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

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

  



  
  

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

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

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

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

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



  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  سازد. آشکار می
ت شاهد رسـید و  جلد قبل، نظرات بسیار سودمند و قابل اعتناء به دفتر انتشارا سیزدهدر   

  مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید کمیته مستندات در این کتاب لحاظ گردید.
 )دهـم (دفتـر   هاي شهداي استان سمنان وصیت نامهنامه از  وصیت 101این کتاب حاوي   

هاي کارشناسانه در واحد انتشار اسـناد و آثـار شـهدا و     ها وبازنگري است که حاصل بررسی
گـروه زبـان    . در اینجا شایسته است که از آقاي دکتر منـوچهر اکبـري اسـتاد   ایثارگران است

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

زحمت تـدوین ایـن مجموعـه را بـه عهـده گرفتـه و        حوزه دفاع مقدس و همکارانشان که
  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      آقایان: دکتر اکبر اشرفی، امیر رزاق

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

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

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

  
  نشر شاهد

  1392 بهار



 13سخن ناشر      ¹استان سمنان 



  



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
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I    در کارهایتان و در اعمالتان از سخنان امام عزیز کمک بگیرید و راهگشاي مسائل زنـدگی خـود
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  حسین فروغی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
»کَ ذکراًاُذْکُروا اهللاِ ذین آمنوا ها الّیا ایثیراً و سبح1»و اصیالً ةًکروه ب    
که ایمان آوردید و شامگاه ذکر کنید خدا را ذکر کردنی بسیار و تسـبیح کنیـد او    اي کسانی «

  ».را در بامداد
) و یـاران  3)، سالم بر عزیـز دل زهـرا(  7با سالم و درود بر ساالر شهیدان حسین(  

جنگیدنـد و شـهید شـدند و نـام و     باوفاي آن حضرت که در عاشورا مردانـه در راه اسـالم   
. و سالم و درود بر شهداي راه اسالم و قـرآن، از  2یادشان در صفحه تاریخ اسالم نقش [...]

) تا کربالي غرب و جنوب اسالمی عزیز ما و سـالم [و]  7صدر اسالم و کربالي حسین(
) 7حسـین(  3درود بر رهبر عزیز و مهربانمان خمینی عزیز و مهربان، آن رادمردي که [...]

از خواب غفلت  تنه فریاد برآورد که اي [...] مقاومت و شجاعت، یک 4قیام کرد، آن اسطوره
این همه در میان فساد و منجالب فرو رفتن باید قیـام کـرد، [اگـر] دیـر بجنبیـد از       در [...]

لبیـک   باره امتـی بـا قلـب پـاك و [...]     اسالم عزیز دیگر هیچ چیز باقی نخواهد ماند که یک
  خود خواهد بود. فتند و آن امت تا به حال مقاوم [و] مستحکم به [...]گ

خواهم.  اید، از همه شماها عذر می عزیزان و برادران و خواهرانی که این همه راه را آمده  
خواست که مزاحم شما بشـوم. اي کـاش دور از    این را بدانید که دوست نداشتم و دلم نمی

دانیـد دلـم    تا در میان این سروصداها[ي] مادي دنیا نباشم. میشدم  می هیاهوي این دنیا [...]
مانـدم ماننـد دماونـد چمنـی،      ها مـی  گمنام باشم در میان همان بیابان خواست که ما [...] می

) و 3دانـم کـه زهـرا(    عزیزان در آن زمان و در آن حال مـی  اي و عزیزان دیگر [...] کالته
کننـد و اشـک    برایشـان عـزاداري مـی    تـان را [...] آیند، مادران شـهدا عزیزان  مهدي(عج) می

                                           
  . در اصل وصیت قسمت آخر ترجمه افتاده است.41-42احزاب/  -1
 افتاده است. -2
 در متن با [...] مشخص شده، خوانا نیست.خوانا نیست. عباراتی که  -3
  ».استوره«در اصل وصیت  -4
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جـا جمـع    اید و این راه را آمده گویند. ولی عزیزانی که [...] آمد می  ریزند و به آنها خوش می
  اید، بگذار تا سخنی کوتاه با هم داشته باشیم.  شده
نفـی  زیادي را به دوش کشیدید و آوردید و در این محل مقدس  ببینید برادرها شما [...]  

وجود آمده یا نه؟ خود را وصف  تغییري در درون شما به  خواهم این را [...] کردید ولی می
را  سر مزار آمدنتان تفریح نباشد و از ایـن [...]  کم [...] کنید و ببینید در چه حالی هستید. کم

بایـد پیـام   آنها هستید یعنی اینکـه   بعد از [...] خواهم که هر زمان که به مزار [...] از شما می
واي بر شما واي بر کـه   خون این شهدا را به گوش جهانیان برسانی ولی سخن دیگر با [...]

باشید و خـدمت کنیـد.    ها [...] خواسته باشید یک لحظه یک قدم دیر بجنبید. شما مسئولیت
گوي هزاران هزار شهید باشید، آري، شـهدایی   شما باید در هر صورت فرداي قیامت جواب

انـد.   که با عشق بـه خـدا همـه آمـاده     ایا، امشب چه خواهد شد معلوم نیست [...]عزیز. خد
کردند یـا   مبارزه با مزدوران [...] خدایا، چه باید کرد؟ آخر معلوم نیست که این عزیزان [...]

 نه، شاید عزیزانی را به اسالم هدیه کنیم، شاید جوانانی امشب شب آخر عمرشان باشد [...]
دیدید کـه عزیزانتـان، فرزنـدانتان چگونـه عاشـقانه پـیش        دید و به چشم میمادران شهدا بو

) حسـین، در اذهانتـان   7) و علی اکبـر( 7بودید که باز دوباره یاد حسین( روند [...] می
  زنده شود و خوشا به حال شما اي خانواده [...].

ین بدن کثیف کـه  دانم آیا لیاقت این را دارم که این جسم مادي و ناچیز را، ا خدایا، نمی  
خودم کن که دیگر طاقت  هست هدیه در راه رضاي تو کنم. خدایا، از خود بی غرقه در [...]

خواهم ناظر این باشم که دوسـتان عزیـزي را دوبـاره تشـییع کنـیم.       ندارم. خدایا، دیگر نمی
شکسته،  خدایا، دیگر مادران شهدا طاقت این را ندارند داغ عزیزانشان [را] ببینند خدایا، دلم

خـواهم   بمانم، دیگـر نمـی   خواهم در این دنیاي [...] از همه چیز بریدم و گذشتم، دیگر نمی
خواهم کـه مـرا بـه بنـدگی و کـوچکی       که همچون ابوجهل در جهل باشم. خدایا، از تو می

مرا ببخشی و تا آن زمان که مرا نیامرزیدي از دنیا نبـري. آري، بـرادران ایـن دنیـا      قبول [...]
قـول شـاعر     داند که به ارزش است که خدا می یک ارزن را ندارد. این دنیا آن قدر بی ارزش

  گوید: عزیز که می
  

  ارزد دال ایــن عــالم فــانی بــه یــک ارزن نمــی 
  

  ارزد دنیــا آمــدن بــر زحمــت رفــتن نمــی بــه  
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زنیم. براي هر مسئله نـق   قدر حرص می خواهیم بکنیم که این مگر ما چقدر عمر می [...]  
دهیم. بـراي مسـائل    حق را ناحق جلوه می 1یم]انداز زنیم سنگ جلوي چرخ انقالب [می می

نیسـت مـردم قیـامتی هـم      زنیم. آخر عزیزان، این اعمـال [...]  مادي دنیایی توي سر هم می
چنین نشـود کـه مـرگ و تـاریکی      خواهد بود. مردم، مرگ و قبري هم خواهد بود دیگر هم

ش بشود، که اگر یک لحظه غفلت کنیم دینمـان را بـه ایـن    فراموش شود، عذاب خدا فرامو
  ایم. دنیا باخته

  مربوط به یاران باوفاي امام و محمد حسن عزیز گروه مقاومت امام:
من لیاقت آن را ندارم که با شما و براي شما سخنی بگویم ولی مسائلی را به عنوان  [...]  

ر ایـن حـال بغـض گلویتـان را گرفتـه و      دانم که شـاید االن د  کنم. می 2تذکر [یادآوري می]
اي نیست. باید صبر داشت و باید خود را آماده کنیـد و   دانم مسئله خواهید گریه کنید. می می
را محمد حسن گوش کنید بلکه بفهمید اگر با جمـع   هاي دیگري را هم آماده کنید [...] بچه

اي خود و جامعه خواهید بـود.  زود فردي موثر بر باشید و به هم تذکر بدهید بدانید که [...]
اي برایتان رخ  کننده کارهایتان را با هم و با شور بیشتر رسیدگی کنید اگر یک مسئله ناراحت

  داد، عصبانی و ناراحت نشوید و بعد خودتان را بکشید کنار بلکه مسئول هستید. 
ضو کاري باشـند  نفر ع 50در میان آن  تر و با هم بیشتر باشید [...] باید نیروها را منسجم  

ها کار کنید و ادامه دهید کارهایتان را. [از] نماز شب یادتـان نـرود. [از] دعـا بـراي      با همان
هاي شهدا سر بزنید. با آنهـا در تمـاس باشـید.     شهدا یادتان نرود. بیشتر به خانواده 3خانوادة

فردا روزي کـه   قدر یکدیگر را بدانید قدر جمعهایتان را بدانید که بعد پشیمان خواهید شد.
با هم باشید و بـه هـم سـر بزنیـد. قـدر یکـدیگر را        4بزرگ شدید و سر زندگی خود رفتید

خـود بکشـانید. بـه آنهـا کـار بدهیـد،        5بدانید. افراد خوب را شناسایی کنید و آنان به طرف
  شخصیت بدهید، بعد هم از آنان کار بخواهید.

                                           
 .باشد » اندازیم می«سیاق کالم باید کلمه افتاده به  -1
 باشد. » یادآوري«به سیاق کالم باید کلمه افتاده  -2
  ».خانه«در اصل وصیت  -3
 باشد.» رفتید«به سیاق کالم واژة افتاده باید  -4
  باشد.» به طرف«افتاده باید  به سیاق کالم واژة -5
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ول محمد حسن بیشتر [در] مجالس مـذهبی  ق [از] رفتن به اردو و بسیج یادتان نرود. به   
شرکت کنید [از] نماز جماعت فراموشتان نشود کـه مـا هرچـه داریـم از ایـن نمـاز اسـت.        

    1.»ترین فریاد همان نماز است بزرگ«
با دو گروه با معلمین و محصلین که اي عزیزان که باید سرمشق جامعه باشـید کـه    [...]  

خواهم که امـام و یـاران    کنید، از شما می آن را شما ایفا می کنید [...] جامعه را شما کامل می
هاي روحانیت عزیز باشید. در کارهایتان و در اعمالتـان   امام را از یاد نبرید و گوش به فرمان

از سخنان امام عزیز کمک بگیرید و راهگشاي مسائل زندگی خود قرار دهید. امیـدوارم کـه   
  مام زمان(عج) باشید آمین. شماها امید آینده و سربازان آینده ا

از همـه   ایـد، مـرا ببخشـید و دعـایم کنیـد [...]      اگر از من حقیر بدي و برخوردي دیـده   
خواهم که مرا ببخشید و مرا دعا کنند که خدا مـرا عـذاب ندهـد، در ضـمن از خـانواده       می

ا دانم کـه شـاید فرزنـد خـوبی بـراي شـم       خواهم که مرا ببخشند. آخر می می عزیز خود هم 
 ) سرشکسـته نیسـت [...]  3دانم پیش زهرا( مخصوصاً مادر عزیزم و مهربانم که می 2نبودم

  خواهم که ما را ببخشند آن شهدا سربلند و پرافتخار خواهد بود از برادران و خواهرانم می
  

ــگ   ــد تن ــورم کنن ــه در گ   واي از آن روزي ک
  

ــر ســرم خــاك و خــس و ســنگ    ــد ب   بریزن
ــنم  آن [...]   ــاران کــ ــا مــ ــه بــ ــگ کــ   جنــ

  
  بــــه [...] آنکــــه از مــــوران گریــــزم     

    

هایمان اگر در این مدت عمر از من حقیر خطایی دیدند، مرا به بزرگـی   امیدوارم همسایه  
 خواهم که اگر مـا [در] ایـن مـدت نتوانسـتم [...]     خودشان ببخشند از خانواده شهدا هم می

  براي شما انجام دهم مرا ببخشید.
  التماس دعا

ز وحشت برایم بخواند یک سال نماز و پـنج مـاه روزه قـرض دارم انجـام     خواهم که نما می
  دهید.

                                           
، 12(صـحیفۀ امـام، ج  ». نماز بخوانید از همه فریادهـا بـاالتر اسـت   «این عبارت تحت تأثیر این سخن امام است که:  -1

 ).393ص
  باشد.» شما نبودم«هاي افتاده  آید که واژه از سیاق کالم بر می -2
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  هاي کلیدي عبارت
I .هدف از آمدنم به جبهه این است که از اسالم مهدي(عج) تا آخرین قطره خونم دفاع نمایم  
I )باشد. ) می7اطاعت از ولی فقیه همانند اطاعت از ائمه اطهار  
I کنم هنوز هم دیر نشـده،   باشند توصیه می تفاوت هستند یا مخالف می جنگ بیکه نسبت به   آنان

  به آغوش اسالم باز گردند و نزد خداي کریم توبه کنند.
I کند  کند و از دین و آیین محمدي پیروي می کس که مسلمان است و خود را شهید قلمداد می آن

  د.باش ) در دلش می7) اباعبداهللا الحسین(3و مهر فرزند زهرا(
I بشتابیم.7کنیم باید به یاري حسین( ما اگر خود را شیعه قلمداد می (  
I .با انقالب هماهنگ بوده و امام را یاري کنید  
I .اگر شهید شدم از اسالم و قرآن دفاع کنید  
I )حجـاب خـود را    ،) را الگوي خـود قـرار دهیـد   3خواهران عزیزم، در کارهایتان زینب کبري

  حفظ کنید.
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  سوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365نهم اردیبهشت  و بیست تاریخ شهادت:
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  اصابت ترکش نحوة شهادت:
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  حسن فرومدي
  

   الرحمن الرحیمبسم اهللا
و اشـهد  اشهد ان ال اله اال اهللا «اینجانب حسن فرومدي، اعزامی از روستاي دیزج معتقدم به 

قٌ   ۀانَّ الجنّج اهللا و جالمعصومین ح انَّ اَئمۀ انَّ محمداً رسولُ اهللا و ـ  و انَّحـ  و انَّ ار حـقٌ النّ
کـنم کـه مـا را از     خدا را شـکر مـی   1».قبوریبعث من فی ال اهللاُ نَّاَا و هب فییال ر اتیۀ الساعۀُ

الطاف خویش محروم نکرد و توفیق در زمـره رزمنـدگان اسـالم بـودن را بـه بنـده عنایـت        
گویم که به من توفیق عنایت کردي تا از امام خویش اطاعـت   فرمود. خدایا، تو را سپاس می

بگـویم و در هـر    او لبیـک  2»هل من ناصر ینصـرنی «و پیروي نمایم و به نداي بانگ رساي 
حال گوش به فرمان او باشم و از او اطاعت و پیروي نمایم و تا جان در بدن دارم هیچ گـاه  

او  »هـل مـن ناصـر ینصـرنی    «گویان به نـداي پرافتخـار    او را رها نکرده و در هر حال لبیک
  باشم.
 هدف از آمدنم به جبهه این است که از اسالم مهدي(عج) تا آخرین قطـره خـونم دفـاع     

) بـوده و اطاعـت از ولـی فقیـه     7نمایم و از اوامر ولی فقیه همانند اوامر ائمه معصومین(
باشد که سرچشـمه آن یکـی اسـت و بـه اطاعـت و       ) می7همانند اطاعت از ائمه اطهار(

باشـند   تفاوت هستند یا مخـالف مـی   که نسبت به جنگ بی  بندگی از یگانه ایزد منان به آنان
دیر نشده، به آغوش اسالم باز گردند و نزد خداي کریم توبـه کننـد   کنم هنوز هم  توصیه می

دهد. وگرنـه فـرداي    کنند و آنها را مورد عفو و بخشش قرار می که خدا توبه آنها را قبول می
) روسیاه و خجل خواهند بود و خداي بـزرگ آنهـا را   7قیامت در مقابل ائمه معصومین(
کنـد و از   لمان است و خود را شهید قلمداد میکس که مس در قعر آتش جاي خواهد داد. آن
) در 7) اباعبـداهللا الحسـین(  3کند و مهر فرزنـد زهـرا(   دین و آیین محمدي پیروي می

سوزد بدانـد کـه    ) می7سر حسین( کس که به عشق بدن پاره پاره و بی باشد، آن  دلش می
کـه جوانـان     د. آنـان باش ) می7اطاعت و پیروي از روح اهللا اطاعت و پیروي از اباعبداهللا(

                                           
  ).17، ص1جد، جبخشی از دعاي تلقین و حتی ذکر غسل میت. (مصباح المته -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
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خیـال   کشاندند، به  کردند و آنان را به گمراهی می پاك و معصوم را از آمدن به جبهه نهی می
خواستند که به آنها محبت کنند و خود را دلسوز آنها بدانند. غافـل بودنـد    خام خودشان می

نکـه روزي  که این محبت نیست که در حق آنان روا داشتند بلکه از شقاوت است. مگر نه ای
که مرگ ما فرا خواهد رسید، پس چرا شهادت در راه خدا را انتخـاب نکنـیم. البتـه مسـئله     
اداي تکلیف است، اما در این راه ممکن است شهادت هـم نصـیب انسـان شـود. چـه بسـا       

هاي دیگـر از دنیـا    کسانی بودند که در جبهه حضور پیدا نکردند ولی بر اثر تصادف یا مرگ
پیمـاییم و از   گیـریم و راه راسـت را نمـی    آیـیم و عبـرت نمـی    خود نمی ه رفتند. پس چرا ب

بار دیگر به آن دسته از افرادي که نسبت بـه   کنیم. باز هم یک منجالب فساد خود را رها نمی
کنم که این کار خیانتی بزرگ به خدا و رسـول خـدا و    تفاوتند نصیحت می انقالب و امام بی

  باشد. اش می ذریه
هـا، امثـال    ها و نوروزي امت شهیدپرور دیزج، بدانید که خون عباس بیرجنديو شما اي   

هاي تمـامی جوانـان امـت     بلکه در رگ 1آنان هرگز از بین نخواهد رفت و نخواهد خشکید
ها راه آنـان را ادامـه خواهنـد     دیزج به جریان خواهد افتاد چرا که با ریختن خون آنان جوان

هسـتند   2ود. این جوانان همان کودکان شیرخوار پانزده خـرداد داد و همه مطیع اهللا خواهند ب
که آن روز امامشان به آنها امیدوار بود کـه روز موعـود فـرا رسـیده و همـه بایـد از اسـالم        

دانم [که] این عزیزان از فرمایشات پیر جمـاران   مهدي(عج) دفاع کنیم و با وجودي [که] می
) 3کنم که امروز روز یاري حسـین زهـرا(   می عنوان تذکر عرض هرگز غافل نیستند باز به

  گوید: جاست که می باشد و این می
ــم    ــرببال بسـ ــوس کـ ــه دارد هـ ــر کـ   اهللا هـ

  
ــم      ــا بس ــی م ــر همراه ــه دارد س ــر ک   اهللا ه

  ) بشتابیم.7کنیم باید به یاري حسین( و ما اگر خود را شیعه قلمداد می    
 3اي از تـو [حاللیـت]   گذاشـته مادر عزیزم که زندگی پر رنج و پر از دردي را پشت سر   
اي امیدوارم که  طلبم که تنوانستم حق فرزندي را برایت ادا نمایم تو برایم زحمت کشیده می
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مرا ببخشی و اگر در این مسیري که مسیر شـاهدان شـهید و سـربازان رشـید اسـالم اسـت       
) حضرت هـاجر  6(1شهادت نصیبم گشت نگران نباش و یادآور وقتی حضرت ابراهیم

کنـی فرمـود    گذارد، هاجر از او سوال کرد، ما را به چه کسی واگذار می می 2ر بیابان [...]را د
اگر حسن فرزند تو و نور چشـمت   3».میراند دهد و می خداي یکتا کسی که به ما جان می« به

هـا   در کنارت نیست خداي او هست پس احساس تنهایی نکنید. زیرا که سرنوشت ما انسان
)، زینـب  7رسـان حسـین(   سوریه مشرف شـدي در کنـار قبـر پیـام    در دست اوست اگر 

قطعـه شـدة فرزنـدان     یاد پیکر قطعـه  یاد من هم باش. وقتی که دلت گرفت به ) به3کبري(
  ) باش تا دلت تسلی خاطر پیدا کند.3زهرا(

چه به گردنم حق داشتید، انجام وظیفـه کـنم. مـن از شـما      برادران عزیزم که نتوانستم آن  
اهم و امیدوارم که مرا ببخشید و حاللم نمایید. اگر در این مدت زندگی شـما را  خو عذر می

اي  ام واگر خداي ناکرده. حـرف زننـده   آزرده کردم، اگر کار خطایی نسبت به شما انجام داده
یاد خدا باشـید. بـا انقـالب     دل نگیرید و مرا ببخشید به نسبت شما روا داشتم امیدوارم که به

کننـد   ارزش زندگی می مام را یاري کنید و همه افرادي که در این دنیاي بیهماهنگ بوده و ا
بدانند که این زندگی تداوم نخواهد داشت و یکی زودتر و یکی دیرتر از ایـن دنیـاي فـانی    

رود و  گذرانی دنیا را بگذراند او هـم مـی   کس که به عیش و نوش و خوش خواهند رفت آن
فکر توشه  د او هم خواهد رفت پس چه بهتر که انسان بهکه با مشکالت زندگی را بگذران آن

) سرافکنده 7باشد نزد ائمه اطهار( خود در آخرت باشد تا در آن دنیا که سراي آخرت می
ایم به کجا  اي فکر کنید و بنشینید که از کجا آمده روید لحظه نباشد. هر وقت که سر مزار می

باشـد مـادر عزیزمـان را در وهلـه اول      ها درس عبرتـی بـراي شـما    خواهیم رفت بلکه این
قـابلم را در   سپارم امیدوارم اگر شهید شـدم خـون بـی    خداي سبحان و بعد هم به شما می به

رگهاي خود جاري سازید و از اسالم و قرآن دفاع کنید و از برادرم عبـاس انتظـار درام کـه    
  سنگر مرا خالی نگذارد و راه مرا ادامه دهد.
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خواهم که مرا ببخشید و حالل نمایید اگـر چـه نتوانسـتم در     م میو شما خواهران عزیز  
ام اگر نسبت به شما کار  مهري نموده تان برادر خوبی باشم اگر نسبت به شما بی زندگی براي

ام  اي نسبت به شما خواهران گرامی روا داشـته  خالفی از ن سرزده و یا حرف سرزنش کننده
باشد آن  چه رضاي حق در آن می در زندگی همیشه آن امیدوارم که مرا ببخشایید. سعی کنید

تـان زینـب    را انجام دهید به تکـالیف شـرعی خـود اهمیـت فـراوان بدهیـد و در کارهـاي       
کـه فاطمـه    چنـان  ) را الگوي خود قـرار دهیـد حجـاب خـود را حفـظ کنیـد آن      3کبري(
و سـرافراز   ) از شما خواسته است تا فرداي قیامت در مقابلش رو سفید و سربلند3زهرا(

  باشید.  
  »والسالم«

30/2/65  
  حسن فرومدي

  

متالشی نمودي و زن و فرزند را  1و چند کالمی با پدرم که زندگی ما را نابود و فنا [...]  
ات رفتـی و فکـر هـیچ چیـز را      هـاي نفسـانی   از خانه و کاشانه آواره نمودي و دنبال هوس

گـذرانی و   فکـر خـوش   نمودي و فقط به ها نکردي و فرزندانت را آواره گوشه و کنار خرابه
عیش و نوش دنیاي فانی بودي و آینده را در نظر نگرفتید که چه خواهد شد و چه بـر سـر   

عنوان پدر مسئولیت شرعی  من به [و] ها فرزندان من بودند آخر آن ،این فرزندان خواهد آمد
هاي شخصـی   امیال و خواستهسر راه ندادید و به فکر  در برابر آنان دارم. هرگز این فکر را به

روي. مـن   اي و بـه کجـا مـی    خود آیی و بدانی که از کجا آمده خودت بودي. امیدوارم که به
توانم به جرأت بگویم که در دوران زندگی از شما که پدر من بودید،  عنوان یک فرزند می به

ن اعضـاي  چنی گاه محبت ندیدم، غیر از خشم و نفرت چیزي دیگر نصیبم نگردید و هم هیچ
هایم حلقـه شـده و از    نویسم اشک در چشم چند جمله را می دیگر خانواده و اکنون که این 

فشارد. امیدوارم که خداوند شما را به  هاي چشمانم سرازیر گشته و گلویم را بغض می گونه
گناهان ما در گذرد، اگر من نتوانسـتم نسـبت بـه شـما     از راه راست هدایت کند و همچنین 
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توانید بعـد از   ي را ادا نمایم مرا ببخشید و اگر هم نسبت به من خشم داشتید، میحق فرزند
پا نموده و جشن  رفتن من از دنیا دست و پاي خود را حنا کرده و مجلس ازدواج دیگري به

بگیرید و من هرگز از شما گالیه نخواهم کرد. و امیـدوارم زنـدگی جدیـدي را کـه شـروع      
تاري نمایی و آنان را مثل من و افراد دیگر خانواده، که آنها را رف نمودي، با عیال خود خوش

آواره ساختی، رفتار نکنی و اگـر خواسـتی چنـین نمـایی، از همـین حـاال آنـان را در حـق         
خودشان رها کنی، بهتر است. پس امیدوارم که چنین نباشد، زیرا من سرنوشت خودم را که 

را به سرنوشت من دچار نماید و  1بنی بشري خواهد که هیچ طور مشاهده کرده دلم نمی این
خواهم که شما را به راه راست هـدایت نمایـد والسـالم. و چنـد      در آخر، از خداي یکتا می

  اي هم وصیت خصوصی دارم که در ورقه دیگر نوشتم. جمله
»الم علیکم و روالساهللا و برکاته ۀحم«  

  هم در مزار خوانده شود و هم در ختم مسجد.
25/2/65  

  حسن فرومدي
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
اشهد انَّ ال الـه اال اهللا و اشـهد   «جانب حسن فرومدي اعزامی از روستاي دیزج هستم به  این

عصومین حجج اهللا و ان ا ائمۀَان محمداً رسولُ اهللا و انَّ  ـ الم حـق و ان النـار حـق و ان     ۀلجنّ
بعثَ من فی القبور ال ریب فیها اتیۀَ الساعۀَ کـنم کـه مـا را از     خدا را شـکر مـی   2.»و انَّ اهللا ی

الطاف خویش محروم نکرد و توفیق در زمره رزمندگان اسالم بودن را به بنده عنایـت کـرد.   
هـل مـن   «خدایا تو را شکر که مرا توفیق عنایت کردي تا از امام خوش اطاعـت کـنم و بـه    

ز آمدنم به جبهه این است کـه از اسـالم دفـاع کـنم     او لبیک بگویم هدف ا 3»ناصر ینصرنی
شـود بـه    ) و اطاعت از ائمه هم منتهی می7امروز اوامر ولی فقیه همانند اوامر ائمه اطهار(
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تفاوت هسـتند یـا مخالفنـد توصـیه      اطاعت از یگانه ایزد منان. به آنان که نسبت به جنگ بی
کند وگرنه فرداي قیامـت   ها را قبول می نکنم هنوز هم دیر نشده توبه کنند که خدا توبه آ می

) رو سیاه خواهند بود و در قعر آتش جـاي خواهنـد گرفـت    7در مقابل ائمه معصومین(
) در دلش اسـت  7) ابا عبداهللا الحسین (3کس که مسلمان است و مهر فرزند زهرا ( آن

از  سـوزد بدانـد کـه اطاعـت     ) می7کس که به عشق بدن پاره پاره و بی سر حسین( و آن
کردنـد   ) است. آنان که مـرا از آمـدن بـه جبهـه نهـی مـی      7روح اهللا اطاعت از ابا عبداهللا(

خواستند به من محبت کنند غافل بودنـد کـه ایـن محبـت نیسـت ایـن        خیال خودشان می به
پـس چـرا شـهادت در راه     که یک روز مرگ ما فرا خواهد رسـید.  شقاوت است مگر نه این
مسئله اداي تکلیف است اما در این راه ممکن است شهادت هـم   خدا را انتخاب نکنیم البته

هاي  نصیب انسان شود چه بسا کسانی بودند که در جبهه نیامدند ولی بر اثر تصادف یا مرگ
تفاوتند نصیحت  بار دیگر همه افرادي که به انقالب و امام بی دیگر از بین رفتند باز هم یک 

  اش. اهللا و ذریه ولکنم که این کار خیانتی است به رس می
ها و امثال او هرگزخشک نخواهـد   امت شهیدپرور دیزج بدانید که خون عباس بیرجندي  

جریان خواهد افتاد چرا کـه همـه مطیـع امامنـد ایـن       هاي جوان امت ذیرج به شد و در رگ
 ها امیدوار بود شان به آن جوانان همان کودکان شیرخوار پانزده خرداد هستند که آن روز امام

دانـم کـه از    که روز موعود فرا رسیده و همه باید از اسـالم دفـاع کنـیم و بـا وجـودي مـی      
کـنم کـه امـروز روز     عنوان تذکراً عرض می فرمایشات پیر جماران هرگز غافل نیستند باز به

  اهللا. باشد و هر که دارد هوس کرب و بال بسم ) می3یاري حسین زهرا(
اي از تـو حاللیـت    از دردي را پشـت سـر گذاشـته   مادر عزیزم که زندگی پر رنج و پـر    
اي امیـدوارم   ها بـرایم کشـیده   طلبم که تنوانستم حق فرزندي را برایت ادا کنم تو زحمت می

مرا ببخشی و اگر در این مسیري که مسیر شـاهدان شـهید و سـربازان رشـید اسـالم اسـت       
را در ) حضـرت هـاجر   6شهادت نصیبم گشت نگران نباشد وقتـی حضـرت ابـراهیم(   

خدا.  کنی فرمود به گذارد هاجر از او سوال کرد ما را به چه کسی واگذار می بیابان لم یزرعی 
اگر حسن فرزند تو و نور چشمت در کنارت نیست خداي او هست. اگـر سـوریه مشـرف    

یاد من هم بـاش وقتـی کـه     ) به3)، زینب کبري(7رسان حسین( شدي در کنار قبر پیام
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) باش تا دلت تسـلی خـاطر پیـدا    3قطعه شدة فرزندان زهرا( قطعه یاد پیکر دلت گرفت به
  کند.
چه به گردنم حق داشتید انجام وظیفه کنم من از شما عذر  برادران عزیزم که نتوانستم آن  
یاد خدا باشید با انقالب هماهنگ بـوده و امـام را یـاري کنیـد و      و مرا ببخشید به خواهم می

ن زندگی تداوم ندارد و یکی زود یکـی دیرتـر از ایـن دنیـا     کنند ای همه افراد که زندگی می
کـه بـا    رود و آن گذرانی بگذراند او هم می کس که به عیش و نوش و خوش خواهد رفت آن

رویـد کمـی فکـر کنیـد تـا       مشکالت زندگی کند او هم خواهد رفت. هر وقت سر مزار می
سـپارم   و بعـداً بـه شـما مـی     خـدا  براي شما عبرتی باشد مادر عزیزمان را در درجـۀ اول بـه  

هاي خود جاري سـازید و اسـالم و قـرآن     قابلم را در رگ امیدوارم اگر شهید شدم خون بی
  دفاع کنید.

ها  آن خواهم مرا ببخشند اگر نتوانستم در زندگی برادر خوبی براي  و خواهران عزیزم می  
نجـام دهیـد بـه    چه رضـاي حـق در آن اسـت آن را ا    باشم سعی کنید در زندگی همیشه آن

) از 3چنان که فاطمه زهـرا(  تکالیف شرعی خود اهمیت فراوان بدهید حجاب خود را آن
شما خواسته حفظ کنید تا فرداي قیامت در مقابلش رو سفید و سربلند باشید. چنـد کالمـی   

  هم وصیت خصوصی داشتم که در ورقۀ دیگر نوشتم.
مانـد در   آنچه اموال از من باقی مـی  دهم مادر عزیزم شما را بعنوان وصی خودم قرار می  

اختیار شما باشد و هر طور که خودت صالح دانستی انجام بده و اگر هم کمکـی خواسـتی   
دانی اگـر از بنیـاد شـهید     بکنی به برادرم عباس و خواهرم رقیه آن هم باز خودت صالح می

نا دارم به غیـر از  کمکی خواستند بکنند، از آن برادران محترم مسئول بنیاد خواهشمندم و تم
توانـد   مادرم حق استفاده از حقوق را کسی دیگر ندارد، تنها اوست که در صورت لزوم مـی 

و شما را نخواهم بخشید اگر کسی دیگر بخواهد سوء استفاده از ایـن حقـوق    1استفاده بکند
امـام و   که به داند و بعد از او برادرم عباس و آنان المال بکند و باز هم مادرم خودش می بیت

ها را نصیحت  اي ببرند باز هم آن به انقالب اسالمی توهین کردند حق ندارند از انقالب بهره
  کنم برگردند به آغوش انقالب و امام. می

                                           
 ».ببرد«در اصل وصیت  -1
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 3500اي  کنم بدهکار باشم پولی را که به حسـین داده  از نظر بدهکاري به کسی فکر نمی  
به محمد دایی بدهیـد و اگـر کسـی     تومان 2500تومان طلب خودش و بقیه آن را گرفته و 

گوسـفندان را از   1دیگر هم بود که مراجعه کرد که یادم نیست طلب او را پرداخـت نماییـد  
هـا دقیقـا یـادم     محمد حسن اصغري پدر محمد علی اصغري تحویل بگیرید که شمارش آن

امـوال در   ام و بـاالخره کلیـه   باشد و مزد آن را پرداخت نمایید. زمین را که بـاغ گرفتـه   نمی
تومان را هم بدهد و در صورتی که دلـش   14000باشد و پول برادرم عباس  اختیار مادرم می

طور که در اول گفتم به برادر عبـاس و خـواهر رقیـه کمـک کنـد و       تواند همان خواست می
خـواهم کـه بـه نحـو احسـن در       امیدوارم که مرا مدیون کسی ننمایید. از برادرم عباس مـی 

  داري نمایید. از مادر مهربان نگه صورت نبودن من
سال نمـاز   چنین یک روز بدهکارم در صورت مقدور بودن بگیرید و هم 15از نظر روزه   

دادم بعد از  ) می7جاي آورند و نذري که در روز عاشوراي حسین( قضا برایم بدهید تا به
آخـر از خداونـد   والسـالم. در   2رفتن من اگر چیزي باقی ماند و برایتان مقدور بود، بدهیـد 

  خواهم که همه گمراهان را به صراط مستقیمش هدایت کند.   متعال می
ام کـه اهـل روسـتاي خـودم هسـتند امضـاء        این وصیت را چنـد تـن از بـرادران دینـی      
  3نمایند. می
  

                                           
  ».نمائید«در اصل وصیت  -1
 ».بدهید«در اصل وصیت  -2
اند. حاج نعمت اهللا نوري، محمد امامی، محمدرضـا چنگیـزي،    افراد زیر وصیت شهید حسن فرومدي را امضاء کرده -3

 ، حاج قدمعلی حاج محمدي، و اصغري.الحقیر محمد الحسین علی محمدي، االحقر رمضانعلی نوري
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 41     حسن  ،فرومدي ¹ان سمنان است



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I رسـد  مشام همه عاشقان وصـال مـی  انگیز دعوت از سوي حق را که به  توان عطر دل چگونه می، 

  .نشنیده گرفت
I پذیر است که چشمی معبودش را ببیند و برق ابهت آن یار چشم را خیره نسازد. مگر امکان 
I شود قلب انسان سنگینی عشق پروردگار خود [را] احساس نموده، ولی فرمـانش کنـدتر    مگر می

  گردد.
I تـر از   کشیدن شـیرین اسـت و شـیرین    انتظار ،این وصل جاودانی را .پس چه باك است از مرگ

  آغوش کشیدن آن.به همه 
I طلبم. خداوندا، در این عمر کوتاه و این هجران سراسر مشقت تنها تو را می  

  احمد :نام
  فرهادي خانوادگی:  نام

  محمدباقر پدر: نام 
  مهرانگیز نام مادر:

  1340پانزدهم تیر  تاریخ تولد:
شـهر شـهمیرزاد از توابـع     محل تولـد: 
  هدیشهرشهرستان م
  پایان دوره راهنمایی تحصیالت:
  ارتش کننده: ارگان اعزام

  1363دوازدهم خرداد  تاریخ شهادت:
  مریوان  محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  احمد فرهادي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
نام یگانه معشـوق   ها در دست اوست. به  نام آنکه هستی از او زینت یافت و حیات انسان به 

نام خداوندي که جهان در انتظار فرا رسـیدن روز عـدالتش در تکـاپوي     و به  ها نمایی انسان
گذار جمهوري  زند. درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی و بنیان وپا می حد و حصري دست بی

اسالمی و نیز رحمت خدا به روح خدا که مجري فرامین الهی در این سرزمین پهناور اسـت  
  ات انوار قدسی راهنمایی نمود.و ما را در راه رسیدن به تشعشع

دهندگان بـر یکتـایی حـق و سـالم و      زمین و به شهادت با سالم و درود بر شهیدان ایران  
)) که رهروان شایسته مکتب سـعادت و خـون   6درود به فداییان اسالم ناب (محمدي(

 رهبرشان را لبیک گفته و پا به عرصه جهاد گذاشت 1»هل من ناصر ینصرنی«گشتند و نداي 
  و مشتاقانه لقاي معشوق را طلب کردند.

  
ــادن      ــوان نه ــر ت ــر س ــان گ ــتان جان ــر آس   ب

  
ــوان زد     ــمان ت ــر آس ــربلندي ب ــگ س   2گلبان

    

انگیز دعوت از سوي حق را که به مشـام همـه عاشـقان وصـال      توان عطر دل چگونه می  
کـه    انگیز مشتاقان و دعوت از سوي آنـان  توان نداي دل رسد نشنیده گرفت و چگونه می می

را به همراه دارند نشنیده گرفت و  3از آسمان براي زمینیان مشتاق معراج پیام و سروش [...]
پـذیر اسـت کـه چشـمی      العملی نشان ندهد. مگر امکان شود گوشی بشنود و عکس مگر می

شود قلب انسان سنگینی  معبودش را ببیند و برق ابهت آن یار چشم را خیره نسازد. مگر می
شـود دسـتان و    خود [را] احساس نموده، ولی فرمانش کندتر گردد. مگر می عشق پروردگار

اي  پاهاي عاشقی که در پی معشوق شب و روز از خواب و خوراك درمانده اسـت و لحظـه  
کند بست و به او  شماري می آرامش خاطر بر او حرام گشت و در انتظار رسیدن به یار لحظه

                                           
 ر.ك. تعلیقات.   -1
  شعر از حافظ. -2
 خوانا نیست.   -3
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) 7بـن علـی(   که در صحراي کـربال حسـین  گفت که به آن سمت حرکت نکن. مگر نبود 
ماند، پـس   ) جز با کشتن من پایدار نمی6اهللا( اگر دین جدم رسول«عاشقانه چنین گفت 

هـاي   پس چه باك است از مرگ بلکه بـالعکس لحظـه   2».مرا دربر گیرید 1اي شمشیرها [را]
در آغـوش  تر از همـه   رسیدن به این وصل جاودانی را انتظار کشیدن شیرین است و شیرین

  کشیدن آن.
  زان شـــبی کـــه وعـــده کـــردي روز وصـــل

  
  شــمارم روز و شــب  روز و شــب را مــی   

طلبم. بارالهـا، بـه    خداوندا، در این عمر کوتاه و این هجران سراسر مشقت تنها تو را می    
که رهسپارنند قوت قلب و   که رفتگانند مغفرت، و به آنان  به آنان  که خفتگانند بیداري،  آنان
دهنـدگان خـط    که ماندگارند صبر و استقامت در برابر مشکالت عنایت فرما تا ادامـه   نانبه آ

  سرخ شهادت گردند.
نماید. چـرا کـه    پروردگارا، ببخش مرا از پس گناهانی که راه رسیدن به تو را مسدود می  

اگر تو بر سیماي این بنده سرا پا تقصیرت در رحمت نگشایی و مرا در این وادي پرمشـقت  
حـق چنـین اسـت     نیاز گردم. آري، خداونـدا، بـه   نها رها کنی دامنگیر کدام قدرت یگانه بیت

  اند. حماسه شهادت مردمان خدا که در انتظار فیض و رحمت الهی
  3بریدنــــدزنجیرهــــا  دیوانگــــان کــــویش

  
ــدان [...]    ــت زنـ ــاي ذلـ ــد4زنجیرهـ   بریدنـ

ــادگان     ــا رو گش ــه ب ــیدند ب ــق رس ــاه ح   درگ
  

  مست از شراب دیدنداین فراموشان شب را   
ــش      ــرخ روی ــتان س ــویش مس ــقان ک   اي عاش

  
  دندحـق شـهی   هنگام محشر [...] خوبـان بـه    

  سپارم و امیدوارم خداوند غفار از تقصراتم بگذرد. مهربان می    
  5احمد فرهادي

11/1/63  
  در این ره شهادت شهدي از دست پیـر سـالک  

  
  تر از عسل را با دست خـود چشـیدند   شیرین  

  
                                           

 اضافه است.   -1
 ».و ان کان دینِ محمد«ر.ك.تعلیقات ذیل  -2
 ».ددریروي زنجیرها دیوانگان «در اصل وصیت  -3
 خوانا نیست. -4
 آن ابیات دیگر شعر را ادامه داده است.و پس از » چرا که آنگاه ... «کنار امضاي شهید آمده است  -5



 45     احمد  ،فرهادي ¹استان سمنان 

  شـنیدند چـون عاشـقان دویدنـد     قحـ تا بانگ 
  

  هــا رمیدنــد چــون بازهــا پریدنــد چــون گلــه  
ــانیم،    ــا نیـــز خفتگـ ــانیم هـــممـ ــازِ مردگـ   سـ

  
  خـود دمیدنـد  صـور  چون حال ما بدیدند در   

  دل تنیدنـــد اهریمنـــان رســـیدند تـــاري بـــه   
  

ــاي    ــون ماره ــد زچ ــا گزیدن ــتان م   نگــی دس
  1[...]ودمـــــــــا از میـــــــــان ایـــــــــن   

  
  خلیدنـد چـون خارهـا   ابلیسیان بـر آن نفـس     

نمایم که اگر چـون امـام    در ادامه به کلیه دوستان و آشنایان و خانواده عزیزم وصیت می    
خـدا    آستان قرب الهی خواهید رسید و اگر نـه بـه   2هبخویش به تکلیف الهی عمل نمودید. 

  4»و العصر ان االنسان لفی خسر« 3[...]کارید چرا که  قسم که زیان
ها یک مسیر حق در این عالم خاکی بیشتر نیست و به حرکـت در جهتـی   و بدانید که تن  

که این چنین جان سپردند   السافلین است که بدا به حال آنان خالف این مسیر رفتن به اسفل
که عاشـقانه پـر گشـودند و معراجشـان سـرآغاز زنـدگی جـاودان در          و خوشا به حال آنان
  بهشت عذاب گردید.

ــار   ــت و دوب ــوچ گذش ــان ک ــدیم زم ــا مان   ه م
  

ــدیم      ــدا مان ــاروان ج ــل و از ک ــدیم غاف   ش
  ز جهل خفتم و گفتم همیشـه فرصـت هسـت     

  
  هــا مانــدیم اســیر دســت و هنــوز و همیشــه  

ــار ســـفر را کـــه روز پرســـش    ــا ببنـــد بـ   هـ
  

ــدیم     ــرا مان ــرت چ ــدمان حس ــه دل نمان   5ب
دانند، ولـی   ان میکنند و خود را مسلم که به زبان نام خدا را جاري می و در انتها به آنان     

نمـایم   تقاضـا مـی  خیزند.  و براي اقامه نماز و نیاز بر نمیگزینند  از راز و نیاز با او دوري می
پـیش از اینکـه از    .و بال و مشـقت   یاد آورید نه در هنگام سختی  که خدا را در همه حال به

د. در پایان، همه خواهد شننور هدایت الهی نیز متوجه آنان   ملتی رخت بربندد، 6میان چنین
  7خداي [...] عزیزان و دوستان را به

                                           
 خوانا نیست. -1
 ».که«در اصل وصیت  -2
 خوانا نیست. -3
 ».قسم به عصر، همانا انسان در خسران است. «1-2عصر/  -4
 ».نماند بدل نماندمان...«در اصل وصیت  -5
 »  از اینکه از میان چنین پیش«در اصل وصیت  -6
 ت.  گویا قسمت آخر وصیت افتاده اس -7
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  هاي کلیدي عبارت
I .مبادا امام امت، این قلب ملت، این هدیه خدا، را تنها بگذارید 
I  .وحدت را حفظ کنید  
I ترین سـالح ماسـت در مقابـل دشـمن، مشـت       ها و نماز جمعه که بزرگ با شرکت در راهپیمایی

  خوار بزنید. ها جهان درتمحکمی بر دهان ابرق
I الم) است انتخاب نمودم. من با آگاهی کامل این راه را که همان راه حسین(علیه الس 
I عنوان یک برادر و رهبر بزرگ هر فرمـانی را کـه صـادر کنـد      ولی به .خمینی براي ما بت نیست

  جامه عمل خواهیم پوشاند.
I ست.خمینی کبیر، واقعاً قلب و دیده همه مسلمانان جهان ا  
I خواهم که همچون تمام خواهران شهدا و از همـه گذشـته همچـون     خواهران عزیزم، از شما می

  .دگویان و منافقین بزنی ) با خطبه خود مشت محکمی بر دهان یاوه3زینب(

  خسرو :نام
  محمدنیا فرید خانوادگی:  نام

  رضا  پدر: نام 
  خدیجه   نام مادر:

  1336یکم اردیبهشت  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1360هشتم مرداد  تاریخ شهادت:
  گیالن غرب محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  خسرو فریدمحمدنیا
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»وصرصم نیانٌهم بنّکاَ صفاً لون فی سبیلهذین یقاتالّ حبی اهللاُ انّ«

) اسـت، انتخـاب   7من با دید تمام و با آگاهی کامل این راه را، که همان راه حسـین(   
) که از حلقـوم خمینـی کبیـر بیـرون     7حسین( 2»هل من ناصر ینصرنی«نموده و به نداي 

و دشمنان دین و اسالم اعـالم نمـایم کـه خمینـی      3آمده است لبیک گفتم تا به این منافقین
عنوان یک برادر و رهبر بزرگ هر فرمانی را که صادر کنـد جامـه    لی بهبراي ما بت نیست و
  عمل خواهیم پوشاند.

عنوان یک برادر کوچک از شما مردم غیور و شهیدپرور، که باعث سربلندي همـه   من به  
خواهم که مبادا امام امت، این قلب ملـت، ایـن هدیـه خـدا، را      ایرانیان در جهان هستید، می

ادا باعث ناراحتی او شوید. مبـادا بـا رفتـار و کـردار خـود و از کمبودهـاي       تنها بگذارید. مب
کند از هدف خود منحـرف   مصنوعی که این ضد انقالب آمریکایی برایمان ایجاد کرده و می

شوید. و باعث ناراحتی این خمینی کبیر، که واقعاً قلب و دیده همه مسلمانان جهان اسـت،  
ترین سـالح   ها و نماز جمعه که بزرگ ت در راهپیماییشوید وحدت را حفظ کنید و با شرک

  خوار بزنید. ها جهان ماست در مقابل دشمن، مشت محکمی بر دهان ابرقدرت
جان براي من دریـغ   خمیرةو تو اي مادري که باعث افتخار من بوده و هستی، تو که از   

حسـین اسـت و    نکردي، من هم چون قدرت تالفی آن را نداشتم، قدم در ایـن راه کـه راه،  
کمــک بقیــه بــرادران راه کــربالي  4همــان راه دلخــواه تــو بــود، گذاشــت[م] کــه شــاید بــا

) را باز کنم. چون از اول بچگی آرزوي من این بود که تو را به زیـارت سـاالر   7حسین(
) ببرم. حال خود نتوانستم، شاید [با] خـون مـن دیگـر بـرادران     7بن علی( شهیدان حسین

                                           
  ».دارد جهاد کافران مانند سد آهنین همدست و پایدارند بسیار دوست می  خدا آن مؤمنان را که در صف. «4صف/  -1
  ر.ك. تعلیقات.   -2
 ر.ك. تعلیقات.   -3
 ».به«در اصل وصیت  -4
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واهم بعد از من همچون گذشـته کـه صـبور بـودي، بـاز هـم باشـی کـه         خ بتواند. از تو می
  فرماید: می
»ر د هب ر کونَ عند ی بد ۀٌانَّ العج   صـابو ی سده أو یصاب فی ماله اَ تلی فی ج ب ی مله فَ ع غُها بِ بلُ ال ی

برَ بلَ ص وفَإنَّ ه ه لْد غَّفی واهاهللاُ إی 1»ه  
توانـد رسـید، پـس     قامی و رتبتی در نظر گرفته شده است که با عمل بدان نمیبراي بنده م«

اي بـراي فرزنـدانش مبـتال     خدا او را به پلیدي در پیکرش یا خسارتی در مـالش یـا حادثـه   
  »رساندش سازد. اگر صبر کرد، خدا بدان مقام می می
دیـن اسـالم و    پس تو مادر سعی کن بتوانی به چنین مقامی برسی و به دشـمنان امـام و    

منافقین نشان دهی که به بعد شهادت اسالم پایبنـدي و شـما اي خـواهران عزیـزم، از شـما      
) بـا خطبـه   3خواهم که همچون تمام خواهران شهدا و از همه گذشته همچون زینب( می

گویان و منـافقین بزنـی و شـما بـرادران عزیـز، مـا یـازده         خود مشت محکمی بر دهان یاوه
ت به پشت هم دهیم که دادیم، دیگر حداقل در شاهرود نبایـد ضـد امـامی    برادریم. اگر پش

باشد. پس به پیش اي یاوران امام، اي سربازان امام زمان(عج) و تو اي پدر کـه عامـل تمـام    
خواهم که دیگر برادران را نیـز تشـویق    ها بودي تو بودي، که مرا فرستادي. از تو می این راه

  من این شعار را با صداي بلند بخوانی: 2ز تشییعخواهم در رو کنی و از تو می
  

ــی   ــواییم خمینــ ــرباز تــ ــه ســ ــا همــ   مــ
  

  گـــوش بـــه فرمـــان تـــواییم خمینـــی      
    

  »والسالم«
  و این شعر را بخوانید:

ــن     ــق ای ــربالي عش ــد ک ــا بدان ــت دنی   جاس
  

ــه    ــاترین اللــ ــت  زیبــ ــۀ ماســ ــا آاللــ   3هــ
ــر روز مــا را اربعــین در اربعــین اســت         ه

  
ــبح آزادي چنـــ      ــاي صـ ــا بهـ ــتآیـ   ین اسـ

  

                                           
ون لَه عند الدرجۀ ال یبلغها بعلمه [...]«. در اصل وصیت: 66، ص2مستدرك، ج -1 کُ ی بداهللا فی جسـده او یصـاب   انَّ الع

  ».بما له او یصاب فی ولده فان هو صبر [...] اهللا ایاه
  ».تشیی«در اصل وصیت  -2
 است.» اللۀ .گل.ها  زیباترین الله«و ...» دنیا بداند که «شعر از سپیدة کاشانی است، در اصل وصیت  -3
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ــرون نیســت  ــرادر بیمــی از خصــم ب ــا را ب   م
  

  1گر هست دردیمان هم از زخـم درون نیسـت    
  بایــد کــه ایــن زخــم نهــان بــا اشــک شســتن  

  
ــتن      ــویش گف ــا خ ــان ب ــن راز نه ــه ای ــد ک   بای

ــه     ــر چ ــر ب ــوال وار س ــه م ــد ک ــذاریم 2بای   گ
  

  آنجــــا ز بــــیم آشــــنا فریــــاد آریـــــم      
  ســنگران مــا را در ایــن ره گفتگوهاســت هــم  

  
  دریاســـتدریاســـت رو  دریـــادالن در پـــیش  

  راهی پـر از خـوف و خطـر در پـیش داریـم       
  

ــپاریم     ــر را سـ ــدف سـ ــه در راه هـ ــد کـ   بایـ
ــازیم      ــر س ــود زنجی ــتان خ ــه از دس ــد ک   بای

  
  ســــرباز روح اهللا شــــویم و ســــر ببــــازیم  

    

  با درود فراوان به رهبر کبیر انقالب، امام خمینی و تمام خانواده شهدا.
  
  

                                           
 ».گر هست دردیمان فرار از زخم درون نیست«در اصل وصیت  -1
) با چاه است. هنگـامی کـه در تمـام    7این بیت به سخن گفتن غریبانۀ موالي متقیان علی(». چه«وصیت  در اصل -2

 کرد. مدینه کسی را براي همرازي پیدا نمی
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  هاي کلیدي عبارت
I خداوند بزرگ. ،به نام آنکه هستیم و معشوق و معبود و مرادم اوست  
I )جان، لبیک اي اسالم و لبیک اي حسین زمان خمینی.  )7لبیک حسین  
I .امید است که راه مرا تمام اقوام و دوستانم ادامه دهند  
I  ها نسـبت   اگر چه با آن ،کنند یم در ضمن از تمام دوستان و اقوام و فامیل که بر ضد اسالم اقدام

  ها دوري کنند. زیادي هم دارم از آن
I بهتر است که بر مزار من تفکر کنند. ،گریه براي شهدا خوب نیست  
I خواهم که دست از این حسین زمان بر ندارند. از همه مردم ایران می  

  ماشاءاهللا :نام
  فریدونی خانوادگی:  نام

  محمد پدر: نام 
  منور مادر: نام

  1338نوزدهم آذر  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  پایان دوره راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361دوم فروردین  تاریخ شهادت:
  شوش محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

 گلزار شـهداي امـامزاده یحیـی    :مزار
  زادگاهش
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  اهللا فریدونی ماشاء
  

  بسم رب الشهداء و الصالحین
  نام خداوند مهربان به

گزارم که ایـام   که هستیم و معشوق و معبود و مرادم اوست خداوند بزرگ را سپاس ام آنن به
اي اسـت کـه در هـزار و     اهللا اهللا پیرو همان یوم  اهللا قرار داد این یوم عمر مرا در روزهاي یوم

) در زمـین کـربال نـدا سـر داد     7بن علی(  سیصد و چند سال پیش ساالر شهیدان حسین
پس ما در کربالي خونین ایـران  » آیا کسی است که مرا یاري کند« 1»نیهل من ناصر ینصر«

دهـیم لبیـک    هاي گره کـرده و پـوالدي خـود بـه نـداي او جـواب لبیـک سـر مـی          با مشت
جان، لبیک اي اسالم و لبیک اي حسین زمان خمینی و اگر چنین باشیم مثـل    )7حسین(

ایـم و بـه    م دهیم کار حسـینی کـرده  یک عاشق حقیقی رفتار کردیم. اگر چنین کاري را انجا
صورت ما یزیدي  یاري پرچم خونین ال اله اال اهللا پرداختیم و باید چنین باشیم و در غیر این

هستیم. امید است که راه مرا تمام اقوام و دوستانم ادامه دهند و پشتیبان و حـامی و پیشـتاز   
  د. این انقالب که زمینه انقالب ظهور حضرت مهدي(عج) است باشن

هـا   کنند اگر چه با آن می در ضمن از تمام دوستان و اقوام و فامیل که بر ضد اسالم اقدام   
ها دوري کنند و اگر بـا هـم بـه کارهـاي ضـد انقالبـی و ضـد         نسبت زیادي هم دارم از آن
هاي انقالب تحویل دهند که این فرمان رهبر کبیر  ها را به دادگاه اسالمی خود ادامه دادند آن

انـد و در   ب یک تکلیف الهی است و اگر چنین نکنند خون تمام شهدا را پایمـال کـرده  انقال
  ها نخواهند گذشت. ها شرکت دارند. و خداوند هرگز از آن کارهاي ضد انقالبی با آن

خواهم که براي من گریه  ضمناً از تمام دوستان و فامیل و بخصوص پدر و مادرم هم می  
خوب نیست بهتر است که بر مزار من تفکر کننـد زیـرا بهتـرین    نکنند زیرا گریه براي شهدا 

خـواهم کـه دسـت از ایـن      راه به مقصد فکر کردن است در ضمن از همه مـردم ایـران مـی   
هاي او جـواب مثبـت دهنـد تـا      حسین زمان بر ندارند و قدر این رهبر را بدانند و به فرمان

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
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خواهم کـه مـدفن مـرا     از شما میزمینه براي ظهور حضرت مهدي(عج) آماده شود. در آخر 
  در کنار سایر شهداي اسالم و قرآن، در سمنان قرار دهید. 

  

  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
  نامه برادر شهید ماشاءاهللا فریدونی وصیت

  ارادتمند اسالم و قرآن
8/6/60  
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  هاي کلیدي عبارت
I هی خوب بیرون آمدید. امیـدوارم [از ایـن] بـه    شما امت مسلمان که تا [به] حال از آزمایشات ال

  بعد نیز از این آزمایشات الهی خوب به درآیید.
I دانید که روزي خواهیم مرد، پس چرا با مرگی شرافتمندانه، با مرگی کـه درخـور اولیـاء     همه می

  خدا یعنی شهادت است نمیریم.
I م.) مرگ در بستر را ننگ بشماری7مان حضرت علی( ما باید چون موالي  
I خواهد. دانید که درخت نو پاي اسالم خون می می  
I     هـا بـراي    حال نیز که پیر جماران باعث شکوفایی این درخت در مملکت مـا شـده، بایـد خـون

  سیراب شدن این درخت ریخته شود.  
I نحو احسن قبول کرده و مـرا بـا شـهداي کـربال      به امید اینکه او خداوند این قربانی را از شما به

  محشور نماید.

  رضا :نام
  بیگی فصیح خانوادگی:  نام

  عباسعلی پدر: نام 
  صدیقه نام مادر:

  1343چهاردهم مرداد  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  چهارم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1363وششم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
  رة مجنون عراقجزی محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  1رضا فصیح بیگی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
علـی، کـه در چهـار بـرگ نوشـته شـده        نامه اینجانب رضا فصیح بیگی، فرزند عباس وصیت
  است.

نَّ ال الــه االّ« ه  اشــهد اَ والد لــی اهللا و اُ انَّ علیــاً و مــداً رســولُ اهللا و اشــهد حانَّ م اهللا و اشــهد
عصومین حجج اهللا الم« .  

دهم به حقانیت و رهبریت و مرجعیت امام بزرگوارمـان خمینـی روحـی لـه      ت میشهاد  
  الفداه.

) کـه بـه مـا درس آزادگـی و شـهادت      7بـن علـی(   با سالم بر ساالر شهیدان حسـین   
تن از اصحابش که با خونشان پرچم خونین اسالم را سرافراز و سربلند نگـه   72آموخت و 

ریت امام زمان(عج) و نایب برحقش خمینی کبیـر. و  داشتند. و با سالم و درود بر منجی بش
مان کـه بـا خـون سرخشـان نویـد پیـروزي را بـه تمـام          با سالم و درود بر شهیدان گرانقدر

مسلمین و مستضعفین جهان دادند. و با سالم و درود بر شما امت مسلمان که تا [بـه] حـال   
بعد نیز از این آزمایشـات الهـی    از آزمایشات الهی خوب بیرون آمدید. امیدوارم [از این] به

  خوب به درآیید.
دانید که روزي خواهیم مرد، پس چرا با مرگی شرافتمندانه، با مرگی  اي عزیزان، همه می  

که درخور اولیاء خدا یعنی شهادت است نمیریم. البته باید بدانیم که انسـان زمـانی بـه ایـن     
شامل حالش نمایـد کـه ایـن دنیـاي      تواند دست یابد و خدا این توفیق را سعادت عظما می

فانی را رها کند البته رها کردن دنیا نیز شرایط دارد که در قرآن و احادیث آمده. حـال یکـی   
اي اهـل ایمـان آیـا شـما را بـه      «فرمایـد:   کنیم که می هاي شریف قرآن را بیان می از این آیه

آن تجـارت ایـن    تجارتی سودمند که از عذاب دردناك آخرت نجات بخشـید داللـت کـنم.   
خدا و رسول او ایمان آورید و به جان و مال در راه خدا جهاد کنید که این کـار   است که به 

                                           
  وجود دارد. 19/12/63و  19/12/62نامه چهار امضاء با تاریخ  در صفحۀ اول وصیت -1
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ایـن تجـارت بـین بنـده و موالسـت.       1»از هر تجارتی اگر آگاه باشید براي شما بهتر اسـت 
خریدار حق تعالی است و فروشنده عبد است. خداوند آمـرزش [بهشـت] جنّـات عـدن را     

  خواهد. در برابر جان و مال شما را میدهد و  می
کنم این از عدالت و جوانمردي به دور باشـد چیـزي را کـه     بنابراین اي عزیزان، فکر می  

صـورت   باشد و بـه  صاحب آن خداوند و صاحب و مالک آن نیز خداوند تبارك و تعالی می
. به معامله و تجـارت  نیز باید به صاحب اصلی آن باز گردد 2باشد و [...] امانت در نزد ما می

بگذاریم و در این دنیا که قفسی بیش نیست بمانیم و تـن بـه ذلـت دهـیم. مـا بایـد چـون        
خدا قسم اگر در میـدان جنـگ بـا هـزار ضـربه       ) که فرمود به 7مان حضرت علی( موالي

شمشیر کشته شوم براي من بهتر است از اینکه در بستر بمیـرم، باشـیم و مـرگ در بسـتر را     
. بـه امیـد   3تـر خـود را مهیـا نماییـد     ریم. پس اي عزیزان، هرچه زودتـر و سـریع  ننگ بشما

  رستگاري و پیروزي و در آخر شهادت براي تمام مسلمین جهان.
  و حال چند کالمی با خانواده ارجمندم صحبت دارم:  
دانید که مـن بـا شـوق و اشـتیاق فراوانـی در ایـن راه قـدم         پدر و مادر عزیزم، شما می  

دانید که درخت نـو   و همچنین با آگاهی و بصیرت. بنابراین پدر و مادرم، این را میبرداشتم 
بـن   خواهد. همچون که در تاریخ مشاهده شد که امام بزرگوارمان حسین پاي اسالم خون می

دادنـد هـم اکنـون     تن از اصحابش در روز عاشورا اگر خون خـود را نمـی   72) و 7علی(
ال نیز که پیر جمـاران باعـث شـکوفایی ایـن درخـت در      رسید. پس ح اسالم بدین جا نمی

ها براي سیراب شدن این درخت ریخته شـود و تـاکنون بهتـرین     مملکت ما شده، باید خون
عزیزان این سرزمین خون خود را با شوق و اشتیاق دادند و حال نیز این توفیـق و سـعادت   

هرگز ناراحت مباشید که چرا  دهیم. پس شما 4شامل حال ما شده که خونمان را در راه [...]
هـاي   ها و زحمت دانم که مشقت اید. مادرم، می تنها اوالد یعنی پسر خودتان را از دست داده

                                           
دلکم علی تجار یا«سورة صف.  11و  10ترجمه آیۀ  -1 تُنجیکم من عذابٍ الیم* تُؤمنـون بـاهللا و    ةایها الذین آمنوا هل اَ

مون رسوله و تُجاهدون فی سبیل ن کُنتم تَعلَ خیرٌ لکم ا کم کم ذل کم و انفس  ».اهللا باموالَ
 خوانا نیست.   -2
 ».محیا نمائید«در اصل وصیت  -3
 خوانا نیست.   -4
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دهم که این قربانی تو، این هدیه تو، در نزد پروردگـار   اي ولی به تو مژده می فراوانی کشیده
ادر جان، این موضوع را مورد قبول شده و همچنین شما پدر عزیز و بزرگوارم. ولی پدر و م

در کمین هسـتند و منتظـر لحظـاتی     1هرگز فراموش نکنید که دشمن زبون و پست و منافق
هستند که به مقاصد شوم خود دست یابند، ولی شما با آگاهی و روحیه خـود نگذاریـد کـه    

خـدا قسـم کـه مـن       اي دشمنان خمینی عزیز شاد گرد[ن]د. مادر جان، بـه  حتی براي لحظه
سنگرانم به لقاء اهللا بروم و ایـن   کشیدم چون هم ي زیادي در انتظار بودم و انتظار میها مدت

) در روز عاشورا که جسم صد چاکش 7تنها آرزویم نبود، بلکه آرزو داشتم چون حسین(
بماند و  2هاي دشمنان بعثی هاي کافران بود، جسم من هم نیز در زیر تانک در زیر پاي اسب

) بـر بـالینم   6یب باشم تا این که مادر ما مسلمین با پسرش مهدي(هاي غر در آن بیابان
) سرم را بر دامن بگیرد و مادر جان، پیش تو از اینکـه مـن   6بیایند و دخت رسول اهللا(

مباش و همچنین شما خواهرانم اگر برادري نداریم کـه سـالح مـرا بگیـرد و      3غریبم با [...]
) با حجـاب خـود سـالح بـه زمـین افتـاده       3، شما خود چون زینب(4راهم را ادامه دهد

شکن باشـید   دست گیرید و تا آخرین نفس یار و یاور پیر جماران خمینی بت برادرتان را به 
خواهم که هر  ام را به شهر آوردند، از شماها می ام برآورده نشد و جنازه و اگر آرزوي غریبی

و در آخر نزد من بیایید و بر سر  بکنید 5وقت بر سر مزار شهدا آمدید اوال تمام شهداي [...]
)، اول 7حسـین( شهداي زمـان   6گویم اشک نریزید، بلکه شماها نیز چون [...] مزارم نمی

کسی سید الشهداء گریان باشید براي عزیز از دسـت رفتـه خودتـان و در     بر مظلومیت و بی
  انجام دهید.  7آخر چند خواسته داشتم که در صورت امکان برایم

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ».حزب بعث«ذیل  قاتر.ك. تعلی -2
 خوانا نیست.   -3
 ».دهند«در اصل وصیت  -4
 خوانا نیست.   -5
 خوانا نیست.   -6
 ».باشد ام می مخصوص خانواده«نامه نوشته شده  وصیت 3در صفحۀ  -7
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خواهیـد صـرف    اي که مـی  وم داشت و از جهت مالی مقدور نبود[ید]، هزینهحتی اگر لز  
  هایم را برآورده نمایید. یادبود و مراسم من کنید نکنید و تا حد امکان خواسته

سال نماز و روزه، البته این مدت را بدهکار نیستم ولی از جهت اطمینـان شـما    7مدت  -1
 بدهید.

رد مظالم بدهید که اگر حقی از مومنین و مسلمین پایمـال  عنوان  مبلغ پنج هزار تومان به -2
 ام به وسیله آن به امید خدا برآورده شود. نموده

باشـد و خـود صـاحب     من از مال شخصی چیزي ندارم. آنچه هست متعلق به پدرم مـی  -3
 ام به مستضعفین بدهید. باشم  و در صورت امکان مقدور بود خانواده اختیار نمی

جنازه من حقیر شـرکت نمودیـد تشـکر     1اهللا که در تشییع شما امت حزب و در آخر، از  
خـواهم کـه اگـر حقـی بـر       هاي محترم شهدا مـی  خصوص از خانواده کنم و از شماها به می

  گردنم بود و نتوانستم اداء نمایم مرا حالل کنید.
نـاحقی  آشنایان، اگر از این حقیر بدي یـا   2و همچنین وابستگان و دوستان و همسایگان  
  اند مرا حالل نمایند. دیده
همچنین پدر و مادر و خواهرانم که خیلی زیاد بر گردنم حق داشتند و من نتوانستم حق   
را از گردنم اداء نمایم، امید آن را دارم که شماها مرا حالل نمایید و از سر تقصیرات من   آن

  در گذرید.
نحو احسن قبول کرده و مرا با شهداي  به و به امید اینکه او خداوند این قربانی را از شما  

  کربال محشور نماید.
  الحقیر، رضا فصیح بیگی

19/12/63  

                                           
  ».تشعیع«در اصل وصیت  -1
 ».همسیگان«در اصل وصیت  -2



 65     رضا  ،بیگی فصیح ¹استان سمنان 

 



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     66

 



 67     رضا  ،بیگی فصیح ¹استان سمنان 

 



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     68



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I .اي خدا، ایزدا، معبودا، قدمهایمان را ثابت گردان  
I .دنیا مکان ابدي نیست  
I .در مورد اموال اول حساب سال آن را پاك کنید و بعد تقسیم نمایید  
I ها بیایید که حریم امن الهی است. بههبه ج  
I .از این مکان براي خودسازي استفاده کنید  

  مهدي :نام
  فضلی خانوادگی:  نام

  حسین پدر: نام 
  ربابه نام مادر:

  1339وسوم دي  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  کاردانی اقتصاد تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1367پنجم مرداد  تاریخ شهادت:
  اسالم آباد غرب محل شهادت:

دســت  ســوختگی بــه نحــوة شــهادت:
  نیروهاي سازمان مجاهدین خلق

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  مهدي فضلی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
حمد و سپاس ایزد منان که راه هدایت را بـه مـا نشـان داد و بـا      1»هللا و انا الیه راجعونانا «

کـران   حمـد خـداي بـی    قدم نمـود.  هاي پیامبرش اوصیایش ما را در راه خود ثابت راهنمایی
همتا که ما را در زمانی به دنیا آورد که فرزندي از فرزنـدان پیـامبر یعنـی حضـرت امـام       بی
اش دعـوت بـه     حسـینی  2»هل مـن معـین  «اهللا پرچم اسالم را به دست گرفته و ما را با  روح

ا را مبارزه با مستکبران و ستمگران نموده است. خدایا قدرت و توان لبیک گفتن به ایـن نـد  
به ما عنایت فرما. شکر خداي بزرگ که در این زمان کـه جنـگ از جانـب کفـر بـه کشـور       

طور کلی به اسالم تحمیل شده است ما را توفیق این داده که در این جنـگ   مان و به اسالمی
شرکت نموده و وظیفۀ شرعی که دفاع از حریم اسالم است را انجام دهـیم. پـس اي خـدا،    

ایمان را ثابت گردان و صبر را بر ما چیره کن تـا در انجـام ایـن فرضـیه     ایزدا، معبودا، قدمه
  تر باشیم. موفق
ات و اولیاي بزرگـوارت [را] دریـافتیم کـه     اي خداي بزرگ، ما از ارشادات پیامبر گرامی  

داشتی همین بزرگـواران   دنیا مکان ابدي نیست، زیرا اگر ابدي بود اول کسانی را که نگاه می
رویم. و حال این توفیق را خـداي بـزرگ    ن دار فانی است به یقین ما هم میبودند. پس چو

هاي جنگ شروع کنیم. اي خداي بزرگ، اول ایـن   به ما نموده که اول مسافرتمان را از جبهه
هـاي دردناکـت    را هم به خیر و نیکی کن و ما را از عـذاب  سفر که به نیکی است، ختم آن 

  برهان.
خورد، بـه   حد خود غوطه می هاي بی ة حقیر هرچند که در گناهاي خداي بزرگ، این بند  

ولـی   اًرسول اهللا و ان علی اًمحمد شهد انّاهللا و اَ ال اله االّ شهد انّاَ«ها ایمان دارد که  این گفته
اهللا و تسـعۀ المعصـومین مـن ذریـۀ الحسـین ائمتنـا و         اهللا و الحسن و الحسین ابناء رسـول 

                                           
 سورة بقره. 156بخشی از آیۀ  -1
 ) در روز عاشورا است.7از سخنان امام حسین(» نیهل من معین یعین«تعبیر  -2
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یــن شــهادتین بنــدة گنهکــار اســت. خواهشــمندم کــه در انظــار  خــدا، ا ».الخمینــی قائــدنا
  کنندگان خوانده شود. تشییع

ام. پدر و مادر عزیز، براي بزرگ کردن من و رساندنم به این  و اما چند سخنی با خانواده  
هاي بسیار شدید ولی من نتوانستم آنگونه که شایسته  ها و سختی مرحله از رشد متحمل رنج

خـواهم کـه مـرا     والدین خود خدمت کند خدمت کنم. امـا از شـما مـی   است یک فرزند به 
  ببخشید و از همه شما التماس دعا دارم. دیدارمان در آخرت با خوشی انشاءاهللا.

همسرم و فرزندم. در این مدت کوتاهی که با شما زندگی کـردم هرچنـد از شـما بـدي       
ها از شما  ر آوردم، براي آن ناراحتیهایی را با نبود براي شما ناراحتی 1ندیدم ولی چون [...]

خواهم که همیشه و تا آخـر عمـر اسـالم را رهـا      از شما می 2خواهم. [...] طلب آمرزش می
سازي است. فرزندم هادي را هم به این وصیت بشارت دهید.  نکنید، که بهترین سنگر انسان

سـالمی اسـت اول   در مورد اموال هم این مطلب را به عرض برسانم که هرگونه که دستور ا
را پاك کنید و بعد تقسیم نمایید. الزم بـه تـذکر اسـت کـه در تقسـیم آنهـا         حساب سال آن

  مراعات جوانب اسالمی آن بشود.
شمایی که طالب خونخواهی خون ابا عبداهللا الحسین(ع) هستید! اینک پـس از گذشـت     

لیه السالم) علم مبـارزه  سال از شهادت امام حسین(ع) فرزندي از فرزندان اباعبداهللا(ع 1300
رود کـه بـه یـاري خـداي بـزرگ و توجهـات        اهللا علیه را گرفتـه و مـی   لعنۀبا دودمان یزید 

کن کند. اینک چنین خونخواهی پیـدا شـده و    حضرت ولی عصر (عج) این دودمان را ریشه
جواب گذاریـد. بشـتابید کـه     گوید. مبادا که این ندا را بی می »هل من معین«همچون جدش 

ها بیایید که حریم امن الهی است. شیطان  وز عظیم در این برهه از زمان این است. به جبههف
باشد. مکان بسیار پاك است؛ از این مکان براي خودسـازي   را قدرت نفوذ به این حریم نمی

  خودسازي، یاري دین خدا لبیک گفتن به نداي رهبر و ... 3استفاده کنید و [...]

                                           
  خوانا نیست. -1
 خوانا نیست. -2
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ر و مادر، همسر و فرزند، برادرانم، خواهرانم، قومـان، همسـایگان،   و در آخر از همه، پد  
ام، ممکـن   طلبم. مرا ببخشید زیرا غیبـت زیـادي کـرده    آموزانم حاللیت می همکاران و دانش

  خواهم که مرا ببخشند. باشم. عاجزانه می  است مال کسانی را تباه کرده
  

  بندة گناهکار خداوند
  مهدي فضلی

  23/10/1366بعد از ظهر 1[...]
  2شهرستان [...]

                                           
 خوانا نیست. -1
 خوانا نیست.   -2
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  هاي کلیدي عبارت
I است خون شهیدان ما هم که درخت خشکیدة اسالم عزیز را آبیاري کرده . 
I من وظیفۀ شرعی دانستم که در جهاد در راه خدا شرکت کنم.  
I اید مبادا که به درگاه خداوند شکایت کنید. از اینکه فرزند خود را از دست داده  
I نیت و امام عزیز باشید.پشتیبان روحا  
I .از خدمت به این انقالب دریغ نفرمایید  
I خواهم از انقالب و رهبري آن حمایت کنند. اند می از تمامی آنهایی که دوستدار من بوده  
I خواهم نگذارند که این همه خون پاك هدر شود. اند می از تمامی آنهایی که دوستدار من بوده  
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  حسن فالحتی
  

  رحیمبسم اهللا الرحمن ال
و  اهللا فیقتلـون   یقاتلون فی سبیل الجنۀن لهم أمنین انفسهم و اموالهم بؤان اهللا اشتري من الم«

ألنجیل و القرآن و من اوفی بعهده مـن اهللا فاستبشـروا   و ا یۀوعداً علیه حقاً فی التور یقتلون
   1»م به و ذلک هو الفوز العظیمتُعالذي بای بِبیعیکُم

کننـد کـه    یمان را به بهشت خریداري کرده آنها در راه خدا جهاد مـی خدا جان و مال اهل ا«
دشمنان دین را بکشند یا خود کشته شوند این وعده قطعی است بر خدا و عهدي است کـه  
در تورات و انجیل و قرآن یاد فرموده و از خدا باوفاتر به عهد کیست اي اهل ایمان شما به 

به جان و مال) بشارت دهید کـه ایـن معاهـده بـا      خود در این معامله (خریداري بهشت ابد
  »حقیقت سعادت و پیروزي بزرگی است خدا به

تواند بهشت ابـدي   با جان و مال خود می 3که خداوند وعده کرده است مؤمن 2همانطور  
و در راه او جهاد کند و جان را بر خالق یکتا تسلیم نمایـد. و خـون    4را براي خود برگزیند

درخت خشکیدة اسالم عزیز را آبیاري کرده، من وظیفۀ شرعی دانستم که  شهیدان ما هم که
در جهاد در راه خدا شرکت کنم و این سعادت نصیبم شد که به جبهه بروم و [از] شـرف و  
اسالم دفاع کنم. چون، انقالب اسالمی ما به رهبري زعیم عالیقدر، امام عزیز خمینـی کبیـر،   

 5) و یـارانش آغـاز شـده و   7بن علـی(   وسیله حسینسال پیش به  1400ابتدا[ي] آن در 
ساز ظهور آن  بن الحسن (عج) خاتم شود و این انقالب زمینه انتهاي آن باید به دست حجت

  حضرت باشد و مستضعفین وارث زمین بشوند.

                                           
  ].11[سورة نهم (توبه) آیۀ » فیقتلون وعداً...«... . در اصل وصیت 111توبه/  -1
بدانیـد و آگـاه باشـید کـه مـن راهـی را کـه        «در اصل وصیت، قبل از این بند سه سطر نوشته و خط خورده است:  -2

 ».طور که در آیه فوق ذکر شده است... ام همان راه شهیدان کربالست.همان برگزیده
 ».که مؤمن«در اصل وصیت  -3
 ».برگزند«در اصل وصیت  -4
ن قـد علـم   و در این مسیر بارها استعمارگرا«در اصل وصیت، قبل از این کلمه دو سطر نوشته و خط خورده است:  -5

 ».) در مقابل7کردند که این انقالب را محو و نابود نمایند ولی هر بار مدافعی از تبار حسین(
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درگـاه خداونـد     ایـد مبـادا کـه بـه     خانوادة عزیزم، از اینکه فرزند خود را از دسـت داده   
ایـد. در قیامـت در    ، امانتی را که در نزد شما بوده به صاحبش برگردانیـده شکایت کنید، چرا

خواهم که: پشـتیبان روحانیـت و    ) روسفید خواهید بود. از شما می3زهرا( پیشگاه فاطمۀ 
و بداند هرکس با این خاندان درافتاد برخواهد افتاد. و از خـدمت بـه ایـن     1امام عزیز باشید

  انقالب دریغ نفرمایید.  
راي عزاداري من کوچه را چراغانی کنید و در مسجد مجلس دامادي مرا برگزار کنید و ب  

که نباید تسلیت بگویند؛ بلکه تبریک  2با شیرینی از مردم پذیرایی نمایید تا اینکه مردم بدانند
پیروزي بسیار بزرگـی اسـت کـه هـرکس نصـیبش       3بگویند، چرا که در این راه ازبین رفتن

خـواهم از انقـالب و رهبـري آن     انـد مـی   امی آنهایی که دوستدار من بودهشود. و از تم نمی
  حمایت کنند و نگذارند که این همه خون پاك هدر شود. 

اما دربارة نامزدم بااینکه خود و خانوادة آنها آگاه هسـتند و احتیـاج بـه توصـیه ندارنـد،        
ناراحتی نداشته باشند. شاید گونه  بدانند که آنها در این راه اجر و مزد خواهند گرفت و هیچ
دانید بـه آنهـا رفتـار کنیـد و او را      این هم قسمت بوده است. و هر جور که خود صالح می

خواهم کـه حـداکثر یـک     می 4همچون من که دوست داشتید دوست بدارید و از او مصرانه
بیـت  و ازدواج مجدد نماید و فرزندان برومنـد بـراي اسـالم تر    5سال بیشتر براي من نایستد

هاي من عمـل نماییـد انشـاءاهللا در محشـر شـاید       کند. شما و خانوادة عزیزم، اگر به توصیه
  بتوانم شما را شفاعت کنم. 

و در سر مزارم سعی کنید موقعی که خوشحال هستید بیایید و گریـه و زاري نکنیـد کـه      
هـزار تومـان بـه     30دل دشمنان اسالم شاد شود. اما در مورد مقدار مال دنیا که دارم. تقریباً 

هزار تومان به بانک کشاورزي تعـاونی. سـاختمان شـهرك [را]     10بانک مسکن بدهکارم و 

                                           
 ».باشد«در اصل وصیت  -1
 ».بداند«در اصل وصیت -2
 ».رفتند«در اصل وصیت  -3
 ».مسرانه«در اصل وصیت  -4
 ».نیاستد«در اصل وصیت  -5
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 2هـایم  و قسط بانکش را واگذار نمایید و بقیه آن را به بـدهکاري  1طبق قانون بنیاد بفروشید
  دانید. بدهید و استاد ابراهیم گیالنی را هم راضی نمایید. اگر چیزي هم ماند خود می

و بـرادرانم و جوانـان [...]    3عصر هدیه کنید. و به دوسـتان  هایم را به کتابخانه ولی کتاب  
کنم که عمر خود را در این برهه از زمان بیهوده تلف نکنند و بـه اسـالم عزیـز و     توصیه می

  توانند خدمت کنند. اش هرچه می انقالب و رهبري

                                           
 ».بفرشید«در اصل وصیت  -1
 ».بدهکارهایم«در اصل وصیت  -2
 ».دوستتان«در اصل وصیت  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I هاي آینده جامعه بگوییم که شهادت دعوتی اسـت بـراي همـه     که با رفتنمان به نسلرویم  ما می

 ها و بگوییم که زندگی در رفتن و فنا شدن در راه خداست. نسل
I     دورش حلقـه زننـد و از پرتـو     بگذار شمعی شویم که خفاشان از آن فرار کننـد و پروانگـان بـه

  بیاموزند.هاي وجودش درس زندگی  نورش راه زندگی و از قطره
I .اي دالوران به دشمن مهلت ندهید و مصمم و استوار در جهت سرنگونی کفر قدم بردارید  
I پرستان را شناسایی کرده و از میان خود برانید و بـه درد و رنـج ایـن ملـت      طلبان و نفس قدرت

  فکر روستاهاي کشور، که آنها محرومانی هستند با قلبی پاك، باشید. محروم برسید. به 
I لباسی است که بر تن هر کس موزون نیست. شهادت  
I   اي پدر و مادر مهربانم، با قامتی استوار و روحی سرشار از مکتب الهی، مشت محکمی بر دهـان

  گویان بزنید. یاوه
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  محمدتقی پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1337پنجم خرداد  تاریخ تولد:
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  بسیج کننده: ارگان اعزام
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  دجله عراق محل شهادت:
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  جاویداالثر :مزار
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  شاهرودي محمدجعفر فنایی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»و الینا ترجعون ًفتنۀالموت و نبلوکم بالشر و الخیر  ُذائقۀکل نفس «
سی در عالم رنج و سختی مرگ را می« چشد و ما شما را به بد و نیک مبـتال کـرده تـا     هر نَفَ

  ».گردید بیازماییم و همه شما به سوي ما باز می
  

ــن راه جـــز مـــرد عاشـــق نرفـــت       در ایـ
  

ــت      ــوق نرف ــال معش ــه دنب ــد ک ــم آن ش   گ
  مپنــــــــدار دال کــــــــه راه خــــــــدا    

  
ــربال      تـــــوان رفـــــت جـــــز در ره کـــ

    

دهندة مظلومان و کوبندة ستمگران. در سرخ فـام افـق    ینندة جهانیان و یارينام اهللا آفر به   
خیـز   هاي گسـترده اللـه   هاي خونین تاریخ انقالبمان بر دشت نیلگون ایران و در لحظه لحظه

االمر صـاحب الزمـان(عج) و    کشورمان و در مشهد مقدس از خود رستگان و در لواي اولی 
ن نموده بر طاغوت و طاغوتیان، برخواسته از دل این امت در پیشگاه پیر جماران، این عصیا

قهرمان با قلبی لبالب از ایمان لبالب شهادت این یگانه سالح مظلومـان تـاریخ و ایـن پتـک     
فشارم و مـرگ سـرخ    خویی می کوبنده بر تمامی ضد بشران و ضد مکتبان را در آغوش گرم

شـم تـا کـه دگـر رنگـی بـراي       پو گیرم و سرتاسـر سـرخ مـی    را در آغوش خونین خود می
گویند باالتر از سیاهی رنگی نیست، آنها از ضعف و زبـونی خـود    خودنمایی نباشد. آنها که 

داننـد. ولـی آخـر زنـدگی سـرخ اسـت.        ناله دارند. آنها عاقبت زندگی را سیاهی و ننگ می
هر زندگی یعنی مرگ سرخ و مردگی یعنی مرگ سیاه. مرگ با ذلت هر کس که آزاده باشد، 

کس که در پی محو باطل و دنبال حق باشد. باید لباس سرخ بپوشد و یا بـه خـون سـرخی    
سراغ مـن بیایـد.    قدر بمانم در گوشه خانه که مرگ به  چهره سفیدش را رنگین کند. چرا آن

قدر در کنج زندان دنیا جان بکنم که بعد از مدتی با حالتی زبون مـرا چـون حیـوانی     چرا آن
  سراغ مرگ نروم، چرا آغوش در استقبال از مرگ سرخ نگشایم. . چرا من به به قبرستان برند

                                           
 .35انبیاء/  -1
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هاي حیـاتی کـه گذشـت و نتوانسـتم نفـس       دانم گناهکارم و در لحظه بارالها، گرچه می  
خویش را افسار زنم، ولی چشم امیدم به دریاي رحمت توست، که سنگینی گناهم را خـون  

هاي خون در پیشـگاه تـو نـدارم. پـس اي      کشد و در محشر چیزي جز این قطره سرخم می
  معبود، اي صاحب امر، بپذیر خون این حقیر که این متاع در مقابـل عظمـت تـو چیـزي بـه     

  آید و این کاالهایی است که هر بی سر و پایی دارد. حساب نمی
بارالها، گر بگذري از کرده و ناکرده من، من سود کنم، ترا زیانی نبود. خـدایا، شـکر تـو      
  ه سزاوار شکري، و ستایش تو را که شب فراقم را به صبح وصالت منور کردي.را، ک
پروردگارا، چگونه شکر این نعمت گزارم که رهایم کردي ز جسم و آزاد نمودي مـرا از    

قفس تن. خدایا، چگونه این نعمت عظمـی را پاسـخگو باشـم کـه روحـم را از بنـد جـان        
گاه کمـین زده   آن شیطان با سربازانی در این ظلمترهانیده و رهانیدي، مرا از زندانی که در 

  نمایاند. پرستی را به انسان می و راه بت
باشم. جـانم   طور که مسئول جسم و تنم هستم، مسئول جان و روانم نیز می خدایا، همان  

  دهم که از عالم دنیاست. دهم که از عالم باالست و جسمم را به زمین می را به جانان می
این روان زجر دیده در قالب تن را در دریاي رحمت خـود غـرق کـن و از     بارالها، پس  

کرانت این روح نحیف را صیقل ده و رحم کن که تـو رحـیم و بخشـنده مطلـق      کرامت بی
  هستی.

معبودا، این حقیر به امید وصال معبود قدم در معبد گاه عشق گذاشته است، پـس اکنـون     
ام، بر این بنـده   ا پلی براي رسیدن به تو قرار دادهکه شهادت مرا به سویت سوق داده و آن ر

رویم کـه بـا    عاصی منت گذار که من تو را به کرم بگیرم و تو مرا به جرم مگیر. آري، ما می
هـا و   هاي آینده جامعه بگوییم که شهادت دعـوتی اسـت بـراي همـه نسـل      رفتنمان به نسل

هدف و مقصود و زندگی به آخـر   بگوییم که زندگی در رفتن و فنا شدن در راه خداست، و
رسیدن نیست، بلکه به هدف رسیدن است و معشوق را یافتن و بـه سـوي او پـرواز کـردن     

  است.
هاي خونمان دریایی جوشان از امواج خروشان بـر   هایمان و قطره قطره بگذار با شهادت  

نگون کننـد  راه افتد ظلم و ستم ددمنشان و کاخ و قصر ظالمان را سر  طریق خود فروشان به
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را با قدرت خونی که از ذره ذرة وجودمـان   1و فکر و اندیشه یزیدیان و مکر و حیله منافقان
  گیرد شستشو دهد.  نشئت می

دورش حلقـه زننـد و از    بگذار شمعی شویم که خفاشان از آن فرار کنند و پروانگان بـه    
  هاي وجودش درس زندگی بیاموزند. پرتو نورش راه زندگی و از قطره

ترین فریاد تاریخ، جباران تاریخ را به  ترین سالح تاریخ و غرنده خدایا، بگذار که با برنده  
هاي خویش پیروزي محـرومین جهـان و رسـوایی و     دان تاریخ بفرستیم. بگذار با خون زباله

  زبونی جباران را در طول تاریخ براي همیشه بیم نماییم.
هادت به من تولدي دیگـر در جهـت جاودانـه    پایان تو را که با نصیب ش خدایا، شکر بی  

  شدن بخشیدي.
و اما اي امت مسلمان و شهیدپرور، بگویید تا صداي این ابرمرد زمان و فریاد برآورنـده    

مظلومان را به گوش مستضعفین جهان برسانید و به جهانیان اعالم که اکنـون زمـان موعـود    
ظاهر شده تا بندهاي اسـتبداد و اسـتثمار    فرا رسیده و نایب امام زمان با نام خمینی در زمین

عصـر(عج) را بـه     و استعمار و استکبار را از پاهاي زنجیر شده شما پاره نماید و پیـام ولـی  
گــوش محــرومین جهــان برســاند و بگویــد کــه برخیزنــد و خــود را از چنگــال دژخیمــان 

 2»از آن شماست وارث زمین گردید که زمین«نما برهانید و  هاي انسان صفت و حیوان حیوان
و اي برادران عزیز و دوستان گرامی، روز و شب با هر چـه در تـوان داریـد بکوشـید و اي     
دالوران به دشمن مهلت ندهید و مصمم و استوار در جهت سرنگونی کفـر قـدم برداریـد و    

نهید از بهر اعتزاز کلمه حـق کـه    4بر چینید و جان در [...] 3تخم عبادت بکارید تا میوه [...]
گـري خـون    چکـد و غـرض از جلـوه    عزت می 5هاي خونتان در عرصه قیامت بر [...] قطره

  شهید این است که مردم بدانند کشتگان راه خدا کدامند.

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
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هاي خونمان رودها شود و رودها نغمه عاشقانه وحدت سر  برادر، بیا در این راه تا قطره  
  غاصبان زمین روان شود. کن از دریا به سوي هایی بنیان دهند تا دریا شود و سیل

خداوند خریـدار  «دانی که  ، مگر نمی1»خواهد دانی بهشتی شدن بهاء می مگر نمی«برادر،   
  2».خرد است و چه خوب خریداري است که کاالي ناچیزي را به بهایی پرارزش می

ام؛ پدر و مادر عزیز، گرچه با شنیدن خبر شهادت فرزندتان متـأثر   و اما سخنی با خانواده  
کنید، ولی باید بدانید که مـرگ حـق اسـت و صـاحب اصـلی مـا        شده و شیون و زاري می

  خداوند است، پس شکر خدا را کنید که امانت خداوند را تحویل او دادید.  
هـاي محکـم و بـزرگ     ها و عمارت اگر در کاخ«خوانی که  مادر جان، مگر در قرآن نمی  

مگـر عاقبـت همـه مـا در زنـدگی دنیـا و        3».گیـرد  پنهان شوید، عاقبت مرگ شما را فرا می
زندگی ظاهري نابودي نیست پس چه بهتر که با علم به کشته شدن انسـان راهـش را خـود    

  انتخاب کند و چه راهی باالتر از کشته شدن در راه خدا.
چگونه زیستن را به مـن آمـوختی و چگونـه مـردن را هـم خـودت       «خداوندا، شکر که   

ه کشته شدن در راه خـدا هـر کسـی را الیـق نیسـت و شـهادت       و بدانید ک 4»تعلیمم کردي
رسـند   لباسی است که بر تن هر کس موزون نیست و مقصدي است که همه کس به آن نمی

  و شربتی است که به کام همه شیرین نیست.
بخش دل سـیاه مـن و    و اي پدر و مادر مهربانم، اي دو گوهر عالم وجود و اي روشنایی  

تعـالی کردیـد، از    پارة جگر خود را با رضایتی کامل تقدیم به رب بارياي شما عزیزانی که 
خواهم که چون گذشته با قامتی استوار و روحـی سرشـار از مکتـب الهـی، مشـت       شما می

گویان بزنید و سختی را بر زبـان نیاوریـد کـه رضـاي خداونـد در آن       محکمی بر دهان یاوه
خواهد نغمه شومی سر دهد، شما با صبر و  ینیست، و هر کس از اطرافیان و وابستگان که م

  استقامت خود دهان آنها را ببندید.
                                           

 ».بهشت را به بها دهند نه به بهانه«یادآور این جملۀ معروف از شهید دکتر بهشتی است:  -1
 ...». الجنّۀ ان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بانَّ لهم». «111 توبه/«ترجمۀ آزاد این آیه از قرآن است  -2

شَید«سورة نساء است.  78ترجمۀ بخشی از آیۀ  -3 رُوجٍ مفی ب و کُنْتُم ککُم الموت و لُ وا یدرِ نُ ٍةاینما تکو.« 
ن بیاموز، چگونه مردن را خود خـواهم  خدایا، چگونه زیستن را به م«یادآور این جملۀ معروف دکتر شریعتی است:  -4

 ».آموخت
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هـا و   کوتـاهی کـردم و نتوانسـتم محبـت     1پدر و مـادر عزیـز، گرچـه کـه مـن در [...]       
خواهم که مرا ببخشید و برایم طلـب   هاي شما را جبران کنم، ولی از شما عزیزان می زحمت

خواهم که اگر از من بـه   ان و خواهران و وابستگان میآمرزش کنید و همچنین از همه برادر
اند ببخشند. و همچنین از همه دوستان و هر کس که به هـر   هر عنوانی بدي یا ناراحتی دیده 

عنوانی با من آشنایی داشته طلب مغفرت کنید که من از هیچ کس بـدي ندیـدم اال از نفـس    
  خویش.

ت فرزندتان چیزي طلبکار باشـید و بـر خـود    اي پدر و مادر عزیزم، مبادا به خاطر شهاد  
حقی قائل شوید. فقط شکر خدا و دعا براي پیروزي این انقالب اسالمی که چنـین تـوفیقی   

  اهللا کرده است.   را نصیب این فقیران الی
اندرکاران در هر لباس و هر مقامی که هستند: اي  و سخنی هم با برادران مسئول و دست  

پرستان را شناسایی کرده و از میان خـود برانیـد و    طلبان و نفس رتبرادران عزیز مسئول، قد
فکر روستاهاي کشور، که آنها محرومـانی هسـتند    به درد و رنج این ملت محروم برسید. به 

  با قلبی پاك، باشید.
کنید و در کنـار   و اي شما که هواي گرم تابستان و سرماي سرد زمستان را احساس نمی  

گذرانید و انبارهایتان پـر از   بار خویش را می ده و سردکننده، عمر نکبتکنن وسایل مجهز گرم
کارنـد و شـما    فرساي زمستان و تابستان مـی  مواد غذایی محرومان کشور که در هواي طاقت

هـا بیـرون بیاییـد و فکـر      ریزید، کمی هم از کنار لـذت  هاي الشخور مانند خود می در شکم
ـ    کشـان و   ن محرومـان همیشـه تـاریخ، ایـن سـتم     مردم محروم و دوردست ایـن کشـور، ای

زجردیدگان طبیعت باشید و بدانید که مرگ به سراغ شما خواهد آمد، پس شما بـه اسـتقبال   
  مرگ بروید.

، پرواز، و روز در خفا و کوردالن ظـالم و اي نابینـا، دیـدگان سـتمگر،      اي خفاشان شب  
  است.کمی هم به خود آیید و طریق سعادت جویید که فردا دیر 

  
  خــــدایا خــــدایا تــــا انقــــالب مهــــدي 

  
  دار خمینــــــــــــــی را نگــــــــــــــه    
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 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     90

ــود  ــد خواهــد ب ــا اب   عشــق از ازل اســت و ت
  

ــود جوینـــده عشـــق بـــی   ــدد خواهـــد بـ   عـ
ــردد     ــکار گــ ــت آشــ ــه قیامــ ــردا کــ   فــ

  
  هر دل که نه عاشـق اسـت مـرد خواهـد بـود       

    
  بی عشق خمینـی نتـوان عاشـق مهـدي شـد     

  
  شـد  امید رهبر نتوان یـار خمینـی   1بی منتظري  

    

  امید پیروزي همه کفر ستیزان، در سراسر گیتی.  به 
  »والسالم«

  و من اهللا التوفیق و علیه التکالن
  

شهید محمد جعفر فنایی، دانشجو تربیت معلم (در نقش مربی امور تربیتـی در مدرسـه   «  
اسـالمی، مسـئول آمـوزش پایگـاه خـاتم       2اهللا کاشانی) عضو حزب جمهوري راهنمایی آیت

اء مستقر در مسجد مصلی، مسئول هیئـت ژیمناسـتیک شـاهرود، مربـی غریـق نجـات       االنبی 
چنین در گزینش آموزش و پرورش شاهرود همکاري داشته اسـت،   هم  استخر خانه جوانان،

  3».روحش شاد و راهش پر رهرو باد
  محمدجعفر فنایی

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
  ر.ك. تعلیقات. -2
 اش اضافه شده باشد. رسد پس از شهادت او در معرفی بند آخر از شهید نیست و به نظر می -3
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  احمد فوادیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
»1»بل احیاء عند ربهم یرزقون اهللا امواتاً ین قتلوا فی سبیلن الذّو التحسب  
اند و نـزد پروردگـار    اند مرده مپندارید بلکه آنان زنده و کسانی را که در راه خدا کشته شده«

  ».دطلبن خویش روزي می
بعد از حمد و سپاس به درگاه پروردگار متعال و بعد از سالم و درود فراوان بـه رسـول     

) و حضرت مهدي(عج) موعود منجی عـالم بشـریت و دیگـر اینکـه جانشـین      6اکرم(
اهللا و دیگر به شهداي صدر اسالم تا حال و سـالم بسـیار فـراوان بـه      برحق حقش امام روح

  پیروان مهدي(عج). خدمت رزمندگان اسالم و قرآن و
هـا و   من با میل و رغبت و شوق و عالقه داوطلبانه به این جهاد مقدس رفته تا ابرقدرت  

خوارانی چون آمریکا را شکست بدهیم و اسـالم را در تمـام جهـان بگسـترانیم و بـا       جهان
) را 7شکست آنها حق مظلومان جهان را از آنها بگیریم. ما دنبالـه نهضـت امـام حسـین(    

رویم تا انقالب خود را به ثمر برسـانیم، مـا کـه از     ایم و با روش آن حضرت پیش می گرفته
هاي ما براي مـردن آفریـده شـده     و حاال که بدن« 2کنیم. خدا هستیم و به سوي او رجوع می

(امام حسین(ع)). همـه بایـد بداننـد کـه     » است پس چه بهتر که این مرگ در راه خدا باشد
ایم، لذا اگـر تـوفیقی     نهاده و آن را در این برهه از زمان انتخاب کرده آگاهانه در این راه قدم

یافتم و به سعادت رسیدم و توانستم رستگار شوم و در این راه شهید شوم و حقانیـت را در  
این راه یافتم که فقط خداي یگانه را بپرستم و دینم اسالم باشد و رهبرم خمینی، تـا تحـت   

براي اسالم و انقالب اسالمی خدمتی کرده باشم و امیدوارم بـه   رهبري وي بتوانم در راه او
) و شهدایی کـه مـادر و یـا پـدر ندارنـد      7جاي اینکه براي من بگریید براي امام حسین(

بگریید و عزاداري کنید و از خداوند تبارك و تعـالی طلـب اسـتغفار و آمـرزش نماییـد تـا       
پـس خیلـی هـم      ام ببخشـد،  انجـام داده هایی که در گذشته از روي نـادانی   خطاها و لغزش

                                           
  ذکر شده است. 170. در اصل وصیت شماره آیه 169آل عمران/  -1
  ».انا هللا و انا الیه راجعون«رة بقره. سو 156اي از آیه  ترجمه -2
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خوشحال باشید که فرزندتان در راه اهللا و اسالم شهید شد و به نظر من مرگ در راه، خدا و 
هـایی کـه    قرآن بهتر است که به مرگ طبیعی در بستر بمیرم. پدر و مادر عزیـزم، از زحمـت  

توانم فکر کنم  [ب] میام و خو اید تا به این سن و سال رسیده و بزرگ شده براي من کشیده
خـواهم کـه اجـري جزییـل و      کنم و از خداوند مـی  و راهم را انتخاب کنم و قدرشناسی می

صبري جمیل به شما عطا کند و واقعا هم خدا اجري بزرگ به شـما خواهـد داد کـه چنـین     
اید. برادر جان و خواهر جان، امیدوارم که همـان طـوري تـا حـال      فرزندي را تربیت نموده

اید، بعد هم باشید و در راه خدا و والیت فقیـه از هـیچ کوششـی دریـغ      خط امام بودهپیرو 
ننمایید. امید فراوانی دارم که احترام زیادي به پدر و مادر قائل شوید و آنها را دلداري دهید 

گویم که بـراي   و در ضمن مرا در قبر شهداي دامغان دفن کنید. پدر و مادر جان، باز هم می
اید. من بـا گریـه    نید و بخندید و ناراحت نباشید که فرزندتان را در راه خدا دادهمن گریه نک

متوجه گریه کـردن   1کردن شما زیاد مخالف نیستم، دوست دارم طوري گریه کنید که منافق
ثمـر رسـانیدن مـن انجـام      شما نشود. بله شما حق دارید و زحمت بسیار فراوانی بـراي بـه   

را حالل کرده باشید و از من هیچ بدي ندیـده باشـید و اگـر از مـن     اید و امیدوارم که م داده
اهللا  خواهم که همیشه کارهایتان و فقط و فقط فـی سـبیل   اید، ببخشید و از شما می بدي دیده

  باشد.  
پیام من به مردم شهرم این است که به فکر چیزهاي مادي نباشند و همیشه به فکر خـدا    

  یاد داشته و از یاد نبرند تا خدا شما را هم از یاد نبرد.  باشند. و در هر لحظه او را به
خواهم که در راه خدا و اسالم و والیت فقیه از هـیچ کوششـی دریـغ     از مردم شهرم می  

هاي ایشان گوش فـرا دهنـد تـا دوبـاره ظلـم و سـتم کشـورهاي         ننموده و همیشه به حرف
خودتان کوتاه کنید تا اسالم و کشـور   2ابرقدرت بر شما چیره نشود. دست منافقان را از [...]

پایدار بماند و پیامم به مردم ایران این است که همیشه فرزندانی تربیت کنند تـا در راه خـدا   
هـا   و اسالم و امام خمینی حفظ شوند و کارهایشان براي خدا باشد و همیشه در فکر جبهـه 

  کشد که به کربال برسیم. باشند هر چند طولی نمی

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 خوانا نیست. -2
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ال براي من نماز بخوانید و دو ماه هم روزه براي من بگیرید و بـه امیـد   س در ضمن یک  
هاي یزید و امید طول عمر امـام عزیـز و بـه امیـد      پیروزي رزمندگان اسالم و قرآن در جبهه

  اینکه خداوند شما را از صابرین قرار دهد  
  

  »السالمو«
  احمد فوادیان

11/4/62  
  رمضان 21تکمیل شده در روز 
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  هاي کلیدي عبارت
I گویم که مرا به کامم یعنی شهادت رساند. خداي متعال را شکر می  
I .خواهانم مجالس ختم مرا با خواندن آیات قرآن مجید زیبا کنند  
I .بین من و قرآن عهدي است  
I دهید یک قدم به جلو بگذارید و شعار را به مرحله اجرا درآورید. شما که شعار می 
I  عزیز به یاري من و شما احتیاج دارد.در این زمان اسالم  

  اصغر علی :نام
  فوادیان خانوادگی:  نام

  علیرضا پدر: نام 
  ربابه نام مادر:

  1349دوم اردیبهشت  و بیست تاریخ تولد:
  شهرستان تهران محل تولد:
  سوم راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1363چهاردهم تیر  تاریخ شهادت:
  بانه   محل شهادت:
  توسط گروههاي ضد انقالب   نحوة شهادت:

گلزار شهداي فردوس رضاي شهرسـتان   :مزار
  دامغان



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     106

  اصغر فوادیان  علی
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  1»بل احیاء و لکن ال تشعرون اهللا اموات من یقتل فی سبیللو ال تقولوا «
اند و لـیکن همـه شـما ایـن      شوند مرده مپندارید، بلکه زنده که در راه خدا کشته می و آنان «

  ».حقیقت را در نخواهید یافت
اهللا االعظم(عج) و یگانه منجی عالم بشریت حضرت امام   بقیۀبا درود و سالم به پیشگاه   

مهدي(عج) و نایب برحق ایشان آن پیـر جمـاران در بیشـه ایـران و فریـادرس مظلومـان و       
مستضعفان امام خمینی که جانمان فداي او. و با سالم بـر تمـامی پوینـدگان راه حقیقـت و     

  ر خون مطهر خود درخت اسالم عزیز را آبیاري کردند.عشق ایثار که با نثا
گـویم بـر    جانب علی اصغر فؤادیان، فرزند علیرضا فؤادیان خداي متعال را شکر مـی  این  

کران عطا فرمود و ایـن لیاقـت    تمامی نعماتش. شکر خداي را که به این بندة حقیر لطف بی
خبران مـرا یـاري داد. و    این از خدا بیرا نصیب بنده کرد که در راه او با جهاد با مشرکان و 

گویم که این فیض عظیم را به این بنده حقیر عطا فرمود تـا بـه دیـدار او     خداي را شکر می
گویم که مرا به کامم یعنی شهادت رساند تا با خدا و خدا  بشتابم و خداي متعال را شکر می

برند  سر می ر خواب غفلت بهاي دارم دربارة کسانی که هنوز د دوستان مالقات کنم. و جمله
خبـران، و   زننـد بـه خـود بیاینـد، اي از خـدا بـی       و در هر لباس به این انقـالب ضـربه مـی   

ام شـرکت   کند به هر نحوي در تشـییع جنـازه   خواهم کسی که به این انقالب خیانت می نمی
ه مـرا  کند و از همشهریان و رفقا و والدین که از جانب این بنده حقیر تندي به ایشـان شـد  

مورد عفو و بخشش خود قرار دهند تا انشاءاهللا خدا هم شما را مورد لطف و مرحمت خود 
عنایت بفرماید و از پدر و مادر خود خیلی متشکرم که مرا در دامـان خـود تربیـت صـحیح     

چنـین از معلمـانم    کردند و خدا به ایشان اجر عظیم و اخروي عنایت بفرماید. انشاءاهللا و هم
ن علم و تربیت به کمک و یاري اهللا مرا به راه راست هدایت نمودند متشکرم و که با آموخت

امیدوارم که خدا به ایشان هم اجري بس عظیم عنایت بفرمایـد. انشـاءاهللا و از پـدر و مـادر     

                                           
  .154بقره/  -1
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خود خواهانم که مجالس ختم مرا با خواندن آیات قرآن مجید زیبا کنند که بین من و قـرآن  
الح بدانند مرا دفن کنند و یک جملـه دربـاره آنـان کـه شـعار      عهدي است و هر کجا که ص

دهید یک قدم به جلو بگذارید و شـعار را   دهند دارم و آن این است که شما که شعار می می
  به مرحله اجرا درآورید که در این زمان اسالم عزیز به یاري من و شما احتیاج دارند.  

 

  »اهللا و برکاته حمۀروالسالم علیکم و «
  اصغر فوادیان علی

9/2/1363  
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  هاي کلیدي عبارت
I .سالم بر عزیزانی که سوختند تا چراغ قرآن خاموش نگردد  
I .سالم بر عزیزانی که خون مقدس خود را به پاي این مکتب و انقالب ریختند  
I است سالم بر عزیزانی که گویا مرگ به اسارتشان در آمده.  
I دشت روشنایی هجرت نمودند رفتند تا قلۀ فـالح را فـتح    دالوران قبیلۀ نور در نبرد با ظلمت به

 نمایند.
I شتابند. گاه آزمایش می وار به قربان خدایا تو بنگر که فرزندان ابراهیم چگونه اسماعیل 
I  خدایا به پرندگان بگو که پرهایشان را به حزن شهیدان رنگین کنند به کبوتران بگو که پیام خون

 کشان برسانند. را به خطۀ ستم
I )جوشد. ها می چنان در رگ ) بگو که خونش هم7خدایا، به امام حسین 
I د.نروی ظالمان سروها را بریدند ولی باز هم سروها می 

  فرشاد (علی) :نام
  فوالدي خانوادگی:  نام

  اهللا شکر پدر: نام 
  نرگس نام مادر:

  1347سوم بهمن  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  اول دبیرستان تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1363پنجم اسفند  و بیست تاریخ شهادت:
  منطقه دجله عراق محل شهادت:
  - نحوة شهادت:

  یحیاي زادگاهشامامزاده  :مزار
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  1فوالدي فرشاد
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  2»ونزقُرْهم یبر ندع حیاءا لْب مواتاًاهللا اَ تلوا فی سبیلقُ ذینَالَّ حسبنَّو التَ«
بلکه زنده به حیات ابدي شدند و در نـزد خـدا    3اند که شهیدان راه خدا مرده البته مپندارید«

  ».متنعم خواهند بود
پس از عرض سالم و ادب به پیشگاه مقدس ولی عصر آقا امام زمان(عج) فرمانـده کـل     
هاي نور بر علیه ظلمت و بـا سـالم خـدمت نایـب برحـق ایشـان، ایـن فرزنـد پـاك           جبهه
فرمانده کل قوا، خمینی عزیز و با سالم خدمت تمامی شـهداي راه  ) و اسوة تقوا، 3زهرا(

حق و عدالت. عزیزانی که رفتند تا اسالم بماند، عزیزانی که سوختند تا چراغ قرآن خاموش 
نگردد. خون مقدس خود را به پاي این مکتب و انقالب ریختند تـا درخـت نوپـاي اسـالم     

هاي معظم شهدا که به قـول امـام عزیزمـان     بارور شود و سالمی گرم خدمت تمامی خانواده
و با سالم خدمت تمـامی اسـرا و جانبـازان و مجـروحین      4»چشم و چراغ این ملت هستند«

ها! اي مردم! اي امت! اوست خدایی کـه   کنم. آري، اي انسان جنگ تحمیلی سخن شروع می
ین شـما  مرگ و زندگی را آفرید تـا بیازمایـدمان کـه در صـحنه پیکـار حـق و باطـل کـدام        

  نیکوکارتر است و خدایا تو بنگر که کدامین ما نیکوکارتر است.  
شـتابند.   وار به قربانگـه آزمـایش مـی    خدایا، تو بنگر که فرزندان ابراهیم چگونه اسماعیل  

اند، گویا مرگ بـه اسارتشـان    هاي شهادت چگونه حیات را [به] بازي گرفته ببین که اسطوره
نصر «فریادشان را شنیدي؟  5»ا الیه راجعونانّ ا هللا وانّ«شنیدي؟ در آمده. خدایا، سرودشان را 

نامشان موحد، کتابشان قرآن، پیامشـان ایمـان،   » ال اله اال اهللا«آوایشان را شنیدي؟  6.»من اهللا..

                                           
 نامیدند. نیز می» علی«شهید را  -1
  .69آل عمران/  -2
 ».مردند«در اصل وصیت  -3
  .80، ص14صحیفۀ امام، ج -4
 سورة بقره. 156بخشی از آیه  -5
 سورة صف. 13بخشی از آیۀ  -6
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جرمشان قیام، راهشان اسالم، مقصدشان شهادت. خدایا، یارانمان! آري یارانمان را ربودنـد،  
ایم. دالوران قبیلۀ نور در نبرد با ظلمت به دشـت روشـنایی    انصار شدهمهاجران رفتند و بی 

  هجرت نمودند رفتند تا قلۀ فالح را فتح نمایند.
ها بگو بشکافند، به دریاها بگو بخروشند، بـه طوفـان    خدایا، به ابرها بگو بگریند، به کوه  

بگو ببارد، به زمین بگو  ها بگو بجوشند، به آسمان بگو بشتابد به روزها بگو بنالند، به چشمه
بگرید، به خورشید بگو بتابد، به ماه بگو نپاید، به ستارگان بگو نمانند، به همـه بگـو اشـک    

از چشم خـود اشـک جـاري      ها، اي رودها، اي دریا، اي سرودها، اي قلم  بریزند. اي جنگل،
  کنید.
که به سوگ یارانمـان  ها بگو  هایشان را فرو ریزند به عقاب ها بگو برگ خدایا، به درخت  

بنشینند، و به پرندگان بگو که پرهایشان را به خون شهیدان رنگین کنند، به کبوتران بگو کـه  
  کشان برسانند. پیام خون را به خطۀ ستم

) بگـو کـه   7) بگو که پیـروانش حماسـه آفریدنـد، بـه علـی(     6خدایا، به محمد(  
جوشـد،   ها می همچنان در رگ ) بگو که خونش7شیعیانش غوغا به پا کردند، به حسین (

  رویید. بگو که از خون عزیزان سروها رویید، ظالمان سروها را بریدند ولی باز هم سروها 
ریزند؟ جرممان چیست؟ جز[...] تو؟ پایمـان را شکسـتند تـا     خدایا، چرا خونمان را می  

ا از انسـان  نرویم. زبانمان را بریدند تـا نگـوییم. خونمـان را ریختنـد تـا نباشـیم اینـان چـر        
  ترسند؟ هراسند؟ چرا از ایمان می می
خدایا، چه زجرآور است ماندن بدون آنها چه زیبا سورة شهادت را تفسـیر کردنـد چـه      

خوب سرود ایمان را زمزمه کردند چه خـوش در آسـمان شـب درخشـیدند و چـه زود از      
  خدایا چه رنج بزرگی.» بالئی مظُاللهم ع«کنارمان رفتند. 

 3بودند، ابـوذر  2بودند، عمار 1باري یارانمان تنهایمان گذاشتند، حرّ لحظات غم خدایا، چه  
  بودند، به خون خود فلق را بیاراستند و طلوع فجر را بر گیتی نمایان ساختند.

                                           
  ر.ك. تعلیقات. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
  ر.ك. تعلیقات. -3
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مـا از    شـویم.  کشیم. خدایا، پنداري که چون شمع ذوب مـی  خدایا، تو پنداري که چه می  
عد از ما ایمان را سر ببرنـد و سـیاهی جانشـین روشـنایی     ترسیم ب اما می  هراسیم، مردن نمی

گردد. خدایا، چه باید کرد؟! از یک سو باید بمانیم تا شهید آینده شویم و از دگر سـو بایـد   
شهید شویم تا آینده بماند. هم باید شهید شویم تا فردا بماند و هم باید بمانیم تا فردا شـهید  

داشتیم تا بتوانیم امروز شهید بشویم و پس  ها می خدایا، اي کاش جان«شویم. عجب دردي! 
  ».از زنده شدن فردا هم شهید شویم

؟ تـا بـه کـی بایـد اسـلحه      1و تو اي انسان، تا به کی در خواب غفلـت بایـد فـرو روي     
مان روي زمین بماند. تا به کی دیوان بر ما حکومت کنند؟ تا به کی خون عزیزانمان  شهیدان

  مان بلند باشد؟ سینه 2»هل من ناصر ینصرنی«؟ تا به کی فریاد به روي زمین ریخته شود
هاي نشکفته پرپـر شـدند،    برادر، خواهر، عزیزان رفتند. ابوذرها، عمارها، حرها چون الله  

تر کردند. بیا دسـت بـه دسـت هـم دهـیم و       اما مسئولیت و بار را بر دوش من و تو سنگین
ا بخوانیم. بیا اسلحه ایمان را به دست بگیریم و بـه  سرود فتح ر  مانند عزیزانمان سرود ایران،

هاي آخر زنـدگی   تاریکی هجوم بریم. زیرا که عزیزانمان از ما انتظار دارند، زیرا سرود لحظه
خواهـد،   ) کمـک مـی  7حسـین(   خواهـد،  ) یـاور مـی  7عزیزانمان ایـن بـود. حسـین(   

یزیدي دگر باقی نمانـد،   ) را یاري نمانده، بیا با هم به کمک حسینمان برویم تا7حسین(
  انشاءاهللا.

مـان را بشـنوید، فریـاد     هـا فریـاد شـهیدان    هـا، اي مردهـا، اي نوجـوان    و شما اي جوان  
هایتان را خوب باز کنید تـا حقـایق    ) را بشنوید، فریاد اماممان را بشنوید، گوش7حسین(

هـا و   ا، جانبـازي هـ  هایتان را خوب باز کنید تا ایثارگري را خوب بشنوید و درك کنید. چشم
ــه    ــد ک ــت بمیری ــادا در رختخــواب ذل ــد. مب ــد و درك کنی ــداکاریهاي عزیزانمــان را ببینی ف

)، در صـحراي کـربال و در   7(5)، قاسم7(4)، علی اصغر7(3اکبر  علی  )،7حسین(
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 ر.ك. تعلیقات. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
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نمـاز بمیریـد کـه امـام      میدان نبرد با لب تشنه شهید شدند. مبادا در غفلت بمیرید. مبادا بـی 
  اب نماز به شهادت رسید.) در محر7علی(
و کسـی هـم مـرا در ایـن راه بـا زور و        راه امامم را رفتم  ) را رفتم،7راه امام حسین(  

اجبار وارد نکرد. زیرا خودم راه خودم را شناخته و رفتم. و در آخر، از شما عاجزانه تقاضـا  
را مقـداري   دارم که یک سال نماز و یک ماه روز[ه] بـرایم بگیریـد. ثـروت و دار و نـدارم    

المال و یا ایتام مصرف کنید. مقداري قـرض دارم و تقاضـا دارم    خمس و بقیه را در راه بیت
فوالدي) پـول خـود را بگیریـد. از      مان(خیابان هفت تیر، کوي حسنی، که با مراجعه به خانه

 اگـر از مـن بـدي     پدر و مادر و خواهر و برادرانم عاجزانه تقاضا دارم که مرا حـالل کننـد،  
  اند. دیده

  هشـــدار کـــزین جهـــان ســـفر بایـــد کـــرد
  

ــرد      ــد کـ ــفر بایـ ــر سـ ــر خطـ   از وادي پـ
ــی     ــه م ــن گل ــک از ای ــرگ اجــل یکای ــرد گ   ب

  
  چـرد  وین گله را بـین کـه چـه آسـوده مـی       

    

  بنده روسیاه خداوند علی فوالدي
11/12/1363  
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  هاي کلیدي عبارت
I  و فاسدین و منافقین تا آخرین قطره خونتـان مبـارزه   با دشمنان داخلی و خارجی و ضد انقالب

 کنید.
I جنگ تا آخرین قطره خونم سنگر اسالم را ترك نخواهم کرد.  من در جبهه 
I همـراه باشـم و سـنگر او را خـالی     7با حسین( ها بندم که در تمام کربال با خداوند پیمان می (

  نکنم.
I  نباشید چون جهاد در راه خداست.اگر شهادت نصیبم شد، پدر و مادر عزیزم شما ناراحت  

  غالمرضا :نام
  فوالدیان خانوادگی:  نام

  محمدابراهیم پدر: نام 
  معصومه نام مادر:

  1348یکم شهریور  تاریخ تولد:
  شهر مشهد  محل تولد:
  سوم ابتدایی تحصیالت:
  جهاد کننده: ارگان اعزام

  1363یازدهم بهمن  تاریخ شهادت:
  دیواندره محل شهادت:
  دگیسانحه رانن نحوة شهادت:

  گلزار شهداي شهر دامغان :مزار
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  غالمرضا فوالدیان
  

  1بسم اهللا الرحمن الرحیم
  صدیقینالو  ءشهداالبسم رب 

جنـگ تـا آخـرین      خدایا، این خون ناقابل من را قبول کن. پدر و مادر عزیزم، من در جبهه
 ها ربالبندم که در تمام ک قطره خونم سنگر اسالم را ترك نخواهم کرد و با خداوند پیمان می

همراه باشم و سنگر او را خالی نکنم. تا هنگامی که همه احکـام اسـالم در    2)7با حسین(
، 4زمـان  3ابـوذر   زیر پرچم اسالمی امام زمان(عج) و نایب برحقش حضرت امام روح خـدا، 

  به اجرا درآید.  حضرت امام خمینی
خواهم که با  دامغان میشهدا و جانبازان و اسیران و امت شهیدپرور  5من از شما خانواده  

دشمنان داخلی و خارجی و ضد انقالب و فاسدین و منافقین تا آخرین قطره خونتان مبارزه 
 اگر بنشینید [و] زخم زبان گوش کنید، مدیون خـون شـهدا هسـتید.     کنید و از پاي ننشینید.

ت. اگـر  من این بار سه بار است که [به] جبهه حق علیه باطل آمدم، شهادت نصیبم نشده اس
  شهادت نصیبم شد، پدر و مادر عزیزم شما ناراحت نباشید چون جهاد در راه خداست.

پدر و مادر عزیزم، اگـر خداونـد شـهادت [را] نصـیبم کـرد، جنـازه مـرا بـه زادگـاهم             
آقـا و آقـا    زاد[ه] عبداهللا دفن نمایید. از دامادهایم علی نوي دروازه  دروار کنار امام 6روستاي

خـواهم   خواهم مرا ببخشید و از برادر و خواهر کوچکم می مهربانم می  ها[ي]رضا و خواهر
  ادامه درس دهند.

                                           
  ».2/11/63نامه، مورخ  وصیت«در باالي وصیت به خط شهید آمده است:  -1
  آورده است.» سالم« در اصل وصیت پس از امام حسین  -2
 ».ابوز«در اصل وصیت  -3
  ».زمام«در اصل وصیت  -4
  ».خانواد«در اصل وصیت  -5
 ».روستاه«در اصل وصیت  -6
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گریـه نکنـد، یـادي از صـحراي      1سـر خـاکم [مـن]     ها[ي] جمعه مادر عزیزم، شما شب  
) و حضـرت  7(3) و حضرت قاسـم 7(2)، حضرت علی اکبر7کربالي، امام حسین(

   4)...3) بیاورید و زینب(3زینب(

                                           
 اضافه است. -1
 ر.ك.تعلیقات. -2
 ر.ك.تعلیقات. -3
 رسد ناتمام باشد. نامه به نظر می وصیت -4
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  هاي کلیدي عبارت
I )را به ما یاد دادي.7اي امام، اي کسی که درس آزادگی از مکتب حسین ( 
I تپد. اي [اي] یار مستضعفین. هاي ما جوانان براي تو می که قلب  امام، اي کسی  
I نگاریم. می» و خمینی رهبر اهللا اکبر«هاي جنگ با هر قطره خونمان تنها نقش  اي امام، در صحنه  
I اي از نام و یاد خدا غافل مباش. لحظه  ، همانند کوه استوار و مقاوم باش،مادر مهربانم  
I ،اي. هرچه بدهید در راه خدا باز هم کم داده ،فرزند و جان خود  از مال  
I باشد.3) و فاطمه(3دهند[ه] راه حضرت زینب( دخترمان را طوري تربیت کنی که ادامه (  
I کوشنده این راه باشید. سعی کنید که دین خدا را درك کنید و پوینده و  
I باشید و او را بشناسید.3خواهم همچون زینب( خواهرانم، می (  
I  را خشنود نمایید.3حفظ حجاب و نجابت و عفت خود، زینب(با (  

  موسی :نام
  فیروزآبادي خانوادگی:  نام

  اکبر علی پدر: نام 
  حلیمه نام مادر:

  1337یکم مرداد  و بیست تاریخ تولد:
رودبـار از توابـع    روستاي کالته محل تولد:

  شهرستان شاهرود
  پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
  جهاد کننده: ارگان اعزام

  1364هشتم مرداد  :تاریخ شهادت
  مریوان محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

ــزار ــردوس   :م ــهداي ف ــزار ش ــاي  گل رض
  شهرستان دامغان
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  موسی فیروزآبادي
  

  1بسم اهللا الرحمن الرحیم
  2»انا هللا و انا الیه راجعون«
  ».  سوي اوست همه از سوي خداییم و بازگشت همه ما به«
»3»بل احیاء عند ربهم یرزقون اهللا امواتاً فی سبیل این قتلون الذّو ال تحسب  

حمد و ستایش خدایی را که مرا از گل آفرید و از روح خود در من دمید و نسل آدم را   
  از آبی پست که شیره جان است بیاراست و به او راهی نشان داد.

ر از گناه و خطاهایی که پرده به رویـش  بارپرودگارا، خداوندا، این بند[ه] حقیر تو سراس  
شناسـم چـه    ام. خدایا، معبود من، خودم را مـی  اي و چه گناهانی که در خفا انجام داده نهاده

  موجودي هستم، من کسی هستم که قلبم را النۀ شیطان کرده بودم.
پروردگارا، تنها راه نجات را در قدم برداشـتن و فنـا شـدن در راه تـو دیـدم و چـون از         

اولیایت نقل شده که شهیدان با ریختن اولین قطره خون بر زمین تمـام گناهانشـان بخشـیده    
  شود. می
ام، پناهم ده و مـرا از درگـاه رحمـت خـود مرهـان. زیـرا تـو         خداوندا، به تو پناه آورده  
  هستی. 5»حبیب القلوب الصادقین«، تو 4»غیاث المستغیثین«، »ارحمن الراحمین«

  هبر بزرگ انقالب؛خدمت امام خمینی ر  
اي را بـه مـا آموخـت و شـرف      با سالم و درود به پیشگاه رهبر انقالب که چنین مبارزه  

نور هدایت، اي امام، اي کسی کـه درس آزادگـی از     عطوفت به ما عطا فرمود. نور دو عینم،
هاي ما جوانـان بـراي تـو     که قلب  ) را به ما یاد دادي، اي امام، اي کسی7مکتب حسین(

                                           
  ».9/2/61تاریخ: «در باالي وصیت نوشته شده است:  -1
  سوره بقره. 156بخشی از آیه  -2
البته نپندارید که شهیدانِ راه خدا مردند بلکه زنده به حیـات ابـدي شـدند و در نـزد خـدا متـنعم       . «169/ آل عمران -3

 ».خواهند بود
 فرازي از دعاي کمیل (مفاتیح الجنان). -4
  فرازي از دعاي کمیل (مفاتیح الجنان). -5
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که روح ما جان و قلب ما را با چراغ پرفروغ بـار   تپد. اي [اي] یار مستضعفین، اي کسی  می
که دست ما را بگرفتی و از ظلمت به نـور کشـاندي.    اي کسی  الهی روشن و پرنور ساختی. 

» و خمینـی رهبـر   اهللا اکبـر «هاي جنگ با هر قطـره خونمـان تنهـا نقـش      اي امام، در صحنه
بنـدد کـه خـدایا     ها نقش می شود و بر آسمان یبایی خون ما ریخته میچه نقش ز  نگاریم، می

  1.دار  خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه
  و چند سخنی با پدر ارجمند:

(ع) خود را آماده کن، مبادا اگر فرزندت در راه اهللا حرکـت کـرد و   2در راه خدا اسماعیل  
باش و بدان کـه شـهادت یکـی از اعضـاء      ات بنشیند. شادان شهید شد غمی به چهرة مردانه

گردد. پدر جان، از من هـر   خانواده باعث سربلند[ي] و عزت و شرف خانواده بل اسالم می
ها  اي، ببخش تا روح من در دنیاي جاوید و در آرامش باشد و در برابر سختی چه بدي دیده

واهللا «دارد.  و مصیبت استقامت و صبور باش کـه خداونـد صـابرین در راه خـدا را دوسـت     
  3.»یحب الصابرین

اي و  ها و دردهاي بسیاري براي من کشیده دانم که تو زحمت ام، می و تو اي مادر گرامی  
هـاي تـو    ترین قدمی براي رضاي تـو بـردارم و از دیـن زحمـت     من نتوانستم هنوز کوچک
قوا باشـد.  خواهم اجري به تو بدهد که شایسته شما مـادران بـات   درآیم. از خداوند متعال می

اي از نام و یاد خدا غافل مباش، در راه  لحظه  مادر مهربانم، همانند کوه استوار و مقاوم باش،
فرزند و جان و چه عزیزترین چیـز خـود کـه      دین خدا از هیچ چیز دریغ نکن، چه از مال،

اي. و اگـر هـر سـختی در راه خـدا بـه تـو رسـید،         هرچه بدهید در راه خدا باز هم کم داده
ستقامت و صبر کن که خداوند دوست دارد صابرین [را]. مادر جان، مرا بـبخش و حاللـم   ا

  کن. 

                                           
محـل دفـن:     نـوراهللا فـوالدي،    باد،در پایین صفحه اول وصیت نوشته شده است: آدرس خانه پدرم: گرمسار، محمدآ -1

 بهشت زهرا، قطعه شهدا.
 ر.ك. تعلیقات. -2
  سورة آل عمران. 146بخشی از آیۀ  -3
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خواهم که مرا ببخشید. اگر اخالق  وصیت به همسر و فرزند: اي همسر عزیزم، از تو می  
ام، حاللم کن. در ضمن من خلقت نشدم که همسري خوب براي تـو   خوبی در خانه نداشته

ندانم باشم، گرچه این یکی از وظایف کوچک من است، اما زمانی و پدري مهربان براي فرز
هاي استعمارگر شـرق و غـرب    که کودك یتیم نباشد و خواهران و برادران ما در زیر چکمه

) و 3دهند[ه] راه حضـرت زینـب(   پایمال نشود و دخترمان را طوري تربیت کنی که ادامه
ري را به سمیه بکنی. او احتیاج بـه  ) باشد. تو مسئول هستی که جبران محبت پد3فاطمه(

کردي، به او بکن و او را بـا قـرآن و اسـالم     هر چه که به من اظهار محبت می 1محبت دارد.
  گونه باشی. خواهم زینب آشنا کن. خداوند شما را پیروز و موفق بدارد. همسرم، از تو می

کوشنده این راه باشـید  سعی کنید که دین خدا را درك کنید و پوینده و   و شما برادرانم،  
شوید. اسلحه من و دیگر مجاهدان راه خـدا شـما راسـت، مبـادا بـر زمـین        و اال پشیمان می

  بماند. شما هم من را حالل کنید.
) باشـید و او را بشناسـید و مقلـدش    3خواهم همچـون زینـب(   و شما خواهرانم، می  

شـمش اتفـاق افتـاد    باشید و تحمل صبرش را در مصیبت به آن بزرگـی کـربال کـه جلـو چ    
  سرمشق خود قرار دهید. با حفظ حجاب و نجابت و عفت خود، او را خشنود نمایید.  

وضع وراثت زندگی: بابت مهریه همسرم موجودي که در حال حاضـر در زنـدگی دارم     
مرا پدرم  باشد.  متعلق به او می کنم. در غیـابش   تعیین می 2در مورد مسائل مربوطه وراثت قی
کنم. طلب فقط از برادرم به مقدار سیزده هزار تومـان و بـدهکاري    را معرفی می برادر بزرگ

بابت خمس به آقاي موسوي چهـار هـزار و پانصـد تومـان و دو هـزار و پانصـد تومـان از        
خانه آقاي عظیم جمالی طلب دارم، و مقداري از بانک بابت حقـوق و دیگـر هـیچ.     صاحب

  کیل است، تصحیح کند.اگر هر اشکالی دارد پدرم از طرف من و
  خداوند موفق و پیروزتان کند.

  موسی فیروزآبادي
9/2/1361

                                           
 باشد. که با توجه به سیاق جمله صحیح نمی» باشد می«در اصل وصیت  -1
  ».قیوم«در اصل وصیت  -2
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  هاي کلیدي عبارت
I   هـا   به خود آیید و پیوسته تالش کنید و از جهت معنوي و روحی و نظامی قوي شوید کـه سـال
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  احمد فیروزبخت
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»لجنۀبان لهم ا انفسهم و اموالهم ینان اهللا اشتري من المومن«

با استعانت از خداوند متعال و سالم به پیشگاه حضـرت مهـدي(عج) و نایـب بـرحقش       
  خمینی کبیر و درود و سالم بر شهیدان همیشه شاهد و امت همیشه در صحنه ایران.

  
ــو]    ــر [ت ــود نگ ــر خ ــدکی ب ــتی 2ان   کیس

  
ــتی    ــایی، چیســ ــایی، در کجــ   از کجــ

    

آنانی   سفه آفرینش انسان را از پیکرهاي خونین شجاعان کربال سوال کنید،اي عزیزان، فل  
که با عرضه پیکرها بر شمشیرها در دشت تفتیده نینوا تفسیر هستی را به بهتـرین شـکل بـه    

) با جمع کوچک یـاران در کـربال پیـام خـونین خـود را، کـه       7نمایش گذاشتند. حسین(
خ سپرد تا به تمامی آیندگان برساند. هم اکنون مـا  دست تاری رسالت هر انسان الهی است، به

ایم تا حسـین زمـان را در کـربالي ایـران یـاري       نیز در راستاي همان تعهد الهی به پا خاسته
  کنیم.
برادران و خواهران عزیز، گرچه من لیاقت ندارم که به شما سفارش نمـایم، امـا در ایـن      

  د با شما سخن گویم.هاي عمر به من اجازه دهی آخرین روزها و لحظه
طلبـی و   هاست و از راحـت  ها و تالش ها و مجاهدت اي جوانان عزیز، بهشت در سختی  

گردد. پس به خود آیید و پیوسته تالش کنید و از جهـت   آسایش دنیوي، بهشت حاصل نمی
ها مبارزه در پیش است. بر خود سخت گیرید  معنوي و روحی و نظامی قوي شوید که سال

  تراحت را کم کنید و براي جهاد آماده باشید.و خواب و اس
تفاوت نباشید، و انقالب را ساده نگیریـد   عزیزانم، به مسئله جنگ و انقالب و رهبري بی  
خاك و خون کشـیده شـدند. حفـظ و      یاد داشته باشید که براي تحقق آن چه جوانانی به به 

                                           
هـا و   خـدا از مؤمنـان جـان   «جا آمـده اسـت.   جاب» انفسهم و اموالهم«سورة توبه. در اصل وصیت  111بخشی از آیۀ  -1

  ».هایشان را خرید تا بهشت از آنان باشد مال
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و یاري و ادامۀ انقالب بایـد در  اي ندانید. کمک  تداوم انقالب را یک مسئله جانبی و حاشیه
ترین وظیفـه شـما پیوسـته در فکـر و مغزتـان       متن زندگی شما قرار گیرد. و به عنوان بزرگ

  مطرح باشد و در راه آن تالش و کوشش نمایید.
لـذا از جوانـان    1،»تکلیف ماها را سیدالشهدا معلوم کرده است«به فرمایش امام عزیزمان   

ه جنگ به عنوان یک واقعیت براي اعـتالي اسـالم عزیـز توجـه     خواهم که به مسئل عزیز می
تر با اسـتکبار   اي گسترده نمایند و این را در نظر داشته باشند که خواه ناخواه روزي در جبهه

طلبی را با اتکال به خداوند متعـال و چنـگ زدن    شویم، لذا روحیه شهادت جهانی روبرو می
تـرین سـیر    نمایید و بـه شـهادت بـه عنـوان عـالی     تر  به ریسمان الهی هر روز در خود قوي

تکاملی انسان ایمان داشته باشید و بدانید که انسان الهی براي تحقـق اسـالم عزیـز و ایجـاد     
  رسد یا در انتظار شهادت است.   حکومت واحد جهانی در نبرد با شیاطینی یا به شهادت می

کـوردل و دشـمنان    2اظب منافقینعزیزان، امام را تنها نگذارید. در هر کجا که هستید مو  
  اسالم باشید و دقیقا حرکت آنها را زیر نظر داشته باشید.

پدر و مادر و همسر و برادران و خواهران عزیز، در شهادتم صبور باشید و مقاوم و دعـا    
کنید که این هدیه از شما قبول گردد. خداوند به شما صبر دهد و در ادامـه راهتـان سسـت    

  نگردید.
هاي الهی هستند که عاقبت باید در راه خدا فدا شـوند. افتخـار کنیـد کـه      ن امانتفرزندا  

  براي حفظ اسالم و قرآن ما شهید شدیم.
پس از شهادتم از یگانه فرزندم خوب نگهـداري و تربیـت نماییـد. بـراي او از حماسـه        

ه است که بـه  یاران و عظمت شهیدان بگویید. پیام خونم را به او برسانید که آرزویم این بود
عنوان یک چهرة متخصص مومن و متعهد به هموطنانم خدمت کنـد و بـه هـر مقـامی کـه      

هر مقامی که رسید آرزو دارم  رسید پاسدار باشد. پاسدار شرف و آزادي، پاسدار انقالب، به 
  طلبی و آسایش روزها را نگذراند. لباس سپاه تنش باشد و انسانی شود که هرگز به راحت

                                           
 .54، ص17صحیفۀ امام، ج -1
  ر.ك. تعلیقات. -2
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یم این بود که به کربالي حسینی بروم و در کنار قبر موالیم با او از دردها و گرچه آرزو  
ها و مظلومیت امت سخن بگویم. اگر این آرزو در حیاتم میسر نشد. اما شـاید خداونـد    رنج

) را مالقات کنم و از هجـر یـاران و   7کار بپذیرد و امام حسین( این شهادت را بر من گناه
  زیزان و درد مادران و پدران داغدیده با وي سخن گویم.از اشک یتیمان و دوري ع

مـان، بـا شـهداي     خداوندا، بر حال زارم ترحمی کن و مرا با جمع شهیدان همیشه زنـده   
دشت گلگون کربال محشور گردان. پروردگارا، ببخش گناهـانم را و عصـیانم را و مـرا کـه     

ا جمع شهیدان به پا خیزم و در برابـر  لیاقت آن را ندارم در زمرة شهدا قرار ده تا در قیامت ب
  ) سرافراز بایستم و سرافکنده نباشم.6رسول خاتم(

پروردگارا، به امت ما توان و نیرویی بخش تا پیوسته در ادامه راه امام بزرگـوار خمینـی      
کبیر و روحانیت عزیز در خط امام موفق و پیروز باشند. پروردگارا، به بازمانـدگانم صـبر و   

  ن.اجر عطا ک
  دار.  خمینی را نگه ،تا انقالب مهدي(عج) ،خدایا خدایا

  احمد فیروزبخت
22/6/62  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  نام خداي شهیدان به
  1»ین یقاتلونکماهللا الذّ و قاتلوا فی سبیل«
  ».اند به مبارزه برخیزید که به جنگ شما کمر بسته در راه خدا با کسانی«

صحنه پیکار حق و باطل است. اینجا مکان خـود رهـا کـردن بـراي یـافتن معبـود       اینجا   
تـرین نقطـۀ    ترین و متعالی است. اینجا صحنه جهاد است و دعوت براي نیل انسان به بزرگ

  اوج یعنی شهادت.
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رود تا مرزها را درهم نوردد و فریاد آزادي را در اقصی نقاط عالم طنـین   اسالم عزیز می  
اه اوج یافتن این پیام نیاز دارد که جوانان ایـن رسـالت عظـیم و سـنگین را بـر      اندازد. در ر

دوش کشند و با نثار خون خویش فریاد مظلومیت انسان خاکی قرن بیستم را در جهـان بـه   
گـاه کـه انسـان     راستی در اسـالم چـه چیـز فرامـوش اسـت. آن      گوش بیداردالن برسانند. به

شود و با کشتن خویش آتش به جـان دشـمن    کشته میتواند بکشد و پیروز شود. خود  نمی
گـاه کـه یـاراي     ) مردانه جنگید و آن7اندازد. همچون صحراي عاشورا که امام حسین( می

جنگ نبود، مردانه در زیر تیغ کفار قرار گرفت و دشمن کورچشم با هر ضربه که بـر پیکـر   
  انداخت. آورد آتش به سنگرهاي خود می پاك امام فرود می

ام، به امید پیشرفت اسـالم و اعـتالي کلمـه     یز، که آگاهانه این راه را انتخاب نمودهمن ن  
طلبم. پدر و مادر عزیز و آنان که پـس از مـن    حق بوده است و در این راه از خدا کمک می

خوانند: اگر به سالمت و با پیروزي برگشتم، انشـاءاهللا سـعادت نصـیب مـا و      وصیت را می
ام، البتـه   گر در این راه کشته شدم، سعادت اخروي را به چنـگ آورده اسالم عزیز [شود] و ا

اگر مورد قبول خدا قرار گیرد. پدر و مادر عزیز، اگر بگویم در مرگم گریـه نکنیـد، سـخنی    
امـا ایـن را هـم      دانم که شما در مـرگ مـن آرام نخواهیـد نشسـت،     ام. چون می گفته  بیهوده
خداوند و آرامش روحـم خواهـد بـود.     1ب خشنوديگویم که صبر شما در این راه موج می

آمدم، شـاید چنـد صـباحی بیشـتر زنـده بـودم، امـا زنـدگی          اگر به جبهه جنگ با کفار نمی
گاه که اسالم عزیز و میهن اسالمی ما مورد هجوم دشمن قـرار گیـرد    آن  چنانی چه سود، این

  و امام عزیز خمینی بزرگ مورد اهانت کفار واقع شود.
خـدا   هاي آینده شوم. پدر و مادر عزیـز، بـه    تا با رفتنم شاهد و گواهی بر نسل من رفتم  

سوگند مرگم در این راه مقدس براي من و شما سعادت به ارمغان خواهـد آورد و خداونـد   
بزرگ در روز میعاد به شما، که چنین فرزندانی را به اسالم و امت مسلمان و خمینـی کبیـر   

ریزید، آرامش خـود را از دسـت    واهد داد. اگر بر من اشک میاید، جزاي خیر خ هدیه کرده
کس منت نگذارید و کشته شدن مرا به رخ دیگران مکشـید کـه ایـن عمـل      ندهید و بر هیچ

  خدا تکیه کنید و پیوسته او را بخوانید.  آزارد. به روح مرا می
                                           

  ».خوشنودي«در اصل وصیت  -1
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ت را دارم، ام، کمـال رضـای   از همگی دوستانم، مخصوصاً گروهی که با آنها بیشـتر بـوده    
ام چیزهـا آمـوختم و در همـۀ کارهـا یـار همـدیگر        چون واقعاً در این مدتی که با آنها بوده

  بودند. 
درود و سالم بر همۀ دوستانم، با استعانت از درگـاه خـدا کارتـان را ادامـه دهیـد و راه        

شهیدان را بپویید و از اسالم و امام خمینی دسـت نکشـید و بـه کـنج آرامـش و سـکون و       
شوید. براي نبردي بزرگ با استکبار جهانی آمـاده شـوید. نسـل     احتی نخزید که سست میر

امروز ما باید راحتی و سعادت کاذب و دروغین را، که همانا زندگی پست مادي و حیـوانی  
سازد و براي آزادي و سوق دادن انسان به مرکز آفـرینش خـواب و خـوراك را     1است، رها

د بیندیشید تا خدا را بیابید و به طبیعت جاندار و زیبا کـه هـر   بر خویش حرام نماید. در خو
وجبش حکایت از وجود قدرتی عظیم در نظـم دادن آن هسـت بنگریـد و از تـاریخ پنـدها      

  گیرید. چون چراغی براي جوانان هادي و راهنما باشید. 
یـد و از  و پیامی به شما برادران و خواهران عزیزم: به پدر و مادر عزیـز بیشـتر نیکـی کن     

شود آنان را دلداري و تسلی دهید و در خاتمه بـاز   فقدانی که به خاطر مرگم نصیب آنها می
هـا   نهایت از شما راضی هسـتم. شـما بـراي مـن زحمـت      گویم بی به پدر و مادر عزیزم می

کشیدید و در عوض من هیچ کاري براي شما نکردم. خداوند به شما جزاي نیـک بدهـد و   
ب شما گردد. خداحافظ و نگهدار شما باشد. به امید پیـروزي اسـالم و   صبر و بردباري نصی

  تمامی مستضعفین جهان. 
  نابود، نابود، استکبار جهانی

  درود بر خمینی، سالم بر شهیدان.
  دار خدا نگه

  احمد فیروزبخت
12/9/59  
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  وصیت به فرزندم مهدي

» گـاه کـه بـزرگ شـدي و بـه اجتمـاع وارد شـدي        وصـیت بـراي تـو آن    فرزندم، بهتـرین «
  است:   1هاي پیامبر به اباذر وصیت

در دنیا چون غریبان یا رهگذران بـاش و خـود را همـواره از خفتگـان در گـور بـدان.       «  
  ».هنگام غفلت گریبانت را نگیرد بپرهیز که مرگ به 

آنان کـه زمـین را نشـیمن و خـاك را       خوشا به حال زاهدان در دنیا و راغبان به آخرت،  
خود قـرار دادنـد و    را دثارو دعا   بستر و آب را نوشابه خود ساختند و کتاب خدا را شعار،
گاه تنـت را بـه    مهدي عزیز، هیچ دنیا را از خود قیچی کردند و خود را از دنیا جدا ساختند.

هـا   هـا و مصـیبت   جهاي ظاهري و آسایش دنیوي خوي مکن و خود را براي تحمل رن لذت
فرزندم، امید فراوان دارم که در  قوي دار و از خدا بترس تا بهشت را بیابی. آماده ساز، و دل 
ی پیشـرفت نمـایی و بـه عنـوان یـک پزشـک و یـا متخصـص در         لمـ هاي ع آینده در رشته

هاي دیگر به مسلمین محروم خدمت نمایی و در همه حال و در هر مقام متعهـد و بـا    رشته
امیدم، چه بسـیار   باشی، و در هر حال خود یک پاسدار باشی، و لباس سپاه بپوشی. اخالص

هـا پـا گـذاري.     خون خفتند. هیهات اگر بر این خون  عزیزان که براي اعتالي اسالم عزیز به
پیوسته راه شهیدان را ادامه بده تا روانم شاد گردد. همیشه مقلد و پیرو والیت فقیـه بـاش و   

با مادرت و دیگران مهربان باش. و هرگز قلبش را نرنجـان. بـراي تـو در     در راه آن بکوش.
خواهم که هرگز عمـرت را بـه    دنیا و آخرت سعادت آرزومندم. در خاتمه، باز هم از تو می

اي نـه بـراي    ) بدان که تو براي آخرت آفریده شده7فرمایش علی( بیهودگی نگذران، و به
  دنیا. 

  »والسالم«
  ختاحمد فیروزب -پدرت

22/6/62  
                                           

 ر.ك.تعلیقات. -1



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     136

  



 137     احمد  ،یروزبختف ¹استان سمنان 

 



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     138

 



 139     احمد  ،یروزبختف ¹استان سمنان 

 



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     140

 



 141     احمد  ،یروزبختف ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I با دل و جان بپذیرید.  باشد، فرمان امام امت، خمینی کبیر، را که نایب برحق امام زمان(عج) می  
I .مسجدها را پر کنید که سنگر است  
I ساز توسل و دعاهاي دیگر شرکت  در نمازهاي جمعه و جماعت و دعاهاي کمیل و دعاي انسان

  کنید.
I ها را پر کنید و اسلحه شهیدان را بردارید. بههج  
I دانم. شهادت را براي خود مایۀ سعادت و افتخار می  
I .شهادت فخر اولیاء و ائمه و بندگان خاص خداست  
I .در هر حال متعهد به اسالم و انقالب و جمهوري اسالمی باشید 
I .به امید آن روز که جهان در پرتو نور الهی روشن گردد 
I تنها نگذارید. امام عزیز را 
I باشد. چشم و چراغ و ناخدا[ي] کشتی هدایت این ملت، امام عزیز می 
I .سخنان گوهربار امام عزیز گوش فرا دهید 
I ایم. ما درس شهادت و شهامت را از ساالر شهیدان امام حسین(ع) آموخته 

  عباس :نام
  فیروزبخت خانوادگی:  نام

  خسرو پدر: نام 
  گلنار نام مادر:

  1344چهاردهم بهمن  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  یدوم راهنمای تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي شهرستان گرمسار :مزار
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  عباس فیروز بخت
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»کانهم بنیان مرصوص صفاً تلون فی سبیلهاین یقاهللا یحب الذّ انّ«
را که در صف جهاد با کافران مانند سـد آهنـین همدسـت پایدارنـد بسـیار        خدا آن مومنان«

  ».دارد دوست می
بوسـم و   اینجانب از دور دست و بازوي قدرتمند شما که دست خداوند باالي آن است مـی 

  2.کنم بر این بوسه افتخار می
شریت موال امام زمـان(عج) و بـا سـالمی خالصـانه بـر      کران بر یگانه منجی ب با درود بی  

خمینـی کبیـر، سـالم خالصـانه و خـاص بـر         احیاءکنندة اسالم مظلوم، امام امت، روح خدا،
تمامی شهداي اسالم از کربالهاي غرب و جنوب کشور که با عرضـۀ خـون خـود درخـت     

و بـا درود و سـالم    نوپاي اسالم را بارور کردند و درس ایثار و اسـتقامت بـه مـا آموختنـد    
اهللا و   خالصانه به رزمندگان پرتوان اسالم، این عاشقان و عارفان اهللا و سالم بر امـت حـزب  

  هاي معظم شهدا. خانواده 3شهیدپرور [...]
گویم که این سعادت و افتخار بزرگ را نصـیبم کـردي    اي خداي متعال، تو را سپاس می  

)، کـه امـروز   7سرور شهیدان امـام حسـین(   4»هل من ناصر ینصرنی«که عاشقانه به نداي 
دار بـزرگ   بعد از چهارده قرن و اندي که از گلوي خمینی کبیر این فرزند رسول اهللا و پرچم

آید]، لبیک بگویم و مرا در صف رزمندگان اسالم و راهیان کربالي عزیز و  اسالم [بیرون می
ه جنگ اسالم علیه تمامی قدس شریف قرار دادي تا در جبهه حاضر شوم و در این جنگ ک

مبارزه نمایم و از اسالم و جمهوري اسالمی که نتیجه و ثمرة خـون همـۀ     کفر است بایستم،
شهیدان است دفاع نمایم. چنانچه اگر در این راه مقدس شهید شدم و به فیض شهادت نائل 

                                           
 .4صف/ -1
  .143، ص 16صحیفۀ امام، ج  -2
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و ائمه و دانم چون شهادت فخر اولیاء  آمدم، شهادت را براي خود مایۀ سعادت و افتخار می
  .  1بندگان خاص خداست

گونـه شـهید شـوم پـس      ام که حسین گونه زندگی نکرده دانم که در دنیا حسین خدایا، می  
  گونه مرا بپذیر و گناهانم را ببخش. 2حرّ
عنوان یک بـرادر کوچـک و یـک بسـیجی      اهللا و شهیدپرور به پیام من به شما امت حزب  

حال همیشه پیرو خـط امـام و والیـت فقیـه، کـه      طوري که تا به  رزمنده این است که همان
ایـد در ایـن راه اسـتوار و ثابـت قـدم بمانیـد و        همان خط راستین اسالم حقیقی است، بوده

بـا دل و جـان     باشـد،  فرمان امام امت، خمینی کبیر، را که نایب برحق امـام زمـان(عج) مـی   
ر همه شما واجب و مایه خیر بپذیرید و به آن عمل نمایید، زیرا که اطاعت کردن از ایشان ب

و سعادت دنیا و آخرت شماست و اطاعت نکـردن از آن سـبب بـدبختی و گمراهـی شـما      
  خواهد شد.  

مسجدها را پر کنید که سنگر است و در نمازهاي جمعـه و جماعـت و دعـاي کمیـل و       
و ساز توسل و دعاهاي دیگر شرکت کنید که میعادگـاه عاشـقان اهللا و مظلومـان     دعاي انسان

توانیـد رزمنـدگان    وحدت است و دیگر اینکه امام را تنها نگذارید و به هر طریقـی کـه مـی   
  اسالم را یاري نمایید.

شما اي جوانان عزیز، از شما تقاضا دارم به مسئله جنگ توجه خاصی داشته باشـید کـه     
 و اسالم عزیز احتیاج به نصرت و یـاري شـما عزیـزان دارد.    3»مسئله اصلی ما جنگ است«

ها را پر کنید و اسلحه شهیدان را بردارید و بر دشمنان هجوم برید تـا ایـن جنـگ بـه      جبهه
شریف آزاد شود و پرچم توحید در سراسـر   4پیروزي نهایی برسد و کربالي عزیزم و قدس

  درآید و نور خداوند تمام عالم را روشن نماید. 5عالم به اهتزاز

                                           
 .421، ص9صحیفۀ امام، ج -1
  ر.ك. تعلیقات. -2
  .496، ص17صحیفۀ امام، ج -3
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کنید  1اً والدین عزیزم دارم: آن اینکه سعیو اینک سخنی چند به خانوادة عزیزم خصوص  
  تقوا را سرلوحۀ امور زندگی خود قرار دهید که همه چیز ما در آن است. 

باري، اگر شهادت نصیب این بندة گناهکار شد، از شما تقاضا دارم که هرگـز در سـوگ     
گریـه   نکنید، و هر وقت خواستید گریه کنید، براي مظلومیت سیدالشـهدا  2من گریه و زاري

ها  نما[ي]ید و درس زندگی کردن را از ایشان و اهل بیت ایشان بیاموزید و در مقابل سختی
و مصائب از خود صبر و استقامت و مقاومت نشان دهید کـه خداونـد صـابرین را دوسـت     

  فرماید.   دارد و به آنها در دنیا و آخرت پاداش نیکو عطا می
ها[ي] خود را تربیت کنیـد تـا آنهـا     نید، بچهوار زندگی ک شما اي خواهران عزیزم زینب  

   .بتوانند الگو[ي]ي براي جامعه باشند که افتخار و سعادتی بزرگ است براي شما
اید و مرا این گونه تربیت  و در پایان، والدین عزیزم از اینکه زحمات زیادي برایم کشیده  
ا [کـه] الیـق و شایسـته    اید از شما نهایت تشـکر را دارم. امیـدوارم کـه آن تشـکري ر     کرده

خوبی انجام دهـم و   و از اینکه نتوانستم وظیفۀ فرزندي را به  شماست خداوند از شما بنماید
ببخشـید و   3تـان [مـرا]   دریغ شما را جبران نمایم مرا بـه بزرگـواري   هاي بی اي از محبت ذره

  حاللم کنید.
اي  ا براي خـود وسـیله  و پیام دیگر من به برادران عزیز ورزشکار این است که ورزش ر  

عد روحی و معنوي خودتان  عد جسمی و هم از ب بدانید براي تقرب به خدا و سعی کنید از ب
را تقویت نما[ي]ید و همیشه و در هر حال متعهد به اسالم و انقالب و جمهـوري اسـالمی   

  باشید.  
ر از من بدي اگ  اي ورزشکاران عزیز، اگر در دورانی که در میادین ورزشی با هم بودید،  
ام، بـه بزرگواریتـان    اید، اگر یک جمله حرفی بدي که در شأن من نبود براي شما گفتـه  دیده

مرا ببخشید و حاللم کنید. امیدوارم که میادین ورزشی اخالق اسالمی را سرلوحۀ کار خـود  
  یاد خدا باشید که خدا با شماست. قرار دهید و هر لحظه به 
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  دار.   (عج) خمینی را نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي
  »اهللا برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «

  امام را دعا کنید.
  برادر عزیزتان عباس فیروز بخت

17/11/1364  
  دقیقه بعدازظهر 30/2ساعت

نامۀ خصوصی: آن مقدار پولی که در بانک است در راه جنگ و خیر براي من خـرج   وصیت
  (نماز) و چهار ماه براي من روزه بگیرید.  ،کنید. نماز و روزه من را براي مدت دو سال

  

  عباس فیروز بخت
  )7امام رضا، گردان موسی بن جعفر( 21تیپ 

  دقیقه بعد از ظهر 2:30ساعت 
17/11/1364  

  ، منزل حسین فیروزبخت.93آدرس سمنان، خیابان حکیم الهی، کوچه بیت المقدس، پالك 
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

»آین ها الذّیا ایکُلَ ذا قیلَمنوا مالکم اا مروـ اَ فی سـبیل اهللاِ  انف  اَرضَـیتُم ا قلـتم الـی االرض   ثّ
  1»قلیلٌ الّا ةاالخر فینیا الد ةالحیو فما متاعةِ نیا من االخرالد ةبالحیو

شود کـه بـراي جهـاد در     که ایمان آوردید جبهه چیست که چون به شما امر می  اي کسانی«
زنـدگانی دنیـا عـوض     اید آیا راضی به  درنگ آماده شوید به خاك زمین دل بسته اه دین بیر

که متـاع دنیـا در برابـر عـالم آخـرت انـدك و نـاچیز         حیات ابدي آخرت شدید در صورتی
  ».است

                                           
 اضافه است.» واو« ةو بعد از بالحیو» من«واژة » االرض«. در اصل وصیت بعد از 38توبه/  -1
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کران به یگانه منجی بشریت آقا امام زمان(عج) و با درود فراوان به امام امـت   با درود بی  
تمامی شهیدان اسالم که با خون خود درخت اسالم را بارور کردند و بـا درود   و با سالم بر

هاي زیادي براي اسالم  هایشان پیروزي به تمامی رزمندگان عرصۀ پیکار و نبرد که با حماسه
گونه پـوزه   کسب کردند و با درود فراوان به روحانیت اصیل که با سخنان ارزشمند و اسالم

رویـم کـه    راهـی مـی    دند. برادران و خـواهران عزیـز، اکنـون مـا بـه     خاك مالی  آمریکا را به
) و یارانش رفتند و ما باید با تقواي زیاد و ایمانی راسخ چون کـوه راهشـان را   7حسین(

دار اسالم و در نهایـت یـک رزمنـده مبـارز باشـیم کـه        ادامه دهیم و در کربالي ایران پرچم
  همچون شیران روز و زاهدان شب باشیم.

برادران و خواهران، در تشییع جنازه من فقط ذکر خدا داشته باشید. اگر شهید شـدم،  اي   
مبادا در شهادتم بدگویی به انقالب اسالمی و یا بدگویی به امام بکنید. درخت اسـالم بـراي   

هاي فراوانی دارد و ما باید این درخت را با خون خود سیراب  بارو[ر] شدن احتیاج به خون
خـاك و   یاد داشته باشید که براي بارور شدن درخت اسالم چه جوانانی بـه    کنیم. پیوسته به

خون کشیده شدند. از ملت مسلمان خواستارم که دعا کنید تا هر چه زودتر امام زمـان(عج)  
  ظهور فرمایند.

بارالها، پروردگارا، این خون ناقابل [را] که در راه اسالم به زمین ریخته شده است از مـا    
  بپذیر.

ز نظام جمهوري اسالمی، که اولین حکومت اسالمی پس از صدر اسالم اسـت، احکـام   ا  
اي  اسالمی و قوانین اسالمی را مورد عمل قرار دهید تا باشـد از ایـن احکـام اسـالمی بهـره     

ایم که با قدرت حقوق خـود   بگیرید. اي ملت همیشه در صحنه امر[وز] به آن روزي رسیده
آن روز که جهان در پرتو نور الهی روشن گردد و ما هم در سایه را باز پس بگیریم، به امید 

  این نور بتوانیم از اسالم عزیز یاري و نگهداري کنیم.
 1هایی که خداونـد متعـال بـه مـن داد. سپاسـگزاري      اي برادران و خواهران عزیز، نعمت  

د تـا در  گذاري کنیـ  هاي خداوند متعال سپاس نکردم امیدوارم اي ملت رنج کشیده از نعمت
  قیامت در برابر پیامبر و رسولش شرمنده نباشید.
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امام عزیز را تنها نگذارید که چشم و چراغ و ناخدا[ي] کشتی هدایت ایـن ملـت، امـام      
به سخنان گوهربـار    باشد. اگر او را تنها گذاشتید، در حقیقت خود را تنها گذاشتید، عزیز می

جماران تیري بر قلب دشمن است و انشـاء اهللا  امام عزیز گوش فرا دهید که سخنان این پیر 
دهنده راه شهدا باشید. اي خـداي   تا اینکه و ادامه 1بتوانید از سخنانش چیزهاي بیاموزید [و]

مهربان، اگر جانم یا دستم یا پایم را از دست دادم، اما اي خدا[ي]ي که همه نیرو[ي]ي کـه  
ن بگیرنـد [و] آن عشـق بـه اهللا بـود کـه      نتوانستند از م  داریم از تو است یک چیز با ارزش

  نتوانستند از من بگیرند.
رسانