدم امیدوارم که امـام عزیـز، ایـن قلـب طپنـدة مستضـعفان و [...]      

  قدر باشید.  جهان را تنها نگذارید و گوش به فرمان آن زعیم عالی
ر و خیلی است چون بعد از صدام نوبت اسرائیل است. و اما وظیفۀ ما در این لحظه بسیا  

نشـاندگان   پس باید هرچه سریعتر خود را براي مبارزة جهانی با آمریکا و شوروي و دسـت  
آنان آماده نماییم. به همین خاطر عازم جبهه هستم. ولی پیامی که براي شما امـت دارم ایـن   

یبان باشید و حامی دولت باشید. خداونـد  است که امام را تنها نگذارید و والیت فقیه را پشت
   5»بت اقدامکم ینصرکم و یثّوا اهللان تنصرا«نصرت دهد کسانی را [که] یاري کنند او را؛ 

                                           
  .169آل عمران/  -1
 خوانا نیست. -2
 علیقات.ر.ك. ت -3
 خوانا نیست.   -4
  ».تنصر...«...  سورة محمد. در اصل وصیت: 7بخشی از آیۀ  -5
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شهدا همیشه یک غمی دارند و آن این است که آیا کسانی هستند کـه راه آنـان را ادامـه      
کنم تنها وصیت من  تأکید میدهند و این ما هستیم که باید ثابت کنیم این مسئله را. در آخر 
  1صورت جایز نیست تمام [...] اطاعت از والیت فقیه و حمایت از امام است و در غیر این

  

11/9/61  
  محمد فدایی

                                           
 نامه عبارتی افتاده است.   ذیل اصل وصیت -1
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  هاي کلیدي عبارت
I   بیـنم کـه در راه    به روي سنگ قبرم هرگز کلمۀ ناکام ننویسید، چراکه من کامی بهتر از ایـن نمـی

  هدفم کشته شوم.
I ریزید براي رضاي خدا باشد نه براي رفتنم. ر مزارم اشکی میاگر ب 
I  .انقالبی ماندن شرط است  
I تنهایی نیافتم بلکه او به من آموخت رسم و آیین زندگی کردن را. انتخاب چنین راهی را خود به  
I    زمانی که دشمن همه چیزم را گرفت و مرا از آنچه که باید باشم ساقط کرده، او بود کـه آمـد و

  گویم. اینها را به من برگرداند. خمینی را می تمام
I بگویید سر مزارم نیایید. ،شناسند و روحانیت را قبول ندارند به آنان که امام را نمی  

  علی  :نام
  اسالم فدایی خانوادگی:  نام

  ابوالقاسم پدر: نام 
  اکبر نام مادر:

  1338پانزدهم فروردین  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  سوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

ــزار ــی    :م ــامزاده یحی ــهداي ام ــزار ش گل
  زادگاهش
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  ی اسالمیعلی فدا
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  کران بر خمینی رهبر مستضعفان. با سالم و درود بی

    1»انا هللا و انا الیه راجعون«
  ».گردیم یم و به سوي او بازمیهمه ما از اوی«

چون قرار بر این است که به سوي او بازگردیم، پس چرا خود بـه اسـتقبال او نـرویم و      
کس را یاراي گریز از او نیست. پـس چـرا مـرگ     به سویش نشتابیم. مرگ حق است و هیچ

نگ سرخ را رها نموده و به قول امام چون پیرزنان در بستر بیماري جان دهیم؟ بـه روي سـ  
بینم که در راه هـدفم کشـته    قبرم هرگز کلمۀ ناکام ننویسید، چراکه من کامی بهتر از این نمی

شوم و به مقصودم برسم هرگز چنین زمانی را ندیده و نخواهم دیـد کـه همچـون رهبـري     
ریزید براي رضاي خدا باشد نه براي رفتـنم،   داشته و سرباز او باشم. اگر بر مزارم اشکی می

  روم. آگاهانه و با اختیار چنین راهی را انتخاب نموده و به سوي مقصدم میکه من خود 
گویند مـا در آن اوج خفقـان رسـاله داشـتیم      زنند و می که دم از انقالبی بودن می  به آنان  

  خواندیم و...، بگویید انقالبی بودن مهم نیست انقالبی ماندن شرط است.   کتاب داشتیم و می
تنهایی نیافتم بلکه او به من آموخت رسم و آیین زنـدگی   خود به انتخاب چنین راهی را  

فهمیدم، او بود که به من فهمانـد   دانستم معنی پیکار و جهاد را خود نمی کردن را. خود نمی
چگونه باشم چطور مبارزه کنم هجرت نمایم و بمیرم. زمانی که دشمن همه چیزم را گرفت 

ه، او بود که آمـد و تمـام اینهـا را بـه مـن برگردانـد.       و مرا از آنچه که باید باشم ساقط کرد
من  2آمد [...] شنوي؟ اگر او نمی دانی امامم را می شناسی رهبرم را می گویم؛ می خمینی را می
شناسند و روحانیت را قبـول ندارنـد بگوییـد     آمدم. پس به آنان که امام را نمی به خودم نمی

  سر مزارم نیایید.

                                           
 سورة بقره. 156بخشی از آیۀ  -1
  خوانا نیست. -2
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دهم سایۀ رهبـر   ات می قسم 1بهمن) 22اهللا است ( روز پربرکت که یوم ترا بدین ،الها]بار[  
مستدام بدار. خدایا تو را به حق مهـدي(عج) تـو را بـه جـان      ،انقالب را برسر امت مسلمان

  دار. مهدي(عج) تا انقالب مهدي خمینی را نگه
  :ام سخنی کوتاه با خانواده  
ها که براي بـزرگ کـردن مـن تحمـل      ها و سختی ها و مشقت پدرم مادرم، به خاطر رنج  
دانیـد کـه از ایـن کـار      جبران نمایم و یا تشکر کنم؟ خودتان می متوانست اید چگونه می کرده

توانم بکنم این است که از خدا طلب سالمت و عافیت براي همـه   عاجزم. تنها کاري که می
من زیاد پیش شما و به خصوص براي شما نمایم. از اینکه چند روزي را در تهران بودیم و 

آمدم؛ فقط بدین خاطر بود که دل از من بکنیـد. هرگـز بـرایم گریـه نکنیـد کـه باعـث         نمی
بـرادرم و   خندیدن دشمن شود. شما بخندید تا دشمن بگریـد. امیـدوارم کـه مـرا ببخشـید.     

  اید صمیمانه سپاسگزارم. خواهرم، به خاطر زحماتی که برایم تحمل کرده
اند متشـکرم. آرزوي   ان و آشنایان که مرا مورد لطف خود قرار دادهدر پایان از کلیۀ دوست  

  موفقیت و سالمتی همۀ شما را [از] خداي بزرگ خواهانم. 
  

  »اهللا و برکاته رحمۀعلیکم و  2والسالم«
  اسالم علی فدائی

22/11/60  

                                           
 ر.ك. تعلیقات.   -1
  ».و سالم«در اصل وصیت  -2
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  هاي کلیدي عبارت
I شما است. امروز مسئولیت شما سنگین است، امروز خون شهیدان به دست  
I   هـا را بـه لـرزه     همین فریاد و نداي اهللا اکبر شما است که دشمنان اسالم و بزرگتـرین ابرقـدرت

  درآورده است.
I ها هجوم بیاورید و بدانید امام زمان(عج) در جبهه ما است. توانید به سوي جبهه هرچه می  
I م.نباید اماممان را تنها بگذاری ،تا آخرین قطرة خون خود که در رگ داریم  
I     از روحانیت مقاوم که با مبارزة خونین و رنگین خود در طی سالیان دراز با کفـر و اسـتکبار بـه

  دست برندارید. ،مبارزه پرداختند و اسالم و قرآن را یاري کردند
I   .قرآن وعدة پیروزي به مؤمنین داده است  
I ها و اجراي فرمان امام بزرگوارمان باشید. توانید به فکر جبهه هرچه می  
I وار به وظایف خود عمل نمایید. خواهران من نسل آینده به دست شما است، زینب اي  

  عباسعلی   :نام
  فدوي خانوادگی:  نام

  سلیمان پدر: نام 
  سیده بیگم نام مادر:

  1343دوم آذر  تاریخ تولد:
ــد: ــع   محــل تول ــرخه از تواب ــهر س ش

  شهرستان سمنان
  دیپلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1364چهارم بهمن  تاریخ شهادت:
  هویزه محل شهادت:
  ترکش اصابت نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  عباسعلی فدوي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
    1است! (ع)و علی (ص)خط سرخ شهادت خط آل محمد

ل علیهم المالالذّ انّ«  الّا تخـافوا و ال تَحزنـوا و ابشـروا    ئکۀَین قالوا ربنا اهللا ثُم استقاموا تَتَنَزِّ
    2)30(سورة فصلت آیه  »التّی کنتم تُوعدون بالجنّۀ
آنان که گفتند پروردگار ما خدا است و بر این ایمان پایدار ماندند فرشتگان رحمت بر آنها «

نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و انـدوهی از گذشـتۀ خـود نداریـد و     
  ».ارت بادشما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بش

درود و سالم خدا بر اولیاءاهللا و اوصیاءاهللا و پیامبران برحق خدا و امامـان معصـوم(علیه     
و سالم و درود خدا بر منجی عالم بشریت، نور و مشعل عاشقان خدا ولی عصـر،   3السالم)

مهدي موعـود، امـام زمـان(عج) و درود و سـالم خـدا بـر نایـب برحـق امـام زمـان، امیـد            
ل تپندة محرومان و مظلومان و سالم و درود خدا بـر شـما اي امـت مسـلمان     مستضعفین، د

تـا کـربالي    4هاي شهدا و سالم بـر ارواح پـاك شـهیدان از هابیـل     ایران و سالم بر خانواده
  و از کربالي حسینی تا کربالهاي ایران. )7(حسین

انسته باشم کمک اکنون که این توفیق را یافتم که به سوي جبهه رهسپار شوم تا اینکه تو  
و قدمی ناقابل در راه خدا و پیشرفت اسالم برداشته باشم و به مسئولیت کوچک خود عمل 

کنم و از این نظـر اگـر لیـاقتی و     می 5کرده باشم در پیشگاه حضرت باري تعالی شکرگزاري
شایستگی در پیشگاه خداوند داشتم که در راه خدا و در راه اسالم و قرآن کشته شـوم چنـد   

  کنم. ام عرض می نامه به شما امت مسلمان و خانواده گرامی می ناقابل به عنوان وصیتکال

                                           
 .226-227، ص15صحیفۀ امام، ج -1
 ».29.. آیۀ «.در اصل وصیت  -2
 ».علیه اسالم«در اصل وصیت  -3
  ر.ك. تعلیقات.   -4
 ».شکرگذاري»  در اصل وصیت -5



 (دفتر نهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)13ارگران (آثار و اسناد شهدا و ایث     686

اي امت مسلمان و پیروز خط امام، شما که با ایثار جان و مال و هستی و وجود خود را   
کنیـد و کشـور اسـالمی     اید و در راه خدا از هیچ چیـز دریـغ نمـی    فداي اسالم و قرآن کرده
ایـد و اسـتقالل کشـور     ئنین و استعمارگران غرب و شرق پاك کردهعزیزمان را از دست خا

خود را حفظ کردید. بدانید امروز مسئولیت شما سـنگین اسـت، امـروز خـون شـهیدان بـه       
دست شما است. [با] کمی سستی و ضعف بدانیم که در پیشگاه خداوند تبـارك و تعـالی و   

همـین فریـاد و نـداي اهللا اکبـر شـما      گو باشیم.  هاي پاك باید جواب در برابر این همه خون
ها را به لرزه درآورده است و چنان ترسـی بـه    است که دشمنان اسالم و بزرگترین ابرقدرت

اندامشان افتاده است که جرأت نفس کشیدن را ندارند. پس اي امت مسلمان، امروز وظیفـۀ  
ه یـاد رزمنـدگان   هاي جنگ و ب ما سنگین و هر لحظه و دقیقه و ساعت ما باید به فکر جبهه

هـا هجـوم بیاوریـد و بدانیـد امـام       توانیـد بـه سـوي جبهـه     صف نبرد باشیم. پس هرچه می
، باید ما با عمل کردن ]ما[جنگد. و  زمان(عج) در جبهه ما است و در کنار سربازان خود می

و بـه یـاري امـام     2حسـین زمـان را لبیـک بگـوییم.     1»هل من ناصر ینصـرنی «خود صداي 
توانیـد بـر خودسـازي خـود      تابید و از یکدیگر سـبقت بگیریـد و هرچـه مـی    زمان(عج) بش

  بکوشید.  
باید با کمال پاکی و خلوص در پیشگاه خدا شکرگزاري کنیم که چنـین رهبـري عظـیم،      

سـوي   به [ما] عطا کرده است که ما را از ظلمت و تاریکی به [را] این موسی و ابراهیم زمان
نباید اماممان را تنها  ،خرین قطرة خون خود که در رگ داریمنور هدایت کرد. پس باید، تا آ

بگذاریم و فرمان برحق او را باید با کمـال جـان و خلـوص و پـاکی اجـرا کنـیم و در هـر        
امید مسلمانان جهان دعا کنید. از روحانیت  3مناجات و دعا و در هر نماز به این پیر جماران
طی سالیان دراز بـا کفـر و اسـتکبار بـه مبـارزه       مقاوم که با مبارزة خونین و رنگین خود در

دســت برنداریـد و بدانیــد کـه اینهــا وارثــان    ،پرداختنـد و اســالم و قـرآن را یــاري کردنـد   

                                           
  ».ینصرونی«... ر.ك. تعلیقات. در اصل وصیت  -1
 ».بگویید»  در اصل وصیت -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
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السالم) و فرمان و حکمشان فرمان قرآن و عمل کـردن آن بـه مـا واجـب      امامان[اند](علیهم
  است.

ت و تمـام مسـلمانان و   اي امت مسلمان، امروز احکام قرآن در ایـن کشـور جـاري اسـ      
توانیـد بـه یـاري خـدا      اند. پس هر چه مـی  دلشکستگان به این کشور عزیزمان چشم دوخته

فرمایـد   بشتابید، که قرآن وعدة پیروزي به مؤمنین داده است و این نداي قرآن است کـه مـی  
»ینصرکم اهللا ین آمنوا ان تنصرها الذّیا ای ایـد   آورده اي کسانی که ایمـان « 1»ت اقدامکمو یثب

  ».گرداند قدم می کند و شما را پایدار و ثابت اگر خدا را یاري کنید خدا شما را یاري می
و شما اي پدر عزیزم که با کمال رضایت حاضر بودي که فرزندت به جبهه برود. و اگر   

دانم که باعث افتخار تو است. بدان که اجرت با خدا است و در  می ،شهادت نصیب من شد
خدا مقبول است. و تو اي مادر عزیزم بدان که فرزندت در راه خـدا از دسـت دادي   پیشگاه 

و هیچ ناراحت نباشی و هرگز نباید گریه کنی. اي پدر و مادر عزیـزم ایـن امـانتی بـود کـه      
بایستی آخر بدهید، پس هرچه زودتر بهتـر اسـت. اي پـدر و مـادر عزیـزم در راه خـدا        می

خدا صبرکنندگان را « 2»نیب صابرو اهللا یح«فرماید  قرآن می استوار و تحمل داشته باشید که
و بدانید که فرزندت به آرزو[ي] خـود رسـیده و ایـن چیـزي اسـت کـه       ». دارد دوست می

ام کـاري بـراي شـما انجـام      ام. اي پدر و مادر عزیزم اگرچه نتوانسته ها در پی آن بوده مدت
از شما طلب عفو و بخشش .نستم جبران کنمنتوا ،اید بدهم و براي من از زحماتی که کشیده

  نمایم و امیدوارم که مرا حالل کنید. می
و شما اي برادران من سعی کنید تا آنچه در توان دارید از کمک کردن به اسالم و قـرآن    

ها و اجراي فرمان امام بزرگوارمان باشید. و  توانید به فکر جبهه کوتاهی نکنید و تا هرچه می
وار به وظایف خود عمل  من که نسل آینده به دست شما است، پس زینب شما اي خواهران

و همـۀ دوسـتان و ملـت مسـلمان عفـو و مغفـرت        3هـا  نمایید. و از شما خویشان و فامیـل 
  طلبم.   می

                                           
  .7محمد/  -1
  سورة آل عمران. 146بخشی از آیۀ  -2
 ».فامیالن«در اصل وصیت  -3
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و در ضمن، پدر جان، آن مقدار پولی که دارم مقداري براي خرج و دفن مـن و بقیـه را     
م بدهید. در پایـان، موفقیـت و پیـروزي همـۀ شـما از      دانید در راه اسال آنطور که صالح می

  درگاه ایزد قادر منان خواهانم.  
  »اهللا و برکاته حمۀو ر 1موالسالم علیک«

  دار. خمینی را نگه ،تا انقالب مهدي ،خدایا خدایا
  بنده حقیر خدا
  عباسعلی فدوي

                                           
 ».علیک«وصیت در اصل  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I تـرین و   دوست، همدم بشوید، کـه آنهـا نزدیـک    )7(پناه برید. با آل علی هادر مشکالت به آن

  ترین افراد بشر نزد خدایند. ارزنده
I کنم که در تربیت فرزند کوشا بوده و به آنها با مهر و شفقت قرآن بیاموزد. به همسرم توصیه می  
I      هرگز اجباري در کار براي عبادت خدا نباشد و با عمل خود راه خدا را که حـق اسـت بـه آنهـا

  نشان بده.
I گیرد نه به صورت قول و گفته. انسان در پی اعمال دیگران است که یاد می  
I .حجاب زن مایۀ عزت زن و دژي نفوذناپذیر است  
I از مواضع و مکان هاي تهمت دوري کن.  
I ترین چیزهاست؛ آن را حفظ کن. حجاب تو برایم با اهمیت  
I خدا از دل بندگان آگاه است.  ،بدان 
I وز فراموش نشودنماز ترك نشود، قرآن در همه ر. 
I پس رعایت گردد. ،ذکر خدا باالترین گفتگوهاست 
I .از منکرات بپرهیزید که تقوي همین است و بس  
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  1363چهاردهم تیر  تاریخ شهادت:
  بانه   محل شهادت:
  اصابت گلوله  نحوة شهادت:

  شهداي زادگاهش گلزار :مزار
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  1تقی فراتی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و مونس دل و یاور محرومان و مستضـعفان. گـواهی    به
رسول او خاتم رسـوالن   )9(ست و محمدهمتا خدایی نی دهم که جز خداي یکتا و بی می

قلم، کرسـی،    بهشت، جهنم، حساب، لوح،  باشد و قیامت، است و قرآن کتاب آسمانی ما می
مالئکه، و پیامبران پیشین هم حقند و خداوند حاضر و ناظر اعمال مـا و جـوارح مـا ثبـات     

اسـعه و مـا   اعمالند. او حاکم است و ما محکوم، او داراي فضل گسترده اسـت و رحمـت و  
اند و ضعف و زبونی و بیچارگی مـا   نهایت  زده، اسماء حسنۀ او در کمال بی نیازمند و عصیان

آوریم و ثنـاي او را   نهایت. پس در مقابل عظمتش سر تسلیم فرود می در پیشگاه باعزتش بی
بر لب داریم، که قدرتش مسلط هست بر همۀ عالم و اوست آفرینندة مالئک و آدم، حلم و 

ش در علم احدي نگنجد و قهر و غضبش ملحدان را در آتـش کیفـر انـدازد، شـام تـار      کرم
خبرانش چون شب تـار، همـۀ مخلـوق از     محرومان به نور محبتش روشن و روز روشن بی

گشتگان وادي حرمـان از   کرانش قاصر. ما گم لیک در شکر نعمت بی .رحمت وي سرشارند
هـدایتش طریـق اطاعـت برگزیـدیم و هـم از او      نور هدایت وي راه یافتیم و از نعمت نور 
ابلیس، افکـار   .چونش تا مطرود وي از درگه بی ،مسئلت داریم که در این راه همراه ما باشد

ـ  نْا لنهتـدي لـوال اَ  و ما کنّ«ما را مغشوش و منحرف نسازد  خـدایمان رحمـت    2.»ا اهللادینَه
  فرماید.

اعتقاداتتان را محکم و استوار گردانید، اي  امیدوارم که این متن را در نظر داشته باشید و  
کـه راهشـان راه خداسـت.     همسر و فرزندان و اي یاران و آشنایان و اقـوام و همـۀ کسـانی   

  هاي همه مؤمنین و مؤمنات را به نور قرآن و ایمان روشن فرماید.   امیدوارم دل

                                           
  ».و محل شهادت: بانه 14/4/63عضو بسیج، تاریخ شهادت:«در باالي وصیت قید شده است:  -1
  سورة اعراف. 43بخشی از آیۀ  -2
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سـت. پـس   قرآن کتاب ما که در آن هیچ خشک و تري فراموش نشده است راهنماي ما«  
و مورد رحمت خداوند منان قرار گیرید، راهتان را از این کتاب که قانون  1»از آن شفا گیرید

دوسـت، همـدم    )7(خداوند است برگزینید و در مشکالت به آن پناه بریـد. بـا آل علـی   
ترین افراد بشر نزد خدایند. از آنها اسـتمداد بجوییـد و    ترین و ارزنده بشوید، که آنها نزدیک

هید که خداوند در ادامۀ حق به میمنت نام آنها و تقواي خالصشان بر شـما ببخشـاید و   بخوا
  شفاعت آنها در این جهان و آن جهان شامل حال شما باشد.  

به حسابتان برسید قبل از آنکه به حسـابتان  « -که هرچه بگذرد دیر است -اکنون پس هم  
آن نتیجه بگیرید و عبرت آموزید و سعی هر روز کارهایتان را در نظر بیاورید و از  2»برسند

ها را غنیمت بشمارید که چون ابـر   فرصت«فرماید:  کنید؛ که دم غنیمت است که علی(ع) می
پس مگذارید که غنیمت خدا از دست برود، که در بعضـی اوقـات هسـت کـه آنـاً       3»بهارند

  مورد لطف و شفقت خداوند قرار خواهید گرفت.  
که در تربیت فرزند کوشا بوده و به آنها با مهر و شفقت قـرآن  کنم  به همسرم توصیه می  

هایشان به عبادت خدا بگمارد. و هرگز اجباري در کـار   بیاموزد و آنها را با متوجه کردن دل
براي عبادت خدا نباشد و با عمل خود راه خدا را که حق است به آنهـا نشـان بـده، کـه راه     

ارشاد به سوي حق همین اسـت و بـس؛ کـه غیـر از     اصلی براي کودکان و نوجوانان در راه 
این با گفتۀ ظاهري بدون اجراي عملی مؤثر و مفید نخواهد بود. چون در حـالی کـه ببیننـد    

تفاوت باشند انتظار نباشد که آنها از پدر و مادرهـا و   ها سست و بی بزرگان در عمل به گفته
گیرد نه بـه   مال دیگران است که یاد میها بهتر از این عمل بکنند؛ زیرا انسان در پی اع مربی

صورت قول و گفته. و تا آنجا که برایشـان اسـتعدادي هسـت بگـذار بـه درس و ادامـۀ راه       
آوردن معیارهاي اجتماعی و انسانی، سیاسـی و اقتصـادي راه     عملی و فرهنگی در به دست

  خود را بیابند و به حل مسائلشان برسند.  

                                           
سراء.  17اي است از فرازي از آیۀ  ترجمه -1 و شفاء و ر«سورة اَ نَ القرآنِ ما ه حمۀتُنَزِّلُ م... ریدال ی لمؤمنین و ل ٌ.« 
، بـاب وجـوب   99، ص16الشـیعه، ج  (وسـائل » حاسـبوا انفسـکم قبـل ان تحاسـبوا    «ه این حدیث نبوي است: ترجم -2

 محاسبه نفس).
حاب اشهزوا فرص الخیر فانّها تمر« -3 473، غررالحکم، ص »مر الس. 
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دژي نفوذناپذیر است. حجاب خود را در همـه حـال   حجاب زن مایۀ عزت زن است و   
، »از مواضع و مکان هایی که تهمت زدن و غیبت کردن رایج اسـت دوري کـن  «رعایت کن 

که مورد تهمت و غیبت آنها واقع خواهی شد. جز از خدا نترس و جز به او امیـدوار مبـاش   
دل نخواهـد نشسـت،   و از غیر او مترس. هرگاه راه تو حق باشد ترس و بیمی و حزنـی در  

ـ هِو التَ«فرماید  که قرآن می ـ زَحوا و التَنُ ـ وا و انـتم االَ نُ ـ کُ نْون اعلَ ـ تُنْ سسـت و  « 1»منینؤم م
و ایمان سه مرحله دارد: ایمان در زبـان،  ». اندوهگین نشوید که شما برترید اگر مؤمن باشید

ام وظـایف ارزشـمندتر   ایمان در دل و ایمان در عمل؛ که دو مرحلۀ اخیرالذکر در مورد انجـ  
  ساز است. است و موثرتر، که انسان

  باري، در این گوشه از نامه قدري توصیه دارم:
ترین ضرري به تو نخواهـد رسـاند، کـه قـرآن      بدان تا تو با خدا مشغولی احدي کوچک -1
 . 2»اذکرونی اذکرکمف«فرماید  می
تا خدا « 3»اهللا ینصرکم واتنصران «تا خدا را یاري دهی خدا هم تو را یاري خواهد کرد.  -2

 ».تان فرماید را یاري کنید خدا هم یاري
پـس دل بخـدا   «آیه:  4»یدتهو رقیب ع«نیازي، که  چون خدا با توست تو از همه کس بی -3

 ».داشته باش و در همه کار از خدا بطلب
بـه  « 5»تخلقوا بـأخالق اهللا «اي باش که در جهت کمال رو به خدایی شدن است، که  بنده -4

 ».خدا، صفات خدا، خود را بیارایید
، قلباً(عبد کسی مباش و فقط عبد خدا باش. حدیث: بندة کسی  -5 ، عمالً مباش چون  )زباناً

 6خدایت تو را آزاد آفرید.

                                           
  .139آل عمران/  -1
 سورة بقره. 152بخشی از آیۀ  -2
  .7بخشی از سورة محمد آیۀ  -3
  ة ق.بخشی از آیۀ سور -4
  ».83، ص1ارشاد القلوب، ج«از سخنان حضرت علی(ع) است.  -5
لَک اهللا حرّاً«ترجمۀ حدیث علوي است:  -6 عغیرك و قد ج نْ عبد  ).93، ص16(نهج البالغه، خطبه». و ال تکُ
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جا آور و هـر   اعتنایی مکن، به موقع نماز به نماز و قرآن تنها ارتباط با خداست؛ آن را بی -6
نماز گفتگوي بنده با خداسـت و قـرآن قـول خداسـت بـا      «وان. صبح تا حد امکان قرآن بخ

 .»بنده
ائمه طاهرین و معصومین مایۀ نجاتند، که پیروي از قـرآن و راه آنهـا راه نجـات اسـت.      -7

گذارم که پس از من به آنها متوسـل شـوید: قـرآن و     دو چیز در میان شما می«پیغمبر فرمود 
 1.»عترتم

ی و استاد خـوبی بـاش در امـور اخالقـی، عبـادي، فرهنگـی،       براي فرزندان، مادر و مرب -8
    الجهات. سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، مادي و معنوي. راهنماي من جمیع 

ـ طلُاُ«تا حد امکان در جهت کمال علمی و معنوي بگذار راهشان را ادامه دهنـد، کـه    -9  واب
العلم نَم حدیث نبوي( 2»حدی اللّلَالمهد ا.( 

والدین دو طرف و در برخوردهاي اجتماعی رعایت اعتدال را  ،ن، خویشانبا همسایگا -10
 3»خیر االمور اوسـطها « و با آنها با مهربانی و خونسردي و با توجه به خدا رفتار کـن.  داشته

 حضرت علی(ع)
 .شیر زن باش -11
 .آبروي خود را حفظ کن -12
 .از مواضع و مکان هاي تهمت دوري کن -13
 .را حفظ کن آن ؛ترین چیزهاست م بااهمیتحجاب تو برای -14
 .بدان خدا از دل بندگان آگاه است -15
 .اعمال است رخدا حاضر و ناظر ب -16
 .... اهللا اکبر خدا باالتر از آن است که -17
افرادي که از من ناراحت هستند به آنها مخصوصاً برسانید که مرا عفو کننـد و در غیـر    -18

 .شاید خداوند عفو فرماید این صورت مظالم بپردازند

                                           
ی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عتْرَتی) «6رسول اکرم( -1  ).118، ص23(بحاراالنوار، ج». انّ
لُب«. در اصل وصیت 327، حدیث218دیث نبوي. نهج الفصاحه، صح -2  ».اُطْ
 .156غررالحکم، ص -3
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نماز ترك نشود، از قرآن در همه روز فراموش نشود، ذکر خدا بـاالترین گفتگوهاسـت    -19
 .پس رعایت گردد، واجبات انجام گیرد. از منکرات بپرهیزید که تقوي همین است و بس

ا در تربیت فرزندان سعی فراوان شود. با مهر و عطوفت آنهـا را بـه وظایفشـان راهنمـ     -20
باش. قرآن به آنها بیاموز و در امر تحصیل تا آنجـا کـه خودشـان اسـتعداد و عالقـه نشـان       

شان کن و بگذار به تحصیل خود ادامه دهند و در این امـر همیشـه و در هـر     دهند یاري می
حال به یادشان بیاور که خدا در هر امري باالتر است. از منکرات با آشنا کردن آنها بازشـان  

ه در امر دین با زور و اکراه و اجبار آنها را وادار مکن، بگذار مفهوم آن را بیابنـد  گا دار؛ هیچ
تا مفهوم آن در قلب و روحشان جاي کند که در آن حال خود وظایفشان را انجـام خواهنـد   

 .»در این امر با علم خود راهنماي آنها باش«داد. 
رستگاري است. پـس صـبر    صبر و استقامت در هر امري موجب خشنودي خدا و مایۀ -21

حوصلگی و حزن و اندوه، با تقـوي   و استقامت را پیشۀ خود ساز و از سستی و کاهلی و بی
و التهنـوا و التحزنـوا و انـتم االعلـون ان کنـتم      « فرماید: و ایمان خود بپرهیز؛ که قرآن می

کـه خداونـد   پس حزن و اندوه و کاهلی به خود راه مـده   ،اگر ایمان دارید برترید 1.»مؤمنین
 .منان استؤدوست و یار م

  »والسالم«

                                           
 .139آل عمران/  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I .سپاس خدایی را که براي شناساندن ما نسبت به حق عاشورا را به وجود آورد  
I و  )7(گذاشـتیم علـی اکبـر    کـردیم و نمـی   قـدم مـی   هایمـان را پـیش   کاش ما بودیم جـوان  اي

  ان بروند.و عون، جعفر، حبیب و ... به مید )7(عباس
I        بر ماست که اکنون حق خود را نسبت به اسالم و قـرآن ادا نمـاییم و بـه یـاري ایـن پیـر دالور

  بشتابیم.
I را در سراسر گیتی به اهتزاز درآوریم.» نصر من اهللا«پا خیزیم و پرچم  ما باید به  
I امـام   کنم که از خط امام و روحانیت جدا نشوید که جدا شدن از روحانیـت و  به شما توصیه می

  جدا شدن از اسالم است.
I رسـند و   شـود و مظلومـان بـه حـق خـود مـی       اگر اسالم و قرآن با ریخته شدن خون ما به پا می

رویم و در میدان جنگ تـا آخـرین قطـرة خونمـان      شود پس می ظالمان دست ستمشان قطع می
  جنگیم. می

I .اي خواهرانم، حجاب را رعایت کنید، نماز اول وقت را فراموش نکنید  
I خواهم که وحدت کلمه را حفظ کرده و در خط امام و اسالم باشید. عاجزانه از شما می  

  رضا :نام
  فراتی خانوادگی:  نام

  محمد پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1344دوم فروردین  تاریخ تولد:
  شهرستان دامغان محل تولد:
  سوم متوسطه تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1365فروردین ام  سی خ شهادت:تاری
  خندق عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

گلزار شـهداي روسـتاي فـرات از     :مزار
  توابع زادگاهش
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  رضا فراتی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ملتی که بخواهد شرافت خودش را حفظ بکند، اسالم را کـه مبـدأ همـۀ شرافتهاسـت بایـد      

  مام خمینی)(ا 1حفظ بکند. این ملت باید عالوه بر جهاد استقامت در جهاد داشته باشد.
نام خدایی که از سوي او آمده و به سوي او باز خواهیم گشت. اینجانب رضـا فراتـی    به  

نامـۀ خـود را چنـین آغـاز      وصـیت  1344متولـد   593فرزند محمد داراي شماره شناسـنامه  
  نمایم. می
صـورت امـانتی    شکر و سپاس مخصوص خداوندي است که ما را به وجود آورده و به   

مادر و جامعه قرارمان داد؛ ما را به دنیا آورد تا حق و باطل را به وسـیلۀ مـا    در دست پدر و
مشخص بنماید. سپاس خدایی را که براي پیدا کـردن راه حـق از باطـل بـراي مـا پیـامبران       
فرستاد و بعد از آن امامانی را فرستاد که هر کدام اسوه بودند. سـپاس خـدایی را کـه بـراي     

عاشورا را به وجود آورد و حسین(ع) با هفتاد و دو یار توانـا در  شناساندن ما نسبت به حق 
آن روز از این جهان به جهان دیگر برد و زینب(س) را اسیر نمود تا آرمان حسین(ع) را بـه  

  جهانیان بشناساند.
عزیــزان مــن، حســین(ع) هفتــاد و دو یــار را روز عاشــورا فــدا نمــود و مــا بــه پــاس    

کنـیم و   سرایی مـی  زنیم و نوحه ان هر دهه محرم را سینه میهاي این پیشواي جه جوانمردي
و  2گذاشتیم علـی اکبـر   کردیم و نمی قدم می هایمان را پیش کاش ما بودیم جوان گوییم اي می

  و ... به میدان بروند.   4و عون، جعفر، حبیب 3عباس
لمـت  هوش باشید که بار دیگر حسین(ع) فرزندش آمده و ملـت را از ظ  حال، مادران به  

برد و بر ماست که اکنون حق خود را نسبت به اسالم و قـرآن ادا نمـاییم و    به سوي نور می
باشـد کـه    به یاري این پیر دالور بشتابیم و حق را از باطل جدا نماییم. اکنون وقـت آن مـی  

                                           
 .463، ص13صحیفۀ امام، ج -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
  ر.ك. تعلیقات. -4
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سرزمین اسالم و قرآن را از لوث صـدامیان و جنایتکـارانی چـون آمریکـا و اسـرائیل پـاك       
  را در سراسر گیتی به اهتزاز درآوریم. » نصر من اهللا«پا خیزیم و پرچم  اید بهنماییم. ما ب

کنم که از خط امام و روحانیت جـدا نشـوید کـه جـدا      همشهریان من به شما توصیه می  
شدن از روحانیت و امام جدا شدن از اسالم است، جدا شدن از قرآن است، رهـا کـردن راه   

ورا فرمود که اگر اسـالم بـا ریخـتن خـون مـن بـارور       باشد. حسین(ع)در ظهر عاش خدا می
و ما هم باید اکنون اعالم نماییم که اگـر اسـالم    1گردد پس اي شمشیرها مرا دربر گیرید. می

رسـند و ظالمـان    شود و مظلومان به حـق خـود مـی    و قرآن با ریخته شدن خون ما به پا می
آخـرین قطـرة خونمـان     رویـم و در میـدان جنـگ تـا     شود پس می دست ستمشان قطع می

  جنگیم.  می
بـه   .من که پدر و یا برادري ندارم که به او بگویم اسلحۀ مرا نگذارید که بر زمین بمانـد   

گـویم کـه رو بـه میـدان جنـگ       هایم می شما عزیزان و جوانان روستاي فرات و خواهرزاده
ور  پـس حملـه   ،ردبیاورید و تا سرنگونی کفر بستیزید. عزیزان من، اسالم احتیاج به خون دا

  هاي مقدم. شوید به سوي خط
خواهم خدمت شما عرض نمایم که زینب(س) روز عاشورا شش بـرادر   و اما مادرم، می  

و ... را از دست داد، سر حسین(ع) را به روي نیزه دیـد، در مجلـس     و دو پسر و برادرزاده
ز با همۀ حـال در میانـۀ   اهللا چوب بر لب و دندان حسین(ع) خوردن را دید، اما با یزید لعنت
 را قرائت نمود که مکمـل خـون   3و در مجلس کفر به پا خواست و خطبۀ غرّایی 2آن کوفیان

توانی براي اسالم  حسین(ع) بود. پس مادرم، صبر را پیشۀ خود ساز و در هر سنگري که می
  و قرآن کوشش بنما.

توانم بنمایم؛ امیـد   یمادرم، جبران زحمات و مشکالتی که براي تربیت من نمودي را نم  
  دارم که اجر آن را از فاطمه زهرا(س) بگیري.  

                                           
 »....ان کان دین محمد « ر.ك. تعلیقات ذیل -1
 ».اهل کوفه«ر.ك. تعلیقات ذیل  -2
 ».قرّائی«اصل وصیت  در -3
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هایتان  و اما اي خواهرانم، حجاب را رعایت کنید، نماز اول وقت را فراموش نکنید، بچه  
را قرآن خواندن بیاموزید، در تربیت فرزندانتان کوتاهی نکنید، آنها را به خط امـام و اسـالم   

ین مدت نتوانستم براي شما برادري خوب باشم و نتوانسـتم حـق   آشنا سازید. از اینکه در ا
نمـایم.   خواهم و از شما طلب عفو و بخشش می برادري را به شما ادا نمایم از شما عذر می

و اما اي همسرم، در این مدت نتوانستم بـراي شـما همسـري خـوب باشـم. از شـما عـذر        
  خواهم و امید دارم که شما هم مرا ببخشی.  می
دانم با چه زبـانی از شـما تشـکر نمـایم کـه مـرا بـه ایـن سـن           ام نمی عمو و دایی و اي  

نمایم، امیدوارم شما هم مرا ببخشید و عفو نماییـد   رساندید. از زحمات شما کمال تشکر می
شناختند، اگر خداي ناکرده در مـورد شـما    که مرا می ها و همه کسانی اي همسایگان و فامیل

  شوم اگر شما هم مرا ببخشید. خواهم و خوشحال می هم عذر می ام از شما کوتاهی کرده
خواهم که وحدت کلمـه را حفـظ    گویم: عاجزانه از شما می و در پایان به ملت ایران می  

  کرده و در خط امام و اسالم باشید.
فاطمـۀ فـرات هدیـه نماییـد و در      نوارها و چند جلد کتاب مرا در کتابخانۀ حسینیۀ بنـی   

اي هم که یادم آمد این است که: برادران و خواهرانم کـه   ن قرار دهید. و نکتهدسترس عزیزا
باشـد بیشـتر توجـه داشـته      هایی که در کتابخانه می در فرات سکونت دارید، نسبت به کتاب

  باشید و از آنها استفاده کنید. عزیزان ساکن فرات، وحدت را حفظ کنید.  
اگر مادرم رضایت داد مرا در شـهر   نمایم. می و در پایان از همۀ عزیزان دعاي خیر طلب  

  دامغان در غیر این صورت مرا در فرات دفن نمایید.
  هایم: و اما بدهکاري

 باشم. پول آب و برق به آقاي خراسانی بدهکار می -1
 باشد. نژاد، بابت ژیان احتماالً طلبکار می محمدحسین مطهري 1برادر -2
 باشد. ن در کمد در خانه میآ 2الحسنۀ قائم که دسته قسط قرض -3
 ریال به امور مالی سپاه واریز نمایید. 45000مبلغ  -4

                                           
 ».بردر«در اصل وصیت  -1
  ».قصد«در اصل وصیت  -2
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 باشم. ریال به حسین فراتی شوهرخواهرم بدهکارمی 20000مبلغ  -5
 ماه هم نماز بخوانید. 5سه ماه برایم روزه بگیرید و  -6

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

  »اهللا و برکاته و رحمۀوالسالم علیکم «
  بندة عاصی خدا، رضا فراتی

19/12/64  
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  هاي کلیدي عبارت
I کنم در چنین موقعیتی قرار گرفتم که توانستم به جبهۀ نور بر علیه ظلمت بیایم. خدا را شکر می 
I کلیـف واجـب را ادا   خواسـتم ایـن ت   هدفم این است که اوالً تکلیفی از جهاد بر گردنم بود و می

  کنم و دوم اینکه راه کربالي حسینی(ع) را به روي امت مسلمان ایران باز نمایم.
I وار تربیت کنید. اما اي خواهرم، شما هم حجاب را رعایت کنید و فرزندانتان را زینب 
I .اي برادرانم پشتیبان امام امت بوده باشید و راهم را ادامه دهید 
I  بجویید.برادرانم از منافقین دوري  
I رو امام امت بوده باشید. پیام من به همشهریان این است که اسالم را پیشه گیرید و دنباله 
I هاي نور علیه باطل بفرستید. همشهریان، فرزندانتان را به جبهه  

  علی اصغر  :نام
  فراتی   خانوادگی:  نام

  قاسم پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1348سیزدهم خرداد  تاریخ تولد:
  شهرستان دامغان محل تولد:
  دورة ابتدایی پایان تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

گلزار شهداي روسـتاي فـرات از    :مزار
  توابع زادگاهش
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  1اصغر فراتی علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب الشهداء
ج) و نایب برحقش سـتارة درخشـان   با درود و سالم بر منجی عالم بشریت آقا امام زمان(ع

جماران فرمانده کل قوا امام خمینی و همچنین با درود و سالم بر تمامی شهداي راه حـق و  
  نمایم. نامۀ خود را به شرح زیر ابالغ می اصغر فراتی وصیت حقیقت، اینجانب علی

»2»بل احیاء عند ربهم یرزقون ین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاًن الذّو التحسب    
انـد بلکـه زنـده هسـتند و در نـزد خـدا        شوند مرده گمان نکنید آنانکه در راه خدا کشته می«

  »گیرند می  روزي
کنم در چنـین مـوقعیتی قـرار     هدف من از جبهه آمدن این است که اوالً خدا را شکر می  

ز گرفتم که توانستم به جبهۀ نور بر علیه ظلمت بیایم و هدفم ایـن اسـت کـه اوالً تکلیفـی ا    
خواستم این تکلیـف واجـب را ادا کـنم و دوم اینکـه راه کـربالي       جهاد بر گردنم بود و می

حسینی(ع) را به روي امت مسلمان ایران باز نمایم و از این دنیـاي فـانی گذشـتم و در راه    
  خدا هجرت کردم. واهللا هدفی غیر از این نبود.

اي و مادر جان، تو هـم   کشیده کنم از زحماتی که در این مدت برایم پدر جان، تشکر می  
پدر جان و مادر جان. اگر نسبت به شما بدي کردم   کنم از زحمات شما. همچنین؛ تشکر می

مرا حالل کنید و درخواستی که از شما دارم: برایم گریه نکنید و اگر خواسـتید گریـه کنیـد    
  یادي از اباعبداهللا کنید و براي حسین(ع) گریه کنید.

وار تربیـت   م، شما هم حجاب را رعایـت کنیـد و فرزنـدانتان را زینـب    و اما اي خواهر   
 3کنید. و اما اي برادرانم پشتیبان امام امت بوده باشید و راهم را ادامه دهید و از این منـافقین 

  دوري بجویید که اینان خرابکار این ملت اسالمی هستند.

                                           
 ».و محل شهادت: شلمچه 21/10/65عضو بسیج، تاریخ شهادت: «در باالي وصیت نوشته شده است:  -1
 .169آل عمران/  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
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ذکر کردم برایم گریه نکنیـد   و پیامی که به والدین خودم دارم این است که همانطور که   
خواسـت شـما آن را    و براي حسین(ع) گریه کنید. و اگر کسی از من پولی و یا چیـزي مـی  

رو امـام   پرداخت کنید. و پیام من به همشهریان این است که اسالم را پیشه گیریـد و دنبالـه  
  هاي نور علیه ظلمت بفرستید.   امت بوده باشید و فرزندانتان را به جبهه

  ریال را به مسجد بپردازید.   3000والدینم، از پولی که من دارم حدود و   
  

  »والسالم«
  اصغر فراتی علی

30/9/65  
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  هاي کلیدي عبارت
I  از خط امام عزیز جدا نشوند و به دستورات اسـالم عمـل   سفارشم به خانواده خود این است که

  نمایند.
I کن که جز خط سرخ حسـین(ع) را خـط دیگـر    فرزند عزیزم محمد را طوري تربیت ام،  خانواده

  انتخاب نکند که به جز راه اسالم و حسین(ع) بقیه راه شیاطین است.
I .ما هرچه داریم از حسین(ع) داریم  
I هاي نور آمدم تنها فقط براي رضاي حق تبارك و تعـالی و لبیـک    مقصودم از اینکه به این جبهه

  گفتن به نداي ملکوتی امام بزرگوارمان.
I زیرا آنها بـه مـا آموختنـد کـه      ،عبداهللا گرفتیم ایثار و شهادت را در مکتب خمینی از ابی ما درس

  انسان باید قطعه قطعه بشود ولی بار ذلت نرود.
I .حتی یک لحظه از ذکر و یاد و فرمان خداوند و دستورات خدا غافل نباشید  
I فرزندانم را خوب تربیت و آنها را در دستورات الهی آشنا سازید.  

  محمدحسن :نام
  فراتی   خانوادگی:  نام

  غالمحسین پدر: نام 
  ربابه نام مادر:

  1323سوم فروردین  تاریخ تولد:
روســتاي فــرات از توابــع  محــل تولــد:

  شهرستان دامغان
  پایان دوره راهنمایی   تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

رضــاي  گلــزار شــهداي فــردوس :مــزار
  شهرستان زادگاهش
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  1مدحسن فراتیمح
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

»2»ب المعتدینو قاتلوا فی سبیل اهللا الذین یقاتلونکم و ال تعتدوا ان اهللا ال یح   
ترین خواستۀ آنان را اجابت نکنم تا آنگاه که با خضاب خـون   به خدا سوگند هرگز کوچک«

  (امام حسین(ع)). »خود به دیدار خدا بشتابم
مانده کل قوا امام زمان(عج) و نایـب بـرحقش امـام خمینـی و بـه      با سالم و درود به فر  

تمامی شهدا و خانوادة شهدا و به مجروحین و معلولین و به تمام امت مسـلمان و در خـط   
دار خونین کـربال   نامۀ خود را با کالم قرآن مجید و فرمایشات موال و پرچم بلی وصیت امام.

ازان و پیروان آن حضرت و در دانشگاه اسالم و بـا  الشهدا [آغاز کردم]، که ما سرب یعنی سید
استادي چون پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) و فرزنـدانش کـه مؤسـس آن دانشـگاه بودنـد      
[هستیم] و استاد آن دانشگاه در این قرن حاضر بزرگمـرد جهـان و یـار و یـاور بینوایـان و      

نـدگان یعنـی نایـب    خوار اسالم و پیر جماران و نور چشم مسلمانان و قـوت قلـب رزم   غم
باشد؛ مـرد دانشـگاهی    اهللا الموسوي الخمینی می اهللا روح برحق امام زمان(عج) حضرت آیت

  که استادش پیامبر و کتابش قرآن و قلمش پرچم ال اله اال اهللا و رنگش خون باشد.
تواننـد جـز راه و روش امـام     شوند، مـی  تحصیل می 3آیا افرادي که از این دانشگاه فارغ  

هرگز به جز خط سرخ حسینی خط دیگري را  ،) خطی دیگر انتخاب نمایند؟ خیرحسین(ع
انتخاب نخواهند کرد. به این دلیل اینجانب محمدحسن فراتی فرزنـد غالمحسـین بـر خـود     

باشد لبیک گـویم بلکـه بتـوانم     الزم دانستم به نداي اسالم که همانا فریاد پرخروش امام می
کند و چنـان جـاي    بندة حقیر و ذلیل و ناتوان سنگینی می [بردارم] گناهانی که بر دوش این

که بتواند به وسـیلۀ   -آن تاول زده که با هیچ دارویی جز خون ریختن در کنار درخت اسالم
شـود]؛ هـیچ    [درمان نمـی  -خون درخت اسالم میوه دهد و دیگران از آن میوه استفاده کنند

کننـد کـه    فرمایند و قسم یاد می شهدا میدارویی بهتر از آن نیست و براي همین است سیدال
                                           

 ».چه، مکان شهادت: شلم21/10/65زمان شهادت: «در باالي وصیت نوشته شده است:  -1
  .19بقره/  -2
 ».فارق«در اصل وصیت  -3



 713     محمدحسن  ،فراتی ¹استان سمنان 

زیر بار ذلت و خـواري نخـواهیم رفـت،     1هرگز زیر بار ظلم نخواهم رفت. ما سربازان [...]
کشـم و   خواهم چند کالمی به شما برادران و خواهران بگویم، خجالت می و اما می انشاءاهللا.

  شرمنده هستم. اما چه کنم وظیفه است.  
زرگوارم که فقط در خط اسالم و والیت فقیـه هسـتید. بـه عـرض     برادران و خواهران ب  
دنیـا آمـدي و بـه     فکر کن و بیندیش که از چه بـه   رسانم خواهر و برادر، فقط چند لحظه می

اید یا  دهندة شما کیست. آیا با شنیدن این چند کلمه به خود آمده کجا خواهی رفت و روزي
باشـد   ات الهی که همانا دستورات امام عزیز میخیر؟ اگر به خود آمده باشی هرگز از دستور

کنم کـه یـک لحظـه     هرگز سرسختی نخواهید کرد. و این حقیر به خانوادة خود سفارش می
خدا را فراموش نکنید؛ و از خط امام عزیز جدا نشوند و به دستورات اسالم عمل نماینـد. و  

محمد را طوري تربیت کـن  (س) انجام دهد. و فرزند عزیزم 2تربیت فرزندانم را چون زینب
که جز خط سرخ حسین(ع) را خط دیگر انتخاب نکند که به جـز راه اسـالم و حسـین(ع)    
بقیه راه شیاطین است. و سفارش دیگر من به شما خانواده و برادران و خواهرانم این اسـت  

گریه کنید و اگر سر در بـدن مـن    )7(که اگر دست در بدن من نبود براي حضرت عباس
اي امام حسین(ع) گریه کنید و اگر حتی یک قطعه از بـدنم را بـراي شـما نیاوردنـد     نبود بر

براي زینب(س) گریه کنید و به یاد من هرگز ناله و گریه نکنید، چـون مـا هرچـه داریـم از     
حسـین(ع) را خیلـی باعظمـت و باشـکوه برپـا داریـد و        حسین(ع) داریم. بنابراین مجالس

اید مقداري مصـیبت از   مجالسی که به یاد این حقیر گرفتهتقاضاي من این است که آخر هر 
  حسین(ع) بخوانید.   کسی امام حضرت زینب(س) و بر بی

  از تمام شما التماس دعا دارم.
  »اهللا و برکاته رحمۀ والسالم علیکم و«

  محمدحسن فراتی
6/11/1364  

                                           
 در اصل وصیت بخشی از یک سطر افتاده است. -1
 ».زینب گونه«در اصل وصیت  -2
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 أبشـروا تخـافوا و ال تحزنـوا و    الّا ئکـۀ ل علیهم المـال زَّنَتَ ثم استقاموا تَا اهللاین قالوا ربنّالذّ«
    1»ی کنتم توعدونالتّ لجنّۀبا
آنانکه گفتند پروردگار ما خداست و بر این پیمان استوار ماندنـد مالئـک بـر ایشـان نـازل      «

به بهشـتی   شوند و آنها کسانی هستند که خوفی و حزنی و [...] ندارند و بشارت باد شما را
  ».که وعده داده شدید

  نامۀ این حقیر محمدحسن فراتی.   وصیت
حمد و ثنا خداوندي را که ما را در این لحظات شـریف آفریـد و بـه مـا توفیـق شـفیق         

شهادت را عطا فرمود. سالم و درود بر انبیاي عظـام و اولیـاي کـرام بـاألخص بـر فرمانـدة       
شکن، این قلـب تپنـدة امـت آگـاه.      خمینی بت عزیزمان آقا امام زمان(عج) و نایب برحقش

هاي معظم ایشان که صابر و بردبارنـد و   سالم و درود بر شهدا، اسرا، مفقودین و بر خانواده
روند تا به زودي حرم باصـفاي   آوران جبهۀ توحید، آنانکه عاشقانه و عارفانه می سالم بر رزم

  عبداهللا الحسین(ع) را آزاد نمایند. ابی
گیـرم کـه    اي بزرگ و پیامبران و اولیاي برحق و مالئک را گـواه و شـاهد مـی   خد 2[...]  

هاي نور آمدم تنها فقط بـراي رضـاي حـق تبـارك و      هدف و مقصودم از اینکه به این جبهه
تعالی و لبیک گفتن به نداي ملکوتی امام بزرگوارمان و براساس وظیفۀ شـرعی خـودم و در   

  باشد. هاي عاشقان، می سین(ع)، کعبۀ دلانتها براي آزادسازي کربالي امام ح
 ،عبـداهللا گـرفتیم   بدانید اي عزیزان، ما درس ایثار و شهادت را در مکتب خمینـی از ابـی    

ولـی بـار ذلـت نـرود، کـه فرمـود:        ،زیرا آنها به ما آموختند که انسان باید قطعه قطعه بشود
  3.»هیهات منا الذلۀ«

                                           
ا تخافوا...«... بخشی از آیۀ سورة فصلت. در اصل وصیت  -1  ».و الّ
  خوانا نیست.   -2
  .367از شعارهاي عاشوراست. فرهنگ عاشورا، جواد محدثی، ص -3
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هاي تانـک دشـمن بـا خـاك      گر بدن در زیر چرخو شما اي دشمنان اسالم، باید بدانید ا  
هاي دشمن بشود و این عمل چندین بار تکـرار شـود،    هاي توپ یکسان شود و یا زیر گلوله

و شـما اي عزیـزان، پـدران و مـادران شـهدا،       دست از یاري دین خـدا برنخـواهم داشـت.   
  فرزندان شما راه خودشان را خوب شناختند و شهادت بر آنان مبارك باد.

گویم. اولـین گفتـار ایـن اسـت:      به عنوان تذکر به خانوادة خود سخن می  اما چند جمله  
حتی یک لحظه از ذکر و یاد و فرمان خداوند و دستورات خدا غافل نباشید. چون [بـا] یـاد   

ها یک کوه اسـتوار   ها و سختی خدا بودن مرتکب گناهان کوچک نخواهید شد و در مصیبت
کار براي خداوند آسـان اسـت. و دومـین تـذکر کـه: فرزنـدانم را       و محکم [باشید] زیرا که 

خوب تربیت و آنها را در دستورات الهی آشنا سازید زیراکه خیر دنیا و آخرت خداونـد بـه   
خواهید امام زمـان(عج)   و شما مردم مسلمان و شهیدپرور شهرمان، اگر می شما عطا فرماید.

و نفس خود از اسالم و قرآن دفاع کنیـد و  از شما راضی باشد تا آخرین قطرات خون خود 
یک لحظه از روحانیون محترم و فرمان امام که همـان فرمـان رسـول خـدا اسـت سـرپیچی       

  تر برپا بدارید. [نکنید] و جدا نباشید و نمازهاي جماعت و جمعۀ خودتان را هرچه فشرده
پـدر   فرزند بیدر خاتمه از شما ملت مسلمان خواهشمندم که فرزندان شهدا را به چشم   

نگاه نکنید، چون این فرزندان پدرشان زنده هستند و انتظار من از شـما ایـن اسـت: دسـت     
محبت بر سر آنان بکشید و در خاتمه از دعا به جان امام عزیزمان فراموش نفرماییـد. ضـمناً   
چنانچه مقدور بود جنازة این حقیر را در گلزار شهدا فردوس رضا شهرسـتان دامغـان دفـن    

  ید براي اینکه همسر و فرزندانم دسترسی به قبر من داشته باشند.نمای
  دار.  خمینی را نگه ،تا انقالب مهدي ،خدایا خدایا

  »اهللا و برکاتهۀرحمالم و علیکم و والس«
  محمدحسن فراتی

  20/7/1365مورخه 
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  هاي کلیدي عبارت
I ن فرزندي توانستید پـرورش دهیـد کـه راه    باشد که همچو مرگ من افتخار بزرگی براي شما می

  کند. خدا را با آغوش باز انتخاب می
I این راه را خودم انتخاب کردم. 
I است کس من را به زور و یا به طریق دیگر نفرستاده هیچ.  
I .پایدار و برقرار باد جمهوري اسالمی ایران  

  محمود  :نام
  فراتی خانوادگی:  نام
  حسن پدر: م نا

  حلیمه خاتون نام مادر:
  1340وپنجم تیر  بیست تاریخ تولد:
آباد از توابـع   روستاي حسین محل تولد:

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

  1361دهم اردیبهشت  تاریخ شهادت:
  رقابیه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

اي روسـتاي وامـرزان   گلزار شـهد  :مزار
  شهرستان زادگاهش
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  1محمود فراتی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   2»بل احیاء اهللا امواتاً  ی سبیلین قتلوا فن الذّتحسبو ال«
  »اند خیر آنها زنده ،اند اند مرده گمان مبرید آنان را که در راه خدا شهید شده«

بـن   با سالم و درود فراوان به پیامبران اسالم و همچنین درود بر سرور شـهیدان حسـین    
مـا   یز را بـه  ویژه رهبر بزرگ انقالب امام خمینی کـه ایـن راه پـر افتخـارآم     ) و به7علی ( 

  آموختند.  
و همچنین سالم گرم من بر شما بـاد اي پـدر و مـادر مهربـانم کـه توانسـتید همچـون          

پرست در دامن پاك خود پرورش دهید. و بـاز هـم اي پـدر و مـادر      فرزندي مکتبی و وطن
ي هـا  اید بلکه خانواده این را هم بدانید تنها شما نیستید که فرزند جوان خود را از دست داده

اند. بعد از مرگ مـن افتخـار    زیادي هستند که فرزندان رشید و برومند خود را از دست داده
باشد که همچون فرزندي توانستید پـرورش دهیـد کـه راه خـدا را بـا       بزرگی براي شما می
  کند؛ که راه شهیدان است، که آن راه هم راه اسالم است.   آغوش باز انتخاب می

أو کـانوا  االرض   م اذا ضربوا فیهِخوانأقالوا ل و ذین کفرواتکونوا کالّین آمنوا الیا ایها الذّ«
   3»فی قلوبهمً ةسرح ذالک ا لیجعل اهللاُلوتوا و ما قُما ماتُ نادنلو کانوا ع يغزّ
دیـن نباشـید کـه وقتـی برادرانشـان بـه        اي کسانی که ایمان آوردید شما همانند افـراد بـی  «

شـوند و یـا    کنند و در جنگ یا سفر کشـته مـی   در جنگی شرکت می روند و یا مسافرتی می
شدند شما اینگونه سـخنان   مردند و یا کشته نمی گویند اگر آنها نزد ما بودند نمی میرند می می

  .»نگویید تا خدا این حسرت را بر دل آنها نگذارد
را به زور و یـا  کس من  را بگویم که این راه را خودم انتخاب کردم و هیچ و باز هم این   

ام و امیدوارم که بتوانم خدمتی بـه ایـن    اند و خود من داوطلبانه رفته به طریق دیگر نفرستاده

                                           
 »، محل شهادت: رقابیه10/2/61عضو بسیج، تاریخ شهادت:  «نامه نوشته شده است:  وصیت در باالي -1
 سورة آل عمران. 169بخشی از آیۀ  -2
  سورة آل عمران. 156بخشی از آیۀ  -3
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مردم و مملکت کرده باشم. در پایان از تمامی قومـان و خویشـان و دوسـتان و آشـنایانم از     
ي اند، بـه خـوبی و بزرگـوار    قول من طلب بخشش بخواهید و بگویید اگر از من بدي دیده

  خود مرا ببخشید.  
  پایدار و برقرار باد جمهوري اسالمی ایران.  

  »والسالم«
  محمود فراتی
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  هاي کلیدي عبارت
I )مقاومت کن.3اي خواهرم همچون زینب (  
I  درس بگیرید. )سالمال علیه(اي پدر و مادرم، شما از حسین 
I )شید.) محکم و استوار باشید و در راه خدا با3) و زینب(7همانند حسین  
I )دارد) در صحراي کربال 3امروز اسالم نیاز به فداکاري همچون زینب. 
I .فداکاري را از خانوادة شهدا بیاموزید 
I کننـدگان گـوش    ها محکم باشید و هرگز بـه حـرف شـیاطین و سـرزنش     کننده در مقابل وسوسه

  ندهید.

  محمد :نام
  فرامرزي خانوادگی:  نام

  قشمشم پدر: نام 
  نور جهان نام مادر:

  1339یکم شهریور  تاریخ تولد:
ــد: ــع   محــل تول ــردین از تواب ــتاي ن روس

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

  1363ند وششم اسف بیست تاریخ شهادت:
  شرق رود دجله عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمد فرامرزي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
و سپاس و ستایش به خداوند تبارك و تعالی؛ پدر و مـادر  نام خداوند بزرگ بعد از حمد  به

مهربانم، امیدوارم که مرا در زندگی خودتان دعا کنید و طلب مغفرت نمایید. پدر و مـادر و  
مـورد لطـف    1ایـد انشـاءاهللا   اید و زحماتی که متحمل شده هایی که کشیده برادرهایم، سختی

  خداوند قرار گیرد. 
) مقاومت کن. پدر و مادر و برادرهـایم و خـواهر   3زینب(و تو اي خواهرم، همچون   

  بوسم و شما را فراموش نخواهم کرد. مهربانم، از دور دستان مبارکتان را می
) و 7درس بگیرید و همانند حسـین(  2)سالمال علیه(و اي پدر و مادرم، شما از حسین   

رت شـما تضـمین   ) محکم و استوار باشید و در راه خدا باشـید، کـه دنیـا و آخـ    3زینب(
  شود.   می
برادر، هرطور وظیفۀ شرعی است عمل نمایید. پدر جان، مسئول  3و پدر و بعد از آن اي  

دانی چقـدر روزة قضـا دارم و    اش را بدهی. و باري، می هستی اگر همسرم رفت، باید مهریه
  اش رضایت بخواهید. نماز هم همانطور. و مردم را هم در مجلس ختم من از همه

اي مـرا   که تحمـل نمـوده   4همسرم، سالم علیکم. امید است که از زحمات و مشقاتاما   
دانید امروز اسالم نیاز به فـداکاري   ببخشید؛ و مورد [لطف] درگاه خداوند قرار بگیرد. و می

دارد. باید هرچه بیشتر فداکاري نمود تا مورد لطف خداوند قرار گرفت. از خـانوادة   5و ایثار
) در صـحراي کـربال کـوه اسـتوار باشـید و در مقابـل       3همچون زینب(شهدا بیاموزید و 

کننـدگان گـوش    ها باشید و محکم باشید و هرگز به حرف شیاطین و سـرزنش  کننده وسوسه
ندهید. و با صبر و مقاومت خود ثواب عظیمی ببـري و از کمـی و کسـري [کـه] در خانـه      

                                           
  ».اینشا اهللا«در اصل وصیت  -1
 ».علیه سالم«در اصل وصیت  -2
 ».اي اي«در اصل وصیت  -3
  ».مشقتات«در اصل وصیت  -4
 ».ایسار«در اصل وصیت  -5
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ـ    به روي کـه مسـئله شـرعی اسـت     وجود آمده براي رضاي خدا ببخشید. و اگـر خواسـتی ب
  ات را دریافت داري از پدرم که مسئول است. توانی مهریه می

  »وسالم علیکم«
  تومان بدهید. 2000مظالم  1رد

  محمد فرامرزي
15/12/63  

                                           
 ».رعد«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I بندة خدا ساخته و در همه امور بر خداوند بزرگ توکل کنید. ،خود را در زندگی  
I وري پرورش دهید که سرمایه اسالم گردند.فرزندان خود را ط  
I .همیشه دنبال امر فرمانده کل قوا، امام امت، باشید  
I .هرگز امام را تنها نگذارید  
I .جهاد و بسیج را محل عشق به وصال الهی بدانید 
I ست، نصیبم کردي. خدایا، تو را سپاسگزارم که شهادت را، که لیاقت و فوزي عظیم و باالیی 
I کرانت. هاي بی ز است از شکر نعمتخدایا، زبانم عاج  

  علیرضا :نام
  نژاد فرخ خانوادگی:  نام

  حسن پدر: نام 
  کبرا نام مادر:

  1343دوم مرداد  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365یکم دي  و بیست تاریخ شهادت:
  شملچه  محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

گلـزار شـهداي امـامزاده یحیـی      :مزار
  زادگاهش
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  نژاد علیرضا فرخ
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»ا و هم ال یفتنوننّمآاس ان یترکوا ان یقولوا احسب النّ«
خدا آوردیم رهاشـان کننـد و     آیا مردم چنین پنداشتند که به صرف اینکه گفتند ما ایمان به«

  ».نیست) بر این دعوي هیچ امتحانشان نکنند؟ (هرگز چنین
نویسـم   ) است، می7که پیروي از امام حسین(  بنده وصیتم را با کمال آگاهی از راهم،  

  بخوان و بدان عمل نما.  اکنون تحمل نما و مطالب را که با خون سرخم آغشته گردید،
خدایا، تو شاهد هستی که از آن زمان که تو را شناختم و به تو عرفان قلبـی پیـدا کـردم      

نستم آسوده باشم و مرگ در بستر را پذیرا باشم و هر بار که از جبهه به خانـه  توا هرگز نمی
کـه شـهادت    2آمدم، افسوس بر وجودم بود که چرا شهید نشدم. خدایا، تو را سپاسگزارم می

ست، نصیبم کردي. خـدایا، مـرا بـبخش کـه در مـدت       را، که لیاقت و فوزي عظیم و باالیی
خدایا، خیلی دلم مشتاق قـرب واقعـی تـو در آن دنیـا       دم،عمرم گاهی اوقات از تو غافل بو

باشد، آن موقع که هیچ حجابی بین من و تو نیست. خدایا، زبـانم عـاجز اسـت از شـکر      می
  ....».الیه اًحمد الیهشکراً «کرانت،  هاي بی نعمت

پدر و مادرم، برایم زحمت بسیار کشیدید و محبت بسیار نمودید. امیدوارم حاللم کنیـد    
و براي من گریه نکنید؛ براي غریبی آقا ابا عبداهللا(ع) گریه کنید که   هایم در گذرید از بدي و

ترین اجرها را دارد و هر کس از من بدي دیده است، از او حاللیت بطلبید که آخرت  بزرگ
  محل حساب است.

 همسرم، خیلی خوشحالم که در آخرین روزهاي عمرم با تو زندگی کـردم. امیـدوارم در    
فراقم صابر و شکیبا باشی و فرزنـدم را طـوري بپرورانـی کـه راهـم را ادامـه دهـد. و مـن         

  ) روسفید خواهی بود.3امیدوارم تو در صابر بودنت در پیشگاه فاطمه زهرا(

                                           
 .2عنکبوت/  -1
  ».سپاس گذارم«در اصل وصیت  -2
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خود را در زندگی بندة خدا سـاخته و در همـه امـور بـر خداونـد        برادران و خواهرانم،  
ین است و فرزندان خود را طوري پرورش دهیـد کـه   بزرگ توکل کنید که خداوند بر متوکل

سرمایه اسالم گردند و سعادت آنها را در چیزهاي مادي ندیده و در قرب الهی ببینید، و من 
اگر دنبال سعادت هسـتید، سـعی     ام. پیش دو خواهرزاده شهید خودم، مهدي و حمید رسیده

  کنید که به ما برسید.
همیشه دنبال امـر فرمانـده کـل قـوا،       هاي شجاع، بسیجیجهادگران دلیر،   اهللا، امت حزب  

امام امت، باشید و هرگز امام را تنها نگذارید و جهاد و بسیج را محل عشق به وصـال الهـی   
  1بدانید و امور دنیوي شما را مشغول نسازد. [...]

  

                                           
 یک سطر از آخر وصیت خوانا نیست، ضمناً مابقی وصیت هم موجود نیست. -1
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  هاي کلیدي عبارت
I خاطر خـدا، بـراي خـدا و     بلکه بهحزبی و گروهی شهید نشده،   کس و هیچ خاطر هیچ پسرتان به

 خاطر رضاي خدا شهید شد. به
I .از خدا خواستم مرا پاك کند و بسوي خودش بخواند و چنین شد 
I خواهم که صبر را پیشه کنید. از شما می  
I  .قدر یکدیگر را بدانید 
I هایم این است که سنگر مدرسه را حفظ کنند. ام به خواهرزاده توصیه  
I کنم که به نماز اهمیت خاصی بدهند. یزم توصیه میبه برادران و خواهران عز  
I هایم این است به نماز اهمیت بدهند. ام به خواهرزاده توصیه  
I .هیچ چیز در دنیا به اندازه مرگ یک انسان باوقار نیست  
I )خواهم تا به یاد مـن   می ،کنند ) سوگواري می7کلیه عزادارانی که محرم براي حسین بن علی

  هم باشند.

  عبدالمحمد :نام
  فرخی خانوادگی:  نام

  اهللا نعمت پدر: نام 
  لیال  نام مادر:

  1344بیستم بهمن  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان  محل تولد:
  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:

  سپاه کننده: گان اعزامار
  1365دي   وسوم بیست تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

ــزار ــی   :م ــامزاده یحی ــزار شــهداي ام گل
  زادگاهش
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  فرخی عبدالمحمد
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  ها دو کلمه است (پدر و مادر). زیباترین کالم

نویسم. مادرم و پدرم، اگر بـدي از   خدمت پدر و مادر این چند خط را براي وصیت می  
حزبی و گروهی شهید نشده، بلکـه    کس و هیچ خاطر هیچ من دیدید، حاللم کنید. پسرتان به

خاطر رضاي خدا شهید شد. از خـدا خواسـته بـودم زودتـر از      خاطر خدا، براي خدا و به به
عزیزانم بمیرم، زیرا که تحمل داغ عزیزانم را نداشـتم و از خـدا خواسـتم مـرا پـاك کنـد و       

  خواهم که صبر را پیشه کنید.   بسوي خودش بخواند و چنین شد و از شما می
  حاال سخنی دارم با برادر و خواهرهایم:  

د و مثل کوه پشت یکدیگر را داشته باشید و اگر بدي کردم، حاللـم  قدر یکدیگر را بدانی  
اند، به بزرگواري خود مرا ببخشـند و   خواهم اگر خطایی از من دیده کنید و از دامادهایم می

هایم این است که سنگر مدرسه را حفظ کنند و درس بخواننـد و بـه    ام به خواهرزاده توصیه
کـنم کـه بـه نمـاز      رادران و خواهران عزیزم توصیه مـی طور به ب نماز اهمیت بدهند و همین

  اهمیت خاصی بدهند. 
خواهم اگر خطایی یا تندي یا اشتباهی یا غیبتـی سـر زده    از کلیه آشنایان و وابستگان می  

است، حاللیت بطلبید مرا ببخشند تا روح من در عذاب نباشد. اگر برایم حجله زدید این را 
انـد، حاللـم کننـد تـا      منان تمنا دارم اگر از من خطـایی دیـده  هم بنویسید از تمامی مردم س

  هیچ چیز در دنیا به اندازه مرگ یک انسان باوقار نیست.  روحم در عذاب نباشد،
  

  پروردگــــــارا رحــــــم کــــــردي
  

  عصــــــــــــیان کــــــــــــردم  
  دعــــــــــــوتم کــــــــــــردي   

  
ــردم    ــرار کـــــــــــ   فـــــــــــ

  عطــــــــــــــا کــــــــــــــردي  
  

ــردم   ــا کـــــــــــ   خطـــــــــــ
  عفــــــــــــــو کــــــــــــــردي  

  
ــردم    ــاه کـــــــــــ   گنـــــــــــ

    

سوي خود فرا خوان و مـرا پـاك    دراز است، دست مرا بگیر و بهسوي تو  اکنون دستم به  
  گردان مرا از زمره افراد نیکوکار قرار ده.

  



 (دفتر نهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)13ارگران (آثار و اسناد شهدا و ایث     736

  دورم از تو اي گلشن جانـان چـه نویسـم   
  

  من مور ضعیفم به سـلیمان چـه نویسـم     
  ترسم که قلم شعله کشـد صـفحه بسـوزد     

  
  با این دل خونین به عزیزان چـه نویسـم    

    

  »والسالم«
  مد فرخیعبدالمح

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

بـه شـما    1مغازه مال اصغر است، زیرا او هم پول داده هم زحمت کشید چیـزي [...]  :توجه
  گویم دنیا فانی [است] قدر یکدیگر را بدانید. ببخشم فقط این را می

د و نمـاز  اسـت تـا درس بخواننـ     محمد و مریم و سـارا و مجیـد ایـن    2[وصیت من به]  
  بخوانند و از شما برادرها و خواهرهایم هم تقاضا دارم نماز بخوانید.

از طرف من از عمو، با خانواده دایی، با خانواده خاله افسـانه، بـا خـانواده خالـه بتـول،        
هـا، احمـد    اي هایشـان جمعـه   ها با خانواده مند با خانواده و کلیه بهره مند، نوروز بهرهخانواده 
ها از پیر و جوان از دختر و پسرها، از طرف من اگر خطایی یا تنـدي   کلیه فامیل ها و پهلوان

یا اشتباهی [یا] غیبتی سر زده است حاللیت بطلبیـد، مـرا ببخشـند تـا روح مـن در عـذاب       
  نباشد.

از تمامی مردم سمنان تمنـا دارم اگـر از مـن    «اگر برایم حجله زدید، این را هم بنویسید:   
هیچ چیز در دنیا بـه انـدازه مـرگ    » حاللم کنند [تا] روحم در عذاب نباشداند،  خطایی دیده

  یک انسان باوقار نیست.
  پور و اکبر پور هاشمی حاللیت بطلبید. از طرف من از رضا مومنی  
خواهم که قدر یکـدیگر را بداننـد.    طلبم و از آنها می از تمامی جوانان فامیل حاللیت می  

) سـوگواري  7عزادارانی که محرم بـراي حسـین بـن علـی(     از جوانان تکیه نجفی و کلیه
  اند، حاللم کنند.  خواهم تا به یاد من هم باشند و اگر خطایی از من دیده کنند می می

                                           
 خوانا نیست. -1
  افتاده است.» وصیت من به«آید که  از سیاق جمله بر می -2
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کلیه نوارهاي مرا قرآن ضبط کنید و به هر دوست و آشنایی یکـی بدهیـد، تـا بـه یـادم        
یم یک دفعه براي من ادا کنید؛ اگر گو خدا نمی سالگی نماز و روزه بدهکارم. به 15باشند. از 

  پول داشتید، به مرور زمان.
  عبدالمحمد فرخی
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  هاي کلیدي عبارت
I      زندگی و تولد دوباره ما از زمانی است که انقالب ما شروع به رشد کرد و امـام بـه امـت خـود

  پیوست.
I درست که همان خـط   مرگ ما و شهادت ما باید عاملی باشد در جهت شناساندن خط صحیح و

  امام است.
I دست افراد الیق بسپارید. ها را از دست افراد ناالیق بگیرید و به مساجد و حسینیه  
I هاي عاشورا، کـه هـر    کنم که کتاب امر به معروف در نهضت حسینی و کتاب تحریف توصیه می

  دو از استاد مطهري است، را بخوانید.
I مبارز و والیت فقیه باشید. خواهم که همیشه دنبال روحانیت از شما می 
I .سعی کنید که اسالم فقاهتی را بر جامعه حاکم گردانید  
I ام. هرگز یک قدم از خط امام و اسالم و فقاهت جدا نگردیده  
I  استوالیت فقیه، همان والیت امامان معصوم و والیت پیامبر و خدا.  
I ساحل حقیقت برساند.تر به  تر و سالم تواند آنها را سریع تنها کشتی والیت است که می  

  حبیب :نام
  فردوسی خانوادگی:  نام

  مهدي پدر: نام 
  عفت نام مادر:

  1339بیستم مرداد  تاریخ تولد:
ــد:  ــل تول ــع   مح ــطام از تواب ــهر بس ش

  رستان شاهرودشه
  کاردانی رشته ادبیات تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361ششم تیر  و بیست تاریخ شهادت:
  شلمچه  محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  حبیب فردوسی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نه حق را به افراد.  ): افراد را به حق بسنجید،7قال علی(

در کنـار بـرادر عزیـزم     دارخوینصبح در شهرك  6ساعت  ،21/4/61صبح روز دوشنبه   
ـ  دهیعق زیرا هم ،، من را با او پیوندي است خدایی.ام مجید آخوندي نشسته ایـن اسـت   م و ای

او را براي یک نصیحتی و یک وصـیتی پـیش    1[...]کننده افراد به هم  چه را که باید متصلآن
جا که او هم از منتظـران شـهادت   ولی از آن 2[...]خود خواندم، ابتدا شفاهاً مسئله وصیت را 

د باشد در تاریخ و حجتی باشد به افرا 3[...]گفتم کتباً هم این وصیت خود را بنویسم  ،است
  بعد. و اما وصیت این حقیر چنین است:

مشـتبه بـودن حـق و باطـل در       ترین مسائل موجود از ابتداي زنـدگی بشـر،   اصلی 4[...]  
بـر پیکـر انسـانیت و اسـالم      ییهـا  ها است و این مسئله باعث وارد کردن ضربه بعضی زمان
جید نه حق را بـه  جا که باید همیشه حق را شناخت و افراد را به حق سن. از آنگردیده است

باطـل را بـر زمـین کوبیـد       حق را قبول کرد اگرچه از گروه باطل باشد، حرفو باید   افراد،
اگرچه از گروه حق باشد، ولی مشاهده شده است که در طول تاریخ این مسئله در نزد مردم 

کـه   الیاند در ح ها گرفته مالك حق و باطل را انسان  ی برعکس بوده است و عموماً افراد،معا
هاي زیادي   ما در طول سه سال انقالب هم نمونه که ،این اشتباه است و خطري است بزرگ

ایم. این حقیر در طـول   هایی بس بزرگ و خطرناك خورده ایم و ضربه از این مسئله را داشته
گذرد (که زندگی و تولد دوباره ما از زمانی است  زندگی خود که چهار سال بیش از آن نمی

ب ما شروع به رشد کرد و امام به امت خود پیوست) هرگز یک قدم از خط امـام و  که انقال
واسطه نعمت بزرگی بود که نصیب ما گردیده بـود   ام و این به اسالم و فقاهت جدا نگردیده

                                           
 خوانا نیست. -1
 خوانا نیست. -2
 انا نیست.خو -3
 خوانا نیست. -4
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اسـالمی اسـت و در    1نام حزب جمهوري و آن بودن در یک تشکیالت فقاهتی و سیاسی به 
ام و تـا آنجـا کـه بصـیرت      ي منحرف پشـتیبانی نکـرده  ها طول این مدت هرگز از شخصیت

ام و این همـه از   است) سنجیده 2افراد را به حق (که همان خط امام و اسالم فقاهتی  ام، داشته
  رهنمودهاي مهم و حیاتی تشکیالت حزب جمهوري اسالمی است به افراد و اعضایش.

ما و شهادت مـا بایـد عـاملی    لذا معتقدم که پس از مرگم هم باید چنین بود، یعنی مرگ   
باشد در جهت شناساندن خط صحیح و درست که همـان خـط امـام اسـت و دیگـر اینکـه       

کـنم کـه پـس از     هاي حقیقی باز شناخته شـوند. لـذا وصـیت مـی     هاي مشتبه از چهره چهره
و ترحیم نباید چنین افرادي شرکت کنند که تعـداد آنهـا در    3شهادت ما در هیچ یک از [...]

  .4زیاد و در فامیل ما هم [...] بسطام
هـاي نزدیـک پـدر     همـان فامیـل   ،اما آنچه را که بیشتر اینجانب روي آن حساسیت دارد  
گاه در خط اسـالم فقـاهتی، کـه همـان خـط امـام هسـت،         باشد که در طول انقالب هیچ می
اند و نیستند و اخیراً هم این موضوع در جریانـات شـهادت رجبعلـی حـاج حسـنی و       نبوده

حسن کاملی بیشتر نمایان شد، اما ممکن است بپرسند کـه معیـار و مـالك شـما چـه بـوده       
سابقه قبلی اینها قبل از انقالب و عملکرد اینها بعد از انقـالب،   5است؛ مالك و معیار ما [...]

در نمـاز جماعـت     بـار در نمـاز جمعـه،    . شما اینهـا را یـک  ]هست[تر است،  که دومی مهم
گیري اینها در مقابـل   اید و دیگر اینکه موضع ها ندیده ت و در تشییع جنازهدر تظاهرا  مسجد،

و اگر شـما گـاهی آنهـا [را] در      افراد وابسته به خط امام و روحانیت مبارز و متعهد هست،
خاطر زیبا جلوه دادن چهره کریه و زشت خـود بـوده اسـت و نبایـد      به  اید، دیده  این مراسم

ها هستند که اینها خوب حرکت  ورد (البته دو نفر در این خانوادهگول این نوع حرکات را خ
ها چهارتاست که همگی در همان محـل خـود    اند) و باید بگویم که تعداد این خانواده کرده

                                           
  ر.ك. تعلیقات. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 خوانا نیست. -3
 خوانا نیست. -4
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خلـق   1باشند. و دیگر شرکت نکردن هیچ یک از افرادي که در رابطه با سـازمان منـافقین   می
کننـد و   که در مجالس شهدا این منـافقین شـرکت مـی    شود اند که باز اخیراً مشاهده می بوده
دانم که چرا بعضـی از   خواهند به این وسیله چهره کریه و زشت خود را بپوشانند و نمی می

اند و عملکـرد   که اینها چه کاره بوده ،کنند همین دوستان خود زود فراموش می و حتیمردم 
هایی که  دانید که این ضربه و آیا هیچ میآنها در مقابل امام و انقالب و اسالم چه بوده است 

  هاي همین افراد بوده است به سازمان منافقین. حاصل خدمت ،خوریم االن می
آیند و منافق هستند یعنی  اید که اینها به هر رنگی و لباسی در می و آیا شما تجربه نکرده  

هاي  بوس اینها همان دست آیا  اند، آیا اینها همان دعاگوهاي رژیم قبل نبوده  دورو و دوچهره.
در لبـاس    در لباس معلـم،   در لباس روحانیت،  اي هستند، در هر چهره ها ایناند  ها نبوده فرح

اي. و این نکته را صریحاً عرض کنم که در مجلس این حقیر به  ندبه دعايمسجدي و لباس 
بـه هـیچ    هیچ عنوان حق ندارد کسی شیخ احمد متولی را دعوت کند و او هـم حـق نـدارد   

و راضی نخواهم بود و اگر چنین شـود و در روز    کند، صحبتعنوان و تحت هیچ مجلسی 
کننـد   دانم که چرا بعضـی فرامـوش مـی    قیامت همه شما را به محاکمه خواهم کشید. و نمی

هاي اینها را. و وصیت دیگر این حقیر ایـن اسـت کـه مسـاجد و      گیري سابقه افراد و موضع
دست افراد الیق بسپارید و تنهـا راه حلـی کـه     ت افراد ناالیق بگیرید و بهها را از دس حسینیه

ایجـاد   ،اللهی بسطام عملی گـردد  رسد و باید به دست جوانان حزب این حقیر به فکرش می
هـا   ها] را و عـزاداري  توانند تمامی مجالس[، که بهاست انجمن اسالمی در مساجد و حسینیه
در  2امـر بـه معـروف   کـنم کـه کتـاب     دهند و توصیه میرا در دست گرفته و صحیح انجام 

، که هر دو از استاد مطهري است، را بخوانیـد  »هاي عاشورا تحریف«نهضت حسینی و کتاب 
ها گریه کرد. البته مسـائل زیـاد    و بدانید که دردها چیست و به قول استاد باید بر آن مصیبت

ا و به شما عزمی راسخ و استوار بدهد خواهیم که به م و از خدا می  است، دردها زیاد است،
مسـئله   ،که آنها را حل کنیم. یکی دیگر از دردهاي ما در همه جا بـه خصـوص در بسـطام   

اقدامی در جهـت بازسـازي    ،آموزش و پرورش هست که باید اوال از طرف مسئولین محترم

                                           
 ر.ك.تعلیقات. -1
 نام کتاب شهید مطهري است. -2
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هـاي   سـرمایه آن صورت گیرد و عناصر فاسد و ناالیق، که بسیارند، به بیرون ریخته شوند و 
خو نجـات یابنـد. زیـرا بـا بـودن آنهـا فرهنـگ         مملکت اهللا اکبر از دست دیو سیرتان زشت

اسالمی و آن هم فقاهتی در مدارس هرگز رشد نخواهد کرد و دوماً اقدام از طـرف مـردم و   
آنهـا    اللهی بسطام هست که در صورت نکردن اقدام جدي از طرف مسـئولین،  جوانان حزب
خـوار و تریـاکی رشـد کننـد و      مشروب 1گروهیشان زیر دست  نند که فرزندانننشینند و ببی

بدانند کـه مسـئول هسـتند و بازخواسـت      بایدبدتر از همه ضد انقالب و امام و اسالم. آنها 
در طول این سه سال انقالب سـعی   ،ام جا که در توان داشته خواهند گردید و این حقیر تا آن
ام که انشاءاهللا مورد رضاي خدا هم بوده است.  و پرورش بوده در تزکیه این افراد از آموزش

در پایان، از خداوند متعـال خواهـان طـول عمـر امـام خمینـی هسـتم و همچنـین از شـما          
خواهم که همیشه دنبال روحانیت مبارز و والیت فقیه باشـید و سـعی کنیـد کـه اسـالم       می

) در دوري از این خط 6اهللا( لکه ضاللت امت رسو ،فقاهتی را بر جامعه حاکم گردانید
چنگ زدن به اسالم فقاهتی و والیت فقیه، کـه همـان والیـت      است و هدایت و نجات آنها،

  باشد. امامان معصوم و والیت پیامبر و خدا هست، می
  

  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
  حبیب فردوسی

21/4/61  
  شهرك دارخوین

                                           
 افتاده باشد.» گروهی«آید واژه  از سیاق کالم بر می -1
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  1لرحمن الرحیمبسم اهللا ا

نامه اینجانب حبیب فردوسی که آگاهانه این راه را انتخـاب کـردم و شـهادت در راه     وصیت
خـدا    دانم و بعد از آن مومنین هستند که جان و مالشـان را بـه   خدا را فخر اولیاء و انبیاء می

  2»ۀنَالجلهم  ان اهللا اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم بانّ«فروشند:  می
  

ــتري م ــتري توســــــت اهللا اشــــ   شــــ
  

ــه      وز پــی هــر مشــتري هــین بــر تــو ال
  مشــــــتري را صــــــابران دریافتنــــــد  

  
ــتافتد     ــتري نشــ ــر مشــ ــی هــ   وز پــ

  هـــر کـــه گردانیـــد رو زان مشـــتري     
  

ــري       ــد زو ب ــا ش ــال و بق ــت و اقب   بخ
    

. پیـراهن  3»شود رحمت الهی است که تنها بر روي بندگان ویژه خداوند باز میجهاد در «  
گـرم   مردان خـون  را بر اندام جوان آهنین است که دست فداکاري و ملیت آن  سربازي زرهی
پوشاند که این جامعه فاخر در زندگی لباس شرافت و پس از مرگ حریر بهشـت   و فعال می

خون گلوي خـود    هایی که در راه دین و عدالت به یعنی آن  کفنان، آري، گلگون  خواهد بود.
ز نام و افتخار نخواهند داشت و در آن جهان جـز فـردوس   اند، در این جهان ج رنگین شده

   برین خانه نخواهند داشت.
تـا در راه دیـن و عـدالت و     ،آري، این رحمت بزرگی بود که خداوند نصـیب مـا کـرد     

که  ،مبارزه با ظلم و جور صدامیان لباس سربازي را بپوشیم و نداي امام را لبیک گفته باشیم
را به پیروزي خواهد رساند و زمینه را بـراي فراتـر رفـتن انقـالب      انشاءاهللا خداوند حتما ما

کند و لذا امت مسلمان و شهیدپرور بدانند تنها کشتی والیـت اسـت کـه     تر می اسالمی آماده
هاي مخوف نجـات   تر به ساحل حقیقت برساند و از گرداب تر و سالم تواند آنها را سریع می

اهللا. پس بر همه ماسـت    است و سرنشینان آن حزباي که ناخداي آن روح اهللا بخشد. کشتی

                                           
 .10/12/60نامه به خط شهید نوشته شده است:  گوشه سمت چپ وصیت -1
  ذکر کرده است. 118سورة توبه. شهید در اصل وصیت شماره آیه را  111بخشی از آیۀ  -2
نّ الجهـاد  «سخنی از حضرت علی(ع). جمله نخست خطبۀ موسوم به جهادیه.  -3 نَ ابـواب    فا مـ اهللا   الجنّـۀِ بـاب ه حـ فَتَ

 شهیدي).، نهج البالغه، ترجمۀ سید جعفر 27، ص27(خطبۀ». اَولیائه لخاصۀِ
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 آیـت نایب امام زمان حضـرت    و ناخداي آن، که در حال حاضر ولی فقیه،  که از این کشتی
باشد، به نحو احسن پاسـداري شـود، زیـرا تـا االن پیـروزي مـا        اهللا العظمی امام خمینی می
ا تـا انقـالب مهـدي(عج) بـر     بان بوده است و خداوند ایـن دو ر  مدیون این کشتی و کشتی

  دارد (انشاءاهللا).   مستضعفان جهان نگه 
گویم و آن ایـن اسـت کـه     اي را به برادران و خواهران حزب جمهوري اسالمی می نکته  

تر و با تقواتر در جهت حفظ تشکیالت خود بکوشند و سعی کننـد   هر چه استوارتر و منظم
ید: یکی تقوا و دیگر نظم را. چون پیروزي بخش تشکیالت بنمای که دو چیز را همیشه زینت

هـاي   صد در صد انقالب بستگی به یک تشـکیالت مهـذب و مـنظم دارد تـا بتوانـد ارزش     
صحیح در اجتماع پیاده کند و این است هدف   خدایی را با طرح و برنامه صحیح و از کانال

نید، زیرا دشمنان آگاه تقوایی و نامنظم بودن پرهیز ک نظري و بی و از هرگونه تنگ  تشکیالت،
و دوستان ناآگاه منتظر اشتباه و انحرافی هستند که ببینند و بعد آن را بزرگ کنند و بـر علیـه   

  حزب مظلوم سمپاشی کنند.  
هـاي شـهید رجـایی     اي دیگر براي برادران مسئول و متدین عزیزم در تربیت معلـم  نکته  

د مسئولیت بس مهمی بـر عهـده شـما    سمنان و شهید بهشتی شاهرود دارم و آن اینکه بدانی
هست که همان شغل خداي تعالی هست و آن تزکیه و تعلم رسوالنی هست جهت تزکیه و 

انـد را   ه تعلم فرزندان رشید این مملکت. لذا آنچه را که امام در رابطه با تزکیه و تعلم فرمـود 
خـود راه    مشکالت بـه گونه یاس و ناامیدي در رابطه با  سرلوحه کارهایتان قرار دهید و هیچ

  .و شیطان است و بدانید که موفق هستید انشا اهللا جنودندهید، زیرا یأس از 
کـه   راهاي خودسازي و تزکیه  و منزلت زمینه 1و من در این چند وقت که در جبهه بودم  

دریافتم و از تمام بـرادران دانشـجوي    ،در مرکز فراهم هست و انشاءاهللا بیشتر خواهد شد را
خواهم از این فرصت خـوبی کـه عنایـت خـداي      که امید انقالب هستند، عاجزانه میعزیز، 

کمال استفاده را ببرند و بدانید که امکانات تزکیه در آنجا از هر جـاي   ،تبارك و تعالی است
دیگر بیشتر فراهم است و قدر برادران مهذب و متدین مرکز، که مسئولیت آنجا را دارند، را 

روزي سـمنان   جـا بیاوریـد. در ضـمن از بـرادران مسـئول شـبانه       را بهبدانید و شکر خداي 
                                           

  ».بودیم«در اصل وصیت  -1
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ام برگردانید تا بـرادران و خـواهرم    به خانواده ]را[جا دارم  خواهم آنچه را از کتاب در آن می
از آن استفاده کنند (البته دو سه کتاب هست که متعلـق بـه کتابخانـه مرکـز اسـت از جملـه       

  (یک جلد)). صول فلسفه رئالیسمسوي سیمرغ، کیمیاي سعادت و ا به
خواهم که فعاالنـه در   می 1چنین از برادران دانشجوي عضو واحد دانشجویی حزب و هم  

برد اهداف انقالب و امـام بکوشـند و تزکیـه و نظـم را      اند براي پیش راهی که انتخاب کرده
ـ   دقیقا رعایت کنند و بدانند که تشکیالت هدف نیست بلکه وسیله   ه دسـت اي است بـراي ب

  آوردن رضاي امام که همان رضاي خداست.
  خصوص برادران و خواهرانم مهربان و عزیزم: ام به اي براي خانواده در پایان، چند نکته  
پس از شهادت صابر باشند و افتخار کنید به شـهادت برادرتـان و بدانیـد کـه       اول اینکه،  

شـود و از   این فیض الهی نمی شهادت فخر انبیاء و اولیاء خداست و همه کس مورد عنایت
خواهم که پشتیبان والیت فقیه و روحانیت مبارز باشید، زیرا ما هر چه داریم از این  شما می

  دشمنان والیت فقیه و روحانیت مبارز باشید.  دو داریم و دشمنِ
دوم، سعی کنید روح معنویت و اخالق اسالمی را صد در صد در محیط خانواده حـاکم    

هـاي زشـت و ناپسـند و     از اخـالق  ،آید مگر اینکه مهذب شوید دست نمی این بهو   گردانید
چنین موازین اسالمی و دستورات اسالمی را صد در صد در خانواده رعایت کنید و هـر   هم

امـام و نماینـدگان امـام در     2از سر راه برداریـد و در ایـن راه از رسـاله    ،کس مانع شما بود
نجا که مقرر است تمام مشکالت و مسائل را با نمایندگان امام جامعه استعانت بجویید و تا آ

  تا خدایی نکرده راه انحراف نرفته باشید. ،در میان بگذارید
توانیـد از   سوم، به اندازه دو سال نماز و دو ماه روزه برایم بخوانید و بگیریـد (البتـه مـی     

  ختارید).حقوق خودم براي این مسئله استفاده کنید و اگر حقوقی ندادند م
  گان واریز نمایید. زد چهارم، مبلغ پنج هزار تومان از حقوقم را به حساب جنگ  

                                           
 ».حزب جمهوري اسالمی«ر. ك. تعلیقات ذیل  -1
 »رساالله«در اصل وصیت  -2
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برگـزاري آن از هـیچ    1درختم عزاي مرا در مسجد جامع بسطام برگـزار کنیـد و     پنجم،  
طـور و    که راضی نخواهم بود و چهلم و سالم را همـین  ،حسینیه و تکیه دیگر استفاده نکنید

بسیج بسطام تقاضا دارم که در عزایم شرکت کنند و مسائل مربوط به آن  از برادران حزب و
  دار آن شوند. خواهم نامردمان عهده را خود انجام دهند، البته اگر مایلند چون نمی

  

  »اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «
  حبیب فردوسی

10/12/60  

                                           
 ».از«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I ان، که هدف اسالم است، دفاع کنید.از هدف خودت  
I .من جز انقالب و اهداف آن چیزي نیافتم که ما را به لقاي خدا برساند 
I .بکوشید مقلد واقعی باشید 
I دانید که ما دنیاي دیگري هم داریم که باید براي آن جان داد.ب 
I ی.باید مرگ خدایی را انتخاب کرد نه مرگ با سازش و سکوت در برابر هر ظلم و جنایت 
I .زیارت عاشورا در سر مزار شهدا فراموش نشود 
I کنم تا روحم به لقاءاهللا برسد با ائمه محشور شود. این جسم را فدا می 
I .دست از دین و پیروي از احکام خدا، هر چند که سخت باشد، برنداریم 
I روم. بدانید براي زنده ماندن دین و احکام قرآن می 
I زنــدگی چنــد روزه دنیــا خریــده و ننــگ و ذلــت را  مــا زنــدگی جاودانــه را بــا از دســت دادن
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  علی فردوسی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1سالم علیکم

    2»انا هللا و انا الیه راجعون«
  ».سوي خدا برویم  همه از خداییم و باید به«

شـکن زمـان و    پس از عرض سالم، با درود بر امـام زمـان(عج) و امـام امـت خمینـی بـت      
آخرم را با تو اي پـدر و مـادر و خـانواده     3وداع هاي شهدا و شهداي کربالي ایران. خانواده

دانم بزرگم  تر است. می دانم که داغ فرزند سخت است، اما داغ اسالم سخت عزیزم دارم. می
کردید، مشکالت زیاد بوده، اما آیا براي خود بزرگ کردید یا براي خدا؟ حال که کالم آخـر  

بیـنم هـر    کنم که چه بگویم که لیاقت شما را داشته باشد مـی  که فکر میگویم هر چه  را می
  .چه که بگویم نتوانسته حق شما را ادا کرده

شـوم کـه    کشم و کشته می روم، می پس بدانید براي زنده ماندن دینتان و احکام قرآن می  
یـن شـما را   مبادا فرزندتان زنده باشد و کفار هم در کنارتان برعلیه دین شـما برخیزنـد و د  

دانید جز فساد و جنایـت و   هاي چند روزه. کارهایشان را می نابود کنند. براي هوي و هوس
عفتی در جامعه و به فسـاد   حجابی که راه نابود کردن اسالم و امت و بی گذرانی و بی خوش

کشاندن فرزندانتان با اعمال و رفتارشان کاري و هدفی ندارند و این کار من با آگاهی کامـل  
شما مبادا در دل راه دهید که اینها کشته شدند و به زندگی چند روزه دنیا نرسـیدند؛   هست.

نه ما زندگی جاودانه را با از دست دادن زندگی چند روزه دنیـا خریـده و ننـگ و ذلـت را     
 4هایی را هم از زیر بار این یاغیان نپذیرفته و هرگز تسلیم این جنایتکاران نشده و حتی امت

                                           
اگر حـاج آقـا شـیخ عبدالرسـول [...] خـودم صـالح       «شهید در حاشیه سمت چپ متن در قسمت باال نوشته است:  -1

ا از این نعمت الهی فیض کاملی برده باشم و هر شب جمعـه در داخـل   داند من را در جوار امامزاده دفن کنند ت می
  ».حرم یک دعا[ي] کمیل توسط ضبط یا فردي خوانده شود

 سورة بقره. 156بخشی از آیه  -2
 .»وداي«در اصل وصیت  -3
  ».یاقیان« در اصل وصیت -4
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بینیـد کـه چگونـه مـردم      ه و حکومت اسالم را زنده کرده و خودتان دیدید و میخارج کرد
کشند. آیـا جـز کشورگشـایی هـدفی      گناه ایران و لبنان و فلسطین را به خاك و خون می بی

گونـه   گوییم، پس چرا بایـد ایـن   خواهند پس ما چه می دارند؟ اگر واقعاً اسالم و عدالت می
  مردم را به خاك و خون بکشند؟

بینید بروید ببینید آثار آنها را، آیا هدف اسالم غیر از پیاده شـدن   اگر اطالع ندارید و نمی  
خواهند بر جهـان پیـاده    ترسند و نمی احکام خدا در جهان است، پس آنها از احکام خدا می

دهد به کسی [که] خون مردم را بمکنـد بـراي    شود، چون بر ضرر آنهاست، چون اجازه نمی
خواهید از آنها نباشید کـه اسمشـان مسـلمان اسـت و مقلـد       روزه، پس اگر میزندگی چند 

دروغین هستند، بکوشید مقلد واقعی باشید و از هدف خودتان، کـه اهـداف اسـالم اسـت،     
کننـده بـه احکـام اسـالم نیسـت       کسی که مقلـد و عمـل   .دفاع کنید و نگذارید از بین ببرند

خواهد و آنهـا دل بـه همـین زنـدگی چنـد       نمیحساب آنها جدا است و خدا از آنها چیزي 
روزه دارند که چگونه زندگی کنند، مال کـی را بخورنـد کـه راحـت باشـند در کنـار زن و       

  .شان و زندگی را به خوشی بگذرانند فرزندان
ولی آنها که مسلمان واقعی و مقلد و خداپرست هستند، گوش بـه فرمـان والیـت فقیـه       

کوشند که از زحمت خود زندگی را بگذراننـد،   کنند می می هستند و طبق گفتار خدا زندگی
دهند کـه در زنـدگی    صفتی نمی طمع بر مال مردم ندارند و اجازه به هیچ کافري و آمریکایی

و دین آنها احکام دیگري را پیاده کنند و آنها را به کارهـایی وادار کننـد کـه اسـالم اجـازه      
  دهد. نمی
از فرزند انتظار دارد، فرزند هم انتظار دارد که بـراي   طور که پدر سخن زیاد است؛ همان  
بار هم که شده به هدف فرزندان خود بنگـرد کـه ایـن هـدفی داشـت و چـرا کوشـش         یک
گوید؟ اگـر   دار؟ این چه می پا می کند؟ آیا واقعاً مسلمان است؟ آیا واقعاً قانون اسالم را به می

اش کنم، چـرا از همـه چیـز دسـت      یاريگوید،  گوید، آگاهش کنم، اگر درست می دروغ می
آیـد؟ اگـر    کشیده و چند ماه چند ماه از پدر و مادر و خانواده دور است؟ آیا از ما بدش می

اندازد؟ اگر اشتباه اسـت، راه   این گونه است، علتش را بپرسم؟ چرا جان خود را به خطر می
رست است، چرا تنهـا  درست را نشانش دهم، بنشینم و با او سخن بگویم و اگر نه هدفش د

شـوند،   او برود چرا تمام خانواده هر مقدار که توان دارند یاري او نروند؟ چرا آنها کشته می
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شناسـید   تان می فهمند چرا؟ اما اي پدر جان، اي مادر عزیز و اي خانواده عزیز، همه اگر نمی
خواسـتم.   شی مـی خواستم چرا جان را به خطر بیندازم و کشته شوم؟ اگر خو مرا اگر دنیا می

فهمیم؟ آیا واقعاً کار ما اشتباه است؟ آیـا هـدف    این چه نوع خوشی هست. آیا واقعاً ما نمی
  بینید که چگونه بودیم. دانید و می خودتان می ،ریزي است؟ نه ما خون

در برابـر   .و حال هم بدانید که ما دنیاي دیگري هم داریـم کـه بایـد بـراي آن جـان داد       
ید از جان گذشت و از دل و جان تسلیم خدا شد و این پاداشش همان با .1دشمن برخاست

حتی فرزندان چند ساله هم نام آن را  .کنند ها جاري می بهشت و لقااهللا است که همه بر زبان
آید مگر عاقالنه فکر کـردن کـه آیـا      دست نمی کنند و این به  و بر زبان جاري می 2اند هشنید

رساند یا سکوت در برابر انقالب یا سکوت در برابـر کفـر یـا     یانقالب ایران به این سراي م
قانونی در زندگی و زندگی را تحـت فرمـان والیـت فقیـه      جا مانند بی هاي بی گذرانی خوش

بار هـم کـه شـده بـه خـود       قرار ندادن و خود را به احکام اسالم آراسته نکردن. نه باید یک
ا انتخاب کرده براي رسیدن به لقاي خدا؟ مـن جـز   بیاییم و ببینیم که واقعاً جهان کدام راه ر

  انقالب و اهداف آن چیزي نیافتم که ما را به لقاي خدا برساند.
دسـت هـواي و    دانید که مرگ حق است، اما دیر یا زود دارد، پس چرا مرگ بـه  همه می  
ها باشد؟ باید مرگ خدایی را انتخاب کرد نه مرگ با سازش و سـکوت در برابـر هـر     هوس
خواهید بدانید که من خوشحال هستم یا نه از زبان خودم بشنو[ید]  م و جنایتی و اگر میظل

و این پیکر مهـم   3این پیکرم آوردند و ناراحت نباشید و اصالً فکر ما را نکنید که چه بر سر
  .طور که جان دهد باید بپوسد دست آورد؛ جسم هر  روح مهم است که چه به ،نیست

کنم تا روحم به لقاءاهللا برسد بـا   ه ارزش دارند. این جسم را فدا میها هستند ک ولی روح  
شود و دیدار با آنها و در جـوار آنهـا بـودن سـعادت اسـت، پـس شـما هـم          4ائمه محشور

کند و خاري هسـت کـه    خوشحال باشید که خوشحالی شما هم قلب دشمن را پاره پاره می

                                           
 ».برخواست«در اصل وصیت  -1
 ».شنیدن«در اصل وصیت  -2
  ».دنآور«در اصل وصیت  -3
 ».مهشور«در اصل وصیت  -4
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آزارد که هیچ چیـز   آنها را می  شم آنها،بیند در خوشحالی این خار در چ هر وقت شما را می
کشاند و خوشحالی شـما خوشـحالی مـا و امـام      آزارد و به نابودي نمی گونه نمی آنها را این

  .زمان(عج) و دوري شما از غم و غصه است
عنوان هدیه بـه شـما    کالم را از من به یادگار بپذیرید از این فرزند کوچکتان که به  و این  
و هر وقت که به یاد من و حبیب اهللا افتادید بگویید به خود که خودشان  دهم که همیشه می

ما سـعادت ماسـت و خوشـی ماسـت. در آخـرت و همیشـه خوشـحال          گفتن[د] که مرگ
هستیم، پس فکر خود باشیم که دست از دین و پیروي از احکام خدا، هر چنـد کـه سـخت    

دیگـري هـم    1د] که اگـر دنیـاي[ي]  باشد، برنداریم و این را هم بگویید که خودشان گفتن[
وجود ندارد که ما در آن باشیم همین مقدار زندگی را کافی داشتیم و چـرا بمـانیم و غـم و    
 ،غصه بخوریم. البته این جواب آنهایی که به آخرت و آن سـراي پرعظمـت اعتقـاد ندارنـد    

مانان دانیم که آخرتی هست و این را خدا در کتـاب خـود بـه همـه مسـل      هست، ولی ما می
  وعده داده که پاداشتان همان آخرت و بهشت است.

پس ناراحت نباشید که فرزندانتان در آن جهان حق شما را هم ادا خواهند کرد. با هم به   
سعادت ابدي زندگی خواهیم کرد در کنار هم و همین مقدار کـافی هسـت بـراي شـناخت     

نید در مورد انقالب و رهبر آن و هدف و راه فرزندتان تا از ناراحتی بیرون روید فقط فکر ک
دیگر و بر فرزندانتان. طلب عفو و بخشش از زحمات من از شـما   دعا بر رزمندگان و بر هم

  خواهم. خدا یار و وفادار به وعده خود است. می
همه شهداي گردان کربال و خود هرگز فراموش نشود اگـر شـده    برايدعاي کمیل  ]از[  

ماند براي ما در آخرت زیارت عاشورا در سر  ها می ون اینتوسط ضبط یا فرد به هر حال چ
  .مزار شهدا فراموش نشود

خصوصی را که فقط بـراي شـما    3ها بخوانید این [...] در مجلس 2اگر صالح دیدید [...]  
  ام. نوشته

                                           
 اضافه است. -1
 خوانا نیست. -2
 خوانا نیست. -3
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  هاي کلیدي عبارت
I  ده روحیه بدهید.به تمامی برادران رزمن »الدین مهدي زین«مثل پدر و مادر برادر  
I بخش فقط اسالم است. دهم دین حق و مکتب نجات شهادت می  
I .شهادت در این راه افتخار انسان و حیات جاودانگی است  
I .اسالم با خون شهدا رشد نموده است و باید با خون شهیدان ادامه یابد  
I .به تمامی برادران رزمنده روحیه بدهید  
I  [در راه] خدمت به اسالم کنند.آنها را در راه اسالم تشویق نموده که  
I دانم. مادر جان، من که اینجا آمدم قدر شما را خیلی می 
I  )تـا کـربالي خمینـی را ادامـه     7برادران رزمنده راه تمامی شهیدان اسالم از کربالي حسـین (

  دهند.

  حسین :نام
  فر فروزان خانوادگی:  نام

  لیرمضانع پدر: نام 
  لیلی نام مادر:

  1341بیستم فروردین  تاریخ تولد:
ــد: روســتاي حیــدرآباد از توابــع  محــل تول

  شهرستان دامغان
  اول راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1363چهارم اسفند  و بیست تاریخ شهادت:
  شرق رود دجله عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  اهشگلزار شهداي زادگ :مزار
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  فر حسین فروزان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  قال اهللا الحکیم:

سبنَّ الذین قتلوا« 1»بل احیاء عند ربهم یرزقون ی سبیل اهللا امواتاًف و ال تَح  
شوند مرده نگویید آنان زنده هستند و در نزد پروردگارشان  که در راه خدا کشته می به آنان «

  ».خورند روزي می
) تا خـاتم رسـوالن حضـرت    6الشان الهی از حضرت آدم( با درود به پیامبران عظیم  

ــداهللا(  ــدبن عب ــاء و ا[و 6محم ــر اولی ــی ) و ب ــیاء گرام ــر حــق     ]ص ــام ب ــان از ام ش
الزمان عجل اهللا تعالی فرجه الشریف و درود و سالم بر  ) تا مهدي صاحب7امیرالمومنین(

منجی ملت مستضعف ایران، رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینی و سالم بـر شـهداي راه   
  اء،اسـر   هـاي شـهدا،   حق و فضیلت به ویژه شـهداي جنـگ تحمیلـی و سـالم بـر خـانواده      

  کنم. نامه خود را شروع می مفقودین، معلولین و رزمندگان اسالم، وصیت
دهم به یگانگی خداوند متعال و رسالت  اکنون که عازم نبرد حق علیه با طلم شهادت می  

دهـم دیـن حـق و مکتـب      ) و شـهادت مـی  7) و امامت ائمـه دیـن(  6پیامبر اسالم(
ین شـکلش در نظـام جمهـوري اسـالمی     تر بخش فقط اسالم است که امروز در کامل نجات

وجود دارد و شهادت در این راه افتخار انسان و حیات جـاودانگی اسـت. اسـالم بـا خـون      
  باید با خون شهیدان ادامه یابد.  شهدا رشد نموده است و

اما وصیت من به پدر و مادرم: اولین وصیت من پد[ر] و مادر خوب و گرامی این است   
بـرادر    بعد از شهادت من اصالً ناراحت نباشید، مثل پدر و مـادر  خواهم که خواهشی که می

 به تمامی برادران رزمنده روحیـه بدهیـد و آنهـا را در راه اسـالم تشـویق      2الدین مهدي زین

                                           
اما ترجمـه آیـه    آورده است.» و ال تقولوا لمن یقتل«بقره  154 آیه . در اصل وصیت ابتداي آیه را از169آل عمران/  -1

  عمران است. آل 169از آیه 
 ر.ك. تعلیقات. -2
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خدمت به اسالم کننـد و راه تمـامی شـهیدان صـدر اسـالم از کـربالي        1نموده که [در راه]
فقط به برادران روحیه بدهید که راه تمـامی   .دادامه دهن[را] ) تا کربالي خمینی 7حسین(

تا کـه انشـاءاهللا    .برادران را ادامه بدهند و اگر امکان داشت برادران من راه من را ادامه دهند
تا که موجـب رحمـت خداونـد قـرار       پیروزي اسالم و مسلمین را در جهان به دست آورند

بـرادر بـه خـانواده      پـدر و مـادر،   گیرید و از شما خواهشی که دارم بعد از شهادت من شما
دانـم، ولـی از شـما     خود تندي نکنید و مادر جان، من که اینجا آمدم قدر شما را خیلی مـی 

خواهشی که دارم فقط به برادران دیگر روحیه بدهید و در ضمن برادر ابوالفضل جان خرج 
روزه بـدهکار  تومان زیاد آمد یک سـال نمـاز و دو مـاه     30من با شما است و هر چقدر از 

ها بده و بقیه که زیـاد آمـد بـراي خـودت      و مقداري از آن پول را براي نماز و روزه 2هستم
موجـب رحمـت خداونـد قـرار      3ات موفـق باشـی و [در]   صرف کن که انشاءاهللا در زندگی

  بگیري.
  4»بعیداً ضالالً هللا فقد ضلَّمن یشرك با «اي از قرآن کریم:  آیه
  ».در گرانی سخت افتاده است هر کس به خدا شرك آورد«

عنـدك   بلغنَّا یام بالوالدین احساناً اهای الّتعبدوا ا ک االّرب قضیو «اي از قرآن کریم:  آیه  
الکبر احدهما او کماما فال ال هاُ تَقُل لَهماو ال  فـ و قـل ل  تنهره سـوره   5»کریمـاً  ا قـوالً هم

  اسري، بنی اسرائیل
رفتار و مهربان باشید اگر   جز او چیزي را نپرسید و با پدر و مادر خوشخدا فرمان داده که «

احترامی مکـن و بـا صـداي     یکی از پدر و مادر و یا هر دو به پیري رسیدند هرگز به آنها بی
  ».بلند با آنها سخن مگو و همیشه با مهربانی و ادب با آنها صحبت کن

                                           
است یا اینکه شهید تقریر و دیگري تحریر کـرده اسـت. ایـن بخـش وصـیت را      طور که از متن اصلی وصیت پید آن -1

 خط کامالً مشخص است. احتماالً فرد دیگري براي شهید نوشته است. تفاوت دست
 ».هستند«در اصل وصیت  -2
 اضافه است. -3
 .116نساء/  -4
 .23 /اسري -5
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از کبار صحابه و از مؤمنین قدیم بود ابوذر در شرایط بسیار سـخت آغـاز    :ابوذر غفاري •

نبوت پیامبر و در آن فضاي بسته بر سرجمع، با آواز بانگ شهادتین بگفت. مشـرکین  
داد. ابـوذر را   ترین خللی بخود بر سـر اسـالم راه نمـی    بارها او را بزدند و او کوچک

اهللا  به ربذه. در همان جا درگذشت در اوج سـختی و فقـر. از رسـول    نفی بلد کردند
فرماید: ابوذر در امت من بزهد چون عیسی بن مریم است  نقل است که درباره او می

 علیه السالم. عثمان به تحریک معاویه او را تبعید کرد.
یزیـد   صخربن حرب بن امیر بن عبد شمس از قبیله قریش بود. پدر معاویه وابوسفیان:  •

الفیـل متولـد شـد. از اشـراف      و عتبه و برادران دیگر داشت. در ده سال پیش از عام
قریش در جاهلیت بود. در جریـان فـتح مکـه مسـلمانی پـذیرفت. نقـل اسـت کـه         

کـرد. برخـی گوینـد او بـه زمـان       ابوسفیان در زیر لواي پسر خود یزید جنـگ مـی  
منـافقین بـود. ابوسـفیان      ف همۀجاهلیت مانوي و پس از قبول مسلمانی ملجأ و که

هجــري  33بــود. ابوســفیان در دوران خالفــت عثمــان در ســال  طلــب مــردي جــاه
درگذشت. گویند سبب اصلی جنگ اُحـد و غـزوه احـزاب ابوسـفیان بـوده اسـت.       

 (دهخدا).
تعبیر اسالم فقاهتی از حضرت امـام خمینـی اسـت. شـأن بیـان و تأکیـد        اسالم فقاهتی: •

هـاي پـس از پیـروزي انقـالب      موضوع این است کـه در سـال   حضرت امام در این
اسالمی برخی از روشنفکران که آبشخور فکریشان متون و آثار غربی بود و به نوعی 

  تعلیقاتتعلیقات
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هایی کـه   خصوص در مسائل و موضوع اختالط در مبانی و اصول انقالب رسیدند. به
نـوعی   دي و... بـه اقتصا -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  باخت و اسالم التقاطی حاکم می می
رت امام صریحاً اعالم کردند که اسالم ما اسالم فقاهتی کردند. حض فقاهتی تردید می

ها  و فقه ما فقه جواهري است با این موضع علمی و محکم و مستند امام تمام حرف
هاي ناخالص یا التقاطی رنگ باخت. امـام بعـدها از همـین اسـالم در قالـب       و تلقی

الت بخشـید  اسالم ناب محمدي در برابر اسالم آمریکـایی دفـاع کـرد و بـه آن اصـ     
 جلدي). 22(صحیفه امام، دوره 

اسماعیل فرزند بزرگ حضرت ابراهیم از هاجر بود سال تولدش را  اهللا): اسماعیل (ذبیح •
ترین نکته در زندگی حضـرت اسـماعیل ایـن     اند. شاخص قبل از میالد نوشته 2085

ز است که وقتی خداوند حضرت ابراهیم را مبنی بر میـزان اطاعـت و فرمـانبري او ا   
خود امتحان کرد از ابراهیم خواست که فرزندش را قربـانی کنـد. حضـرت ابـراهیم     
بدون کوچکترین درنگ کارد بر گلوي فرزند نهاد. اما خداوند چون اخالص ابراهیم 

جاي قربانی اسماعیل پذیرفت که گوسفندي قربان کنـد. سـنت قربـانی در     را دید، به
حضرت اسماعیل در تجدید بناي کعبه  گردد. اعمال حج تمتع به همان موضوع برمی

 کرد. به پدر کمک می
این تعبیر بعد از انقـالب فرانسـه رواج یافـت. در مجمـع ملـی       اصطالح چپ و راست: •

» چـپ «نمایندگان فرانسه به نمایندگان تندرو که در طرف چپ پارلمان مستقر بودند 
مخـالف بودنـد   و به نمایندگانی که در طرف راسـت پارلمـان بودنـد و بـا تنـدروها      

هـاي تنـد و انقالبـی بودنـد      گفتند. بعدها به گروهی که خواهان حرکت می» راست«
هـا جنـاح یـا     جناح یا جریان چپ گفتند و به گروه مقابل و مخـالف ایـن سیاسـت   

جریان راست گفتند. این اصطالح در سایر کشورها هم به نوعی جـاي خـود را بـاز    
جریـان سیاسـی در ایـران تعـاریف خـاص       کرد و خود مصادیقی یافت. البته هر دو

هـا و راسـتگرایان ایـران، ماننـد فرانسـه و       ها و چپگرایان و راست بومی داشتند چپ
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سایر کشورها نبودند. ادبیات سیاسی روي کار آمده و نوع تعامل ایـن دو جنـاح، بـا    
هاي آنان در ایران با سایر کشورها اگر نگـوییم مغـایر اسـت،     ها و موضعگیري دولت
  »مصحح«داقل باید بپذیریم که متفاوت است. ح

) و مـادر حضـرت   7: لیلی دختـر ابـومرة ثقفـی، همسـر امـام حسـین(      ام لیلی (لیال) •
) از زنان فاضل عصر خویش بوده است. برخالف آنچه مشـهود اسـت   7اکبر( علی

ها نامی از ایشان در جریانات کربال و کوفه و شام نیست.  هاي معتبر و مقتل در کتاب
 هنگ عاشورا، جواد محدثی).(فر

همسر عبداهللا بن حباب کلبی، یکـی از زنـان شـجاع و مجاهـدي کـه در روز       ام وهب: •
عاشورا شاهد وقایع خونین آن روز بود. ام وهب در روز عاشورا در فرستادن فرزنـد  
خود به میدان اصرار داشت و وقتی فرزندش اسیر شد، عمرسعد ملعون سـرش را از  

را به نزد ام وهب آوردند. پس از پاك کـردن خـون از صـورت     تنش جدا کرد و سر
فرزند و حمد و ستایش خداوند، سر را به سوي دشـمن افکنـد، یعنـی آنچـه در راه     

  ).17، ص17ام باز پس نخواهم گرفت (بحاراالنوار، ج  خدا داده
) است. بنا بـه مشـهور بـه    3) از حضرت فاطمه(7دختر علی بن ابیطالب( کلثوم: ام •

کلثوم کنیه حضـرت   المقال آمده است که ام عمر خلیفه دوم درآمد. در تنقیح همسري
) 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(

ان «کنون در هیچ کتاب و منبع معتبري یافت نشده که این عبـارت  تا ان کان دین محمد: •
را به صـراحت بـه حضـرت    » کان دین محمد لم یستقم اال بقتلی فیا سوف و خذینی

 ة) و در کتاب دایـر 7کلمات االمام الحسین( عۀ) بدانند. در موسو7امام حسین(
اج محمـد  ق) فرزند ح1305 -1335شیخ محسن («المعارف تشیع چنین آمده است. 

الحب، از اعاظم خطبا و شعراي شیعه و صاحب دیوان شعري  حونري حائري آل ابی
به نام الحائریات است. قصیده معروفی دارد که زبان حال همه سوگواران در مجالس 

) دارد کـه چنـین   7حسینی است. دو بیت شعر از زبان حال ابی عبداهللا الحسـین( 
 است:
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ــی   ــاً الینتهـ ــی موثقـ ــت ربـ   اعطیـ
  

ــی   اال   ــعدي و ذریتـــ ــی فاصـــ   بقتلـــ
ــتقم      ــم یس ــد ل ــن محم ــان دی   ان ک

  
ــذینی    ــیوف خــــ   اال بقتلــــــی یاســــ

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 
گان ) رزمنـد 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 تحت
  ».است

ژنــو) معــروف بــه مهنــدس بازرگــان،  1373دي  30 -تهــران 1286( بازرگــان، مهــدي: •
وزیـر ایـران    سیاستمدار، استاد دانشگاه و پژوهشگر مذهبی بود. او نخسـتین نخسـت  

(رئیس دولت موقت) و نخستین دانشـیار دانشـگاه   ش 1357پس از پیروزي انقالب 
اهللا شهید محمود طالقانی و یداهللا سـحابی، یکـی از    تهران بود. بازرگان، در کنار آیت

چنین از فعاالن در ارتبـاط بـا انجمـن اسـالمی      بنیادگذاران نهضت آزادي ایران و هم
یی را در مدرسه دانشجویان در دانشکده فنی دانشگاه تهران بود. وي تحصیالت ابتدا

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     کشور فرانسه رفت. او در مدرسه حرفه
به ایران بازگشـت. بازرگـان    1313فت سال در سال نساجی تحصیل کرد و پس از ه

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

در کرمـان متولـد شـد و در سـال      1312ش) در سال 1360 -1312( باهنر، محمدجواد: •
حوزوي به قم عزیمت کرد و از محضـر بزرگـانی چـون     در پی تحصیل علوم 1342
اهللا بروجردي، امام خمینی و عالمه طباطبایی تلمذ نمود و در عین حال توانست  آیت

علـت   بـه  1327در رشتۀ الهیات نیز حائز درجۀ دکتـرا شـود. شـهید بـاهنر در سـال      
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د را فعالیـت سیاسـی خـو    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  
مجلس شوراي اسالمی و نیز وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشت و سرانجام 

وزیري به همراه شهید رجـایی بـه    خستدر حادثۀ انفجار دفتر ن 1360شهریور  8در 
  شهادت رسید.

عنـوان نخسـتین رئـیس     به1358همدان. در بهمن سال  1312متولد  صدر، ابوالحسن: بنی •
جمهوري اسالمی انتخاب شد. خیلی سریع به علت مواضع مخالف با نظام و خروج 

قاومـت  صدا با منافقین و برخی مخالفان نظام به نـوعی م  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،    
خلع مسئولیت شد. از کشور گریخـت و بـا سـایر مـزدوران و معانـدان و مخالفـان       

  ضدانقالب همسو شد.
جداالقصـی اسـت. مسـلمانان معتقدنـد معـراج      ، نـام دیگـر آن مس  »قدس« المقدس: بیت •

عنوان قبله اول مسـلمانان و دومـین    ) از آنجا آغاز شده است و به6پیغمبر اکرم(
هـایی از آن را   حرم است. اسرائیل بارها در صدد تصرف آن برآمده اسـت و قسـمت  

خواندند. یهودیان آن را پایتخت یهـود   اشغال کرده است. در قدیم آن را اورشلیم می
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       
 صهیونیسم متجاوز و غاصب است.

) بـود و در جنـگ   7از اصحاب رسول خـدا و امیرالمـومنین علـی(    بن مظاهر: حبیب •
) جنگید. حبیب از کسانی بود کـه بـراي   7ن و نهروان کنار امام علی(جمل و صفی
بن عقیل، نماینـدة امـام، بـه کوفـه      ) نامه نوشت و هنگامی که مسلم7امام حسین(

بن عوسـجه در   رسید، در منزل مختار به حمایت از او سخن گفت. او به همراه مسلم
ورا همراه دیگـر یـاران   گرفت و در واقعۀ عاش ) بیعت می7( کوفه براي امام حسین

  آن حضرت به شهادت رسید.
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(به عربی: حزب البعث العربی االشتراکی) نام حزبی سیاسی بود که با  حزب بعث عراق: •
م) که منجر به حکومت درازمدت حزب بعث شد بر سـر  1968( 1347کودتاي سال 

م قدرت آمد. مبانی نظري این حزب بر پان عربیسم، نوسازي اقتصادي و سوسیالیسـ 
استوار بود. صدام حسین تکریتی یکی از اعضـاي برجسـته حـزب بعـث محسـوب      

آمریکا و با همکـاري    عنوان عامل دست شد که پس از پیروزي انقالب اسالمی به می
ها به قصد تجریـه ایـران و شکسـت و جلـوگیري از صـدور       و حمایت سایر قدرت

ت بسـیار بـه دو کشـور    انقالب اسالمی به ایران حمله کرد. پس از تلفات و خسـارا 
جاي پاي آمریکا و لشکرکشی و حضورش را در منطقه باز کرد. و سرانجام از ایـران  
و نیروهاي رزمنده ایران به تعبیر حضرت امـام سـیلی خـورد کـه هرگـز از جـایش       
برنخاست. این حزب در طول تاریخ در خدمت اهداف استکبار بوده است از هـر دو  

 ».حمصح«جریان شاخص شرق و غرب. 
ترین تشکل مسلمانان انقالبی، بـا محوریـت روحانیـت     مهم حزب جمهوري اسالمی: •

گـذاران آن   اعالم موجودیـت کـرد. بنیـان    1357اسفند  29شد. در  محسوب می
اهللا عبـدالکریم موسـوي اردبیلـی،     اهللا دکتر بهشـتی، آیـت   روحانیونی چون آیت

اي و دکتـر محمـدجواد    نـه اهللا سیدعلی خام رفسنجانی، آیت اهللا اکبر هاشمی آیت
باهنر بودند. عالوه بر هیأت مؤسس، آقایان شهید حسن آیت، اسداهللا بادامچیـان،  

اهللا  دکتر عبداهللا جاسبی، مهندس میرحسین موسوي، آقاي مهدي کروبـی، حبیـب  
عسگراوالدي، دکتر سـیدمحمود کاشـانی، مهـدي عراقـی و علـی درخشـان از       

تیـر   7انفجـار دفتـر مرکـزي حـزب در     اعضاي شوراي مرکزي حزب بودند. با 
 8، تعدادي از اعضاي اصلی حزب شهید شـدند. پـس از آن فاجعـه، در    1360

شهریور هم دکتر باهنر شهید شد. از آن زمان بود که عمالً حـزب تعطیـل شـد.    
اي شد.  اهللا خامنه دبیر کل حزب پس از شهید بهشتی و شهید باهنر، حضرت آیت

دهـی نیروهـاي    یات و فعالیـت خـود در سـازمان   این حزب در دوران کوتاه ح
هـا داراي دفتـر    کـرد و در اکثـر اسـتان    انقالب نقش شایان توجهی را ایفـا مـی  
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گرا حـزب جمهـوري اسـالمی را     هاي سیاسی چپ و ملی نمایندگی بود. تشکل
 کردند. ترین رقیب سیاسی خود تا قبل از تعطیلی محسوب می عنوان اصلی به

ش) در محلۀ لومبان اصـفهان بـه دنیـا آمـد و     1307-1360( د:حسینی بهشتی، سیدمحم •
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     
الهیات وارد دانشگاه شد و توانست تحصیالت خود را تا اخذ درجـۀ دکتـري ادامـه    
دهد. دکتر بهشتی پس از فراغت از تحصیل، فعالیت گسترده خود را در آگاهی نسل 

هاي سیاسی و مبارزاتی در رژیم پهلـوي آغـاز کـرد و     جوان و نیز شرکت در فعالیت
هاي بسیار گسترده در تمام ابعاد اجتماعی و سیاسی و  پس از انقالب، پس از فعالیت

دفتر مرکزي حزب جمهـوري اسـالمی، بـه     در انفجار 1360مذهبی، در هفتم تیرماه 
  دست عناصر کوردل منافق به همراه یاران خود به شهادت رسید.

) 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

در همـین حـال کـه فرزنـد     » ی فارحموا هذا الطفلان لم ترحمون«به دشمنان گفت: 
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
نامند. (فرهنگ عاشورا، جواد  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 •

زبـان و دلیـر بـود. از جهـت سـیرت و       چهره، زیبا و خوش متولد شد. جوانی خوش
) بـود.  6تـرین مـردم بـه پیـامبر اکـرم(      وخـوي و صـباحت رخسـار شـبیه     خلق
النـه بـه مبـارزه    ) فعا7) در روز عاشورا در کنار پدرش امام حسین(7اکبر( علی
هاشم در روز عاشورا بود. نقل است که در نبـرد   پرداخت. وي نخستین شهید بنی می

روز عاشورا تا دویست تن از سپاه عمربن سعد را به هالکت رسـاند. پـس از آنکـه    
اي وارد آمـد، دشـمن جـرأت پیـدا      بن منقذ عبدي بر فرق مبارکش ضربه ةتوسط مر

ها قـرار   ن توسط دشمن آماج تیغ شمشیر و نوك نیزهکرد به او هجوم آورد. پس از آ
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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(
 اش نبود. شجاعانه جنگید و توسط عمربن نفیل اسدي به شهادت رسید. اندازه

مبـارزاتی   -از شاگردان فقهی، اصولی و پیروان مشی سیاسی اهللا سیدعلی: آیت اي،  خامنه •
عنوان یکی از مبارزان شـاخص خطـه    حضرت امام خمینی هستند. قبل از انقالب، به

ا از سـوي رژیـم پهلـوي بازداشـت و     هاي چشمگیري داشت. بارهـ  خراسان فعالیت
هاي  چندین سال به ایرانشهر تبعید شدند. از اعضاي شوراي انقالب بودند. مسئولیت

مهمی چون سرپرستی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، امام جمعه تهران، نماینده امـام  
عالی دفاع، نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی، حضور فعاالنه  در شوراي 
، رئیس جمهوري اسالمی پـس از  1360هاي جنگ، ترور توسط منافقین در  در جبهه

عالی انقالب فرهنگی، رئیس مجمـع تشـخیص    شهادت شهید رجایی، رئیس شوراي 
، پـس از رحلـت   1368خـرداد   14مصلحت نظام را بر عهـده داشـت. سـرانجام در    

هـوري  حضرت امام خمینی، توسط مجلس خبرگـان رهبـري بـه رهبـري نظـام جم     
اسالمی ایران انتخاب شدند. از آن تاریخ تـاکنون بـا شایسـتگی تمـام هـدایت امـت       

  دار شد. مسلمان ایران را عهده
اي اسـت از مسـلمانان کـه بعـد از جنـگ صـفین و مسـئله         نام فرقه خوارج (مارقین): •

) اعتراض کردند که چرا به 7حکمیت به مخالفت خلیفه وقت برخاستند. به علی(
) پرداختنــد. 7اي شـدند و بــه مخالفـت علــی(   اي و فرقــه نهـاده حکمیـت گــردن  

) 7بـار در حـزورا گـرد آمدنـد، بـا علـی(       روز به شمار آنان افزوده شد. یک به روز
امیه قـدرت   ) خوردند. در دوره بنی7جنگیدند و شکست سختی از حضرت علی(

تسلط دست آوردند. به دو قسمت شدند قسمتی در عراق و فارس و کرمان  بسیار به
العرب. این فرقه در عهد امویـان یکـی از مشـکالت     ةاي در جزیر پیدا کردند و دسته

) جنـگ  7بزرگ دولت اسالمی بودند. در نهروان هم بین آنهـا و حضـرت علـی(   
ــه    ــروان ب ــد. در آخــر یکــی از خــوارج نه ــرانجام شکســت خوردن ــاد و س ــام  افت ن
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نماز به شهادت رساند. ) را در مسجد کوفه در حین 7ابن ملجم، علی( عبدالرحمن
 (دهخدا، با تلخیص).

ــاب: • ــهدا(   رب 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(    سپس به مدینه بازگشت و مدت یک
گ آن حضرت سرود. خواستگارانی از اشراف و بزرگان قریش هایی هم در سو مرثیه

) پیوسته گریان 7را رد کرد و حاضر نشد با کسی ازدواج کند. در سوگ اباعبداهللا(
) 7رفت، از فـرط گریـه و انـدوه بـر شـهادت امـام حسـین(        بود و زیر سایه نمی

 ) نیز حضرت سکینه7هجري) جان باخت. امام حسین( 62سال بعد (در سال  یک
  داشت. و مادرش رباب را بسیار دوست می

ش) در شهرسـتان قـزوین متولـد شـد. تحصـیالت      1360 -1312( رجایی، محمـدعلی:  •
نامۀ ششم ابتدایی در همین شهرستان به اتمـام رسـانید    ابتدایی خود را تا اخذ گواهی

زمـان،   وارد نیـروي دریـایی شـد و هـم     1338و پس از عزیمت به تهـران در سـال   
ود را از طریق مدارس شبانه ادامه داد و توانست در رشـتۀ ریاضـی در   تحصیالت خ

التحصیل شود و به عنوان معلم در مدارس مشغول به کـار شـود.    مقطع لیسانس فارغ
شهید رجایی چندي بعد فعالیت سیاسی خود را علیه رژیم شـاه آغـاز کـرد. پـس از     

ورش، نماینـدگی  هاي مهمی چون وزارت آموزش و پـر  انقالب، شهید رجایی سمت
وزیـري جمهـوري    نخسـت  1359مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی و در سـال  

بــر اثــر انفجــار دفتــر  1360شــهریور  8اســالمی را برعهــده داشــت و ســرانجام در 
 دست منافقین کوردل به شهادت رسید. وزیري به نخست

سوي  امام به پوشان ورامین در لبیک به نداي انقالب حضرت : کفن1342خرداد  15روز  •
تهران حرکت کردند و نیروهاي امنیتی و مسلح شاه بسیاري از آنان را شهید کردنـد.  
پانزده سال بعد از آن، خون شهیدان به ثمر نشست و امام با افتخار از تبعید بازگشت 

 انقالب به پیروزي رسید. 1357بهمن  22و در 
مینـی(ره) اعـالم کـرد کـه     پس از اعالن حکومت نظامی، حضرت امام خ بهمن: 22روز  •

مردم به حکومت نظامی اعتنایی نکنند. مردم نیز همچنان به یـورش خـود بـه مراکـز     
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دولتی و نظامی و انتظامی ادامه دادند و تقریباً تمام این مراکـز بـا انـدك درگیـري و     
ها در روز بعد نیز به شـدت   مقاومت، تسخیر شد و به دست مردم افتاد. این درگیري

و در این روز هزاران زن و مرد و پیر و جوان، هر یـک بـه انـدازه تـوان      ادامه یافت
خود براي سرنگونی نهایی رژیم ظلم و جور، کوشش کردند. آنها بـا سـنگربندي در   

ها و با فداکاري و جانفشانی، انقـالب را بـه    ها، سینه سپر کردن در برابر تانک خیابان
تمامی شهرهاي ایران، درگیري مردم بـا   پیروزي رساندند. نه فقط در تهران، بلکه در

بقایاي رژیم شاه جریان داشت. هنگامی که خبر حرکت نیروهاي نظامی از شـهرهاي  
مختلف ایران به سمت تهران براي سرکوب قیام مردم پخـش شـد، مـردم شـهرهاي     
مسیر به درگیري با نیروهاي نظامی پرداختند و با بسـتن راه، مـانع حرکـت آنهـا بـه      

ها به دسـت   شدند. برخی از فرماندهان رده باالي ارتش در این درگیري سمت تهران
طرفـی خـود را اعـالم کـرد. سـرانجام روز       مردم کشته شدند تا سرانجام، ارتش، بـی 

، نظام پوسـیده ستمشـاهی فـرو ریخـت و     1357بهمن  22سرنوشت فرا رسید و در 
ه شده. مبـارزه پـانزده   هاي فاسد دودمان سپاه پهلوي از این کشور اسالمی، کند ریشه

ساله ملت مسلمان ایران به رهبري امام خمینی(ره) به ثمر رسید و با سرنگونی نظـام  
 ساله شاهنشاهی، انقالب شکوهمند اسالمی ایران پیروز گردید. 2500

اي مقید و مذهبی دیده بـه جهـان    در تهران در خانواده 1338در سال الدین، مهدي:  زین •
موفق به ورود به  1356با قرآن آشنا و مأنوس بود. در سال  گشود. در دوران کودکی

آبـاد و   دانشگاه شیراز شد اما چون پدرش کتاب فروش بسیار فعالی بود او را به خرم
اده مجبـور شـد از ادامـۀ    سقز و پس از آن به اقلید تبعید کردند. مهدي به تبـع خـانو  

الـدین   تحصیل در دانشگاه شیراز منصرف شود. پس از پیروزي انقالب اسالمی زیـن 
به عضویت واحد اطالعات و عملیات سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی درآمـد و در    

ترین درجه یعنی مسئولیت فرمانـدهی اطالعـات عملیـات     این رسته سازمانی تا عالی
طالـب   گرد و پس از آن به فرماندهی تیـپ علـی ابـن ابـی    در منطقه دزفول و سوسن

الدین فرماندهی خودساخته، متخلق، مقـاوم، بـاتقوا و صـبور بـود.      دست یافت. زین
هاي واالي اخالقی او موجب شده بود که بسیاري از اطرافیانش نیـز از   همین ویژگی

الدین به همـراه   مهدي زین 1363او و سیرة اخالقی او تبعیت کنند. در آبان ماه سال 
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هـاي مسـلح مخـالف جمهـوري اسـالمی ایـران        برادرش در منطقۀ سردشت با گروه
  درگیر شود و هر دو به فیض شهادت نایل آیند.

) بود. نام اصلی او را آمنه، امینه، امیمه یا امامه هم 7دختر بزرگوار سیدالشهدا( سکینه: •
کینه یا (سکینه) از طرف مادرش ربا نوشته ب به او داده شد. 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  

) قرار گرفـت. وي محضـر سـه امـام     7ت امام سجاد() تحت کفال7سیدالشهدا(
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).

ود که بـا اشـاره آمریکـا بـه طمـع گسـترش       رئیس جمهور کشور عراق ب 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. او  کرد ایرانِ پس از انقالب را می غیرقانونی اعالم کرد و تصور می

و با تمام توان نظامی به ایـران لشکرکشـی کـرد و سـرانجام بـا شکسـت       آمیز  جنون
 سنگینی از ایران، فرصت حضور آمریکا را در منطقه فراهم آورد.

البنین عامریه اسـت. در   ) 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   ماسهح
) 7که بـا حضـرت امـام حسـین(     است. به طرف شط فرات حرکت کرد در حالی

رکاب بود. با وجودي که نبردهاي اشقیا آن دو را در مسیر فرات از یکدیگر جـدا   هم
کـه   پر کرد بـدون آن کردند اما حضرت عباس خود را به فرات رساند، مشک آب را 

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   را قطع کردند و با ضربه
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و دو نفر از اشقیا او را به شهادت رساندند. عبـاس   زخم و تیر، توان حرکت نداشت
بـن   حسـین «شهرت داشـت.  » هاشم قمر بنی«العاده به  خاطر شجاعت و زیبایی فوق به

 »علی امام شهدا، مرضیه محمدزاده
از قبیله ثعلبه بود، پدرش از نخستین کسانی بود که به اسالم گرویـد و در   عماربن یاسر: •

عـذاب فراوانـی متحمـل شـدند. در مهـاجرت پیـامبر        راه نشر دین خداوند رنـج و 
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.

) 3با رمز یا زهـرا(  24در ساعت  27/11/62این عملیات در تاریخ  :5والفجر  عملیات •
دهلران) انجام شد. ارتفاعات مختلفی  -در منطقه عملیاتی چنگوله (حد فاصل مهران

هاي متعددي در اثر این عملیات در اختیار نیروهـاي ایرانـی قـرار گرفـت.      و پاسگاه
زندگی بـا احـداث پـل، کانـال و     واحد پشتیبانی و مهندسی رزمی جنـگ جهـاد سـا   

  هاي منطقه در پیروزي این عملیات نقش بسیار مهمی ایفا کرد. بازسازي جاده
) بود که در دامنه کـوه احـد در   6هاي مشهور پیامبر اسالم( یکی از غزوه غزوة احد: •

کیلومتري شمال مدینه در روز هفتم شوال سال سوم هجري بین مشرکان قریش و  4
تن از مسـلمانان از   74اد. در این جنگ دندان رسول خدا شکست، سپاه اسالم رخ د
الشهدا به شهادت رسیدند و بسیاري نیز مجروح شدند. ایـن جنـگ    جمله حمزه سید

  به دلیل غفلت محافظان تنگه احد با شکست مسلمانان مواجه شد.
سال ) اشاره دارد که در ماه رمضان 6به جنگ بدر از غزوات پیامبر اکرم( غزوة بدر: •

دوم هجري بین مسلمانان و مشرکان مکه در سرزمین بدر، روسـتاي کـوچکی میـان    
تن از یاران خویش از مدینـه بیـرون    313مکه و مدینه، رخ داد. رسول خدا همراه با 

) بر دوش داشت. از سوي دیگر، وقتی سـپاه  7رفت. پرچم سپاه مسلمین را علی(
تادن پیکی به مکه تقاضاي کمک کـرد.  ابوسفیان از حرکت مسلمانان آگاه شد، با فرس

نفري عازم بدر شدند. جنگ سختی بین دو  950درنگ با سپاهی  سران قریش هم بی
طرف درگرفت. مسلمانان با وجود تعداد اندکشان با امـداد الهـی بـر قـریش پیـروز      
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شدند. هفتادتن از آنان را کشتند و هفتاد تن را به اسارت گرفتند. ابوجهل و حنظلـه،  
) پـایمردي  7ابوسفیان، در میان کشتگان بودند. در این جنگ حضـرت علـی(  پسر 

 36شـود   طوري که گفته می بسیار کرد و در پیروزي مسلمانان سهم زیادي داشت، به
تن از مسـلمانان   14تن از مشرکان در آن نبرد به دست او کشته شدند. در این جنگ 

، تـاریخ  1البلـدان، ج  ام، معجـم هشـ  ابـن  ، سیره 1به شهادت رسیدند. (المغازي، جلد 
 ).2طبري، ج

حنین محلی است بین طائف و مکـه مکرمـه کـه یکـی از غـزوات رسـول        غزوة حنین: •
) بدان مکان بود. در این غزوه بزرگ جمعی کثیر از صحابه بـه شـهادت   6خدا(

رسیدند. در همین محـل بـار دیگـر لشـکریان اسـالم بـا تـدبیر خـاص و مقاومـت          
خدا توانستند شکست سختی به کفار بدهنـد و غنـائم و اسـیران    ناپذیر رسول  وصف

فراوان گرفتند. گروهـی از فرمانـدهان لشـکر کفـار بـه طـائف گریختنـد. حضـرت         
  ) آنها را تا طائف تعقیب کرد.6رسول(

اي است بیابانی در شمال غربی خوزستان و جنوب شرقی استان ایالم. منطقه  منطقه فکه: •
شهر بستان، از شرق به میشداخ و رقابیه، از شـمال غـرب    فکه، از جنوب به چزابه و

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

 47الی و دقیقـه شـم   15درجـه و   32دقیقه شمالی تا  54درجه و  31عمومی فکه از 
 0دقیقه شرقی امتـداد دارد. ارتفـاع آن از    55درجه و  47دقیقه شرقی تا  25درجه و 

متر از جنوب به شمال، گسترده است. فکه بـه دو بخـش شـمالی و جنـوبی      140تا 
شود. بخش جنوبی آن جزء استان خوزستان و شهرسـتان دشـت آزادگـان     تقسیم می

ایـالم و از توابـع شهرسـتان دهلـران      شود، بخش شمالی آن جزء استان 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     ایران اسالمی نداي امام
اش در دفاع از خرمشهر شرکت نمود و در شـرایطی کـه دشـمن     شگردهاي متعهدانه

رمست پیشرویهاي اولیه براي تصرف خرمشهر با تانکها هجوم آورده بـود، وي بـا   س
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انگیز خود نارنجک به کمر بسـت و خـود را زیـر چرخهـاي تانـک       شهامت اعجاب
عنـوان سـمبل ایمـان،     اتفاق افتـاد بـه   1359دشمن انداخت. این حادثه که در مهرماه 

ر کافران بعثی در تاریخ جنـگ  طلبی سپاهیان اسالم در براب و روحیه شهادت  رشادت
شود که خانواده این شهید که اهل قریـه سـراجه قـم     تحمیلی ثبت گردید. اضافه می

باشند در زمان جنگ تحمیلی در شهرستان کرج ساکن بودند و ایـن شـهید عزیـز     می
بسرعت خود را از کرج به خطوط مقـدم جبهـه در حـوالی خرمشـهر رسـاند. ایـن       

را داشتند که پس از شهادت حسین، فرزند دیگرشان داوود  خانواده متدین توفیق آن
 را نیز روانه جبهه نمایند و افتخار تقدیم دو شهید را نصیب خود فرمایند.

هـا و   کوشـد براسـاس مالکیـت مشـترك روش     یک ایدئولوژي است کـه مـی   کمونیسم: •
ــاعی ضــد     ــازمان اجتم ــک س ــت خصوصــی ی ــاب مالکی ــد و در غی ابزارهــاي تولی

اي از  هاي اجتماعی را ترسـیم کنـد. کمونیسـم را شـاخه     بندي فاقد طبقه گرایی 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 
نـوان ایـدئولوژي روسـیه،    ع هاي سـال بـه   کند. این مکتب سال اجتماعی را ترسیم می

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

کرد که در آن دولت (هیئت حاکمه) براساس مکتب اشتراکی ابزار تولید را ترویج  می
فروپاشی روسیه و تغییر موضع و جهت اقتصادي چـین ایـن مکتـب     کرد. پس از می

  تا حدي در جهان تضعیف شده است.
شـود کـه آزادي شخصـی را     به جریان و تفکري مرتبط با دولت، اطـالق مـی   لیبرالیسم: •

دانند. لیبرالیسم مدرن در عصـر روشـنفکري ریشـه دارد.     ترین هدف سیاسی می مهم
اهر بـر حقـوق افـراد و برابـري فرصـت تأکیـد دارد.       صورت کلی، لیبرالیسم به ظ 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

گیري کردند. از جهـت مشـی سیاسـی چنـدان      به برخی مواضع و فتاواي امام موضع
 یبندي به اصول و مبانی نظام جمهوري اسالمی ندارند.پا
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هجري شمسی در آذرشهر آذربایجان شرقی دیـده بـه    1293در سال  مدنی، سیداسداهللا: •
جهان گشود. در آغاز جوانی براي کسب علم و کمال به شـهر مقـدس قـم عزیمـت     

راجـع  کرد. دیري نپایید که از استادان معروف حوزة علمیه نجف شد و توانست از م
اهللا خوانسـاري اجـازه    کوه کمري و آیـت  اهللا حجت اهللا حکیم، آیت بزرگی چون آیت

اجتهاد بگیرد. ایشان تمام عمر خویش را در راه ترویج اسالم و مبارزه با رژیم فاسـد  
عنـوان   طاغوت گذراند. پس از پیروزي انقالب اسـالمی از سـوي مـردم همـدان بـه     

اهللا قاضی بـه   انتخاب شد. پس از شهادت آیتنمایندة مجلس خبرگان قانون اساسی 
اهللا مـدنی در بیسـتم    فرمان امام خمینی امامت جمعه تبریز را به عهده گرفـت. آیـت  

هاي نماز جمعه همدان با انفجار نارنجـک منـافقی    پس از اتمام خطبه 1360شهریور 
  کوردل به شهادت رسید.

است که حذف شده مفهوم عبارت از آنجا که جمله مورد نظر ادامه قسمتی 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 تاریخ اسالم نماد و سمبل عهدشکنی و بی
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  ینی سر میخم
پذیرد یکی از شـعارها ایـن    اي صورت می هایی که با حضرت آیت اهللا خامنه مالقات

 است که ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند.
د و در اي روحـانی متولـد شـ    ش) در مشهد در خانواده1357 -1298( مطهري، مرتضی: •

اوان کودکی به تحصیل علم پرداخت. وارد حوزة علمیه شد و چندي بعد، از محضر 
اهللا بروجردي و عالمه طباطبایی بهره جسـت. اسـتاد    استادانی چون امام خمینی، آیت

هاي خود  بعد از عزیمت به تهران، تدریس و تبلیغ و سخنرانی 1331مطهري از سال 
اي مهـیج   بعد از سـخنرانی  1342کرد و در سال  را در مدارس و محافل مذهبی آغاز

علیه رژیم شاه روانه زندان شد اما پـس از آزادي فعالیتهـاي فرهنگـی و آموزشـی و     
اي از آگـاهی   مبارزاتی خود را از سر گرفت و تا پیروزي انقالب و پس از آن لحظـه 

پـرداز   یـه تـرین نظر  عنوان مهـم  بخشی به جوانان و جامعه از پا ننشست تا آنجا که به
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بـه دسـت    1358اردیبهشـت   11جمهوري اسالمی نـامبردار شـد. امـا سـرانجام در     
 گروهک منحرف فرقان به شهادت رسید.

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:   در وسائل نشد.
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 18ج » (فعلی دیته و من علی دیته فأنا دیته
با عنوان سازمان مجاهدین خلق با هدف مبارزه با رژیـم پهلـوي    1344در سال  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 

هاي آنان  سالمی به مشی مسلحانه روي آوردند. فعالیتعلیه جمهوري ا 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        

شـکنجه   کردند. سرسپرده صدام شده در تخلیه اطالعـاتی و  اسالمی ایران فعالیت می
کردند. اینـک در اردوگـاهی در عـراق مسـتقرند      آزادگان و اسراي ایرانی فعالیت می

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

رهبـري  از طریق خبرگان رهبري بـه سـمت قـائم مقـام      1364در  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.

) 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    قـه منط -»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
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و آزاد کرد که بعـد از آن از  ) او را از آن زن خرید 7بود. حضرت علی(» اسد بنی«
) 6چنـین وي از اصـحاب پیـامبر اکـرم(     یاران و صحابه آن حضـرت شـد. هـم   

هاي نخستین حیـاتش و در   شمار آمده است، هرچند از جزئیات زندگی او در سال 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
هـاي   ) هم با مشاهده استعداد روحی و زمینه مناسب وي دانـش و آگـاهی  7علی(

) فـرا  7بسیاري را به او آموخت. میثم، علم تفسیر قرآن را نزد موالي خـود علـی(  
گرفت. و از معارفی که از او آموخته بود کتابی تدوین کرد که کتـابش را پسـرش از   

آیـد. نقـل    حسـاب مـی   وایت کرد. به همین جهت، میثم یکی از مؤلفان شیعه بـه او ر
تـو را  «) چگونگی کشته شدن میثم را پیشگویی و به وي گفـت:  7است 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  7دستگیر شد و به همان نحوي که امام علی(

  .کشته شد
فرزند آدم و حوا، برادر قابیل است. هابیل و لبـودا از یـک بطـن از حـوا زاییـده       هابیل: •

ابیل و اقلیما از بطن دیگر به دنیا آمدند. حکم خـدا ایـن بـود کـه بـرادر و      شدند و ق
توانند ازدواج کنند، باید هابیل با اقلیما و قابیل با لبودا ازدواج کننـد.   خواهر تنی نمی

قابیل نپذیرفت و در حسادت با برادر، قابیل هابیل را کشت. هابیـل نخسـتین کسـی    
د جایی که قابیـل هابیـل را بـه خـاك سـپرد در      بود که توسط برادر کشته شد. گوین

کوهی حدود سراندیب بود. وقتی قرار شد هر دو برادر (قابیـل و هابیـل) بـه درگـاه     
خدا قربانی آورند، از هابیل که گوسـفندي را آورده بـود، قربـانی پذیرفتـه شـد و از      

شـبان بـود.   قابیل پذیرفته نشد و همین امر قابیل را به قتل برادر تحریک کرد. هابیل 
  هابیل فرزند دوم آدم و حواست. (دهخدا)

وزیري بر اثر انفجار بمـب کـه توسـط     دفتر نخست 1360شهریور  8در  هشت شهریور: •
عنـوان   رزم دیرینه، شهید محمـدعلی رجـایی بـه    منافقان کار گذاشته شده بود، دو هم
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ین حادثه وزیر در ا عنوان نخست رئیس جمهوري اسالمی و دکتر محمدجواد باهنر به
  دلخراش به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

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 » االطهار، هل من مجیر البناء البتول، هل من ذاب یذب عن حرم الرسـول 
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(

کـه در  ) اسـت  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 

است که در روز عاشـورا فرمـود:    البته این تعبیر جزیی از سخنان گهربار آن حضرت
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...
پسر عامر از نخستین شهیدان تاریخ اسالم، پدرِ عمار یاسـر و همسـر سـمیه بـود.      یاسر: •

و » حـارث «قحطانی یمن بود که همراه دو بـرادرش  یاسر از اعراب عنسی مذجحی 
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    
اسـر در مکـه   کردن برادر گمشده خود ناامید شدند، مالک و حارث بازگشتند، ولی ی

پیمـان شـد. ابوحذیفـه،     هـم  -بن مغیـره  یفۀحذ ابی -مخزوم ماند و با رئیس قبیله بنی
ترین کنیز وي بود، به ازدواج یاسـر   سمیه دختر خباط را، که بزرگوارترین و پاکدامن

درآورد و پس از آن سمیه را نیز آزاد کرد و بنا گذاشت که فرزندان این زن و شوهر 
زاده شد، » عمار«نام  احرار) شناخته شوند. از این ازدواج، پسري بهنیز جزء آزادگان (

) 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



 791تعلیقات      ¹استان سمنان 

کـه در آن هنگـام،    طور ناآشکارا وارد مکه نمود، یاسر و سمیه و فرزندشان عمـار  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   پذیرش آیین توحید و یکتاپرستی و نفـی و طـرد کفـر و شـرك، آزار و اذیـت     
یافت و شدت  روز فزونی می ت به آنها آغاز شد و روزبههاي کفار قریش نسب 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   
خـود را  کردند که خانه  گرفتند. مشرکان این سه نفر را در گرمترین مواقع مجبور می

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 6شد. حضرت رسول( نمی
اي افراد خاندان یاسـر شـکیبا باشـید! موعـد     «گفت:  آمد و با رأفت و مهربانی می می

 ».شت استشما به
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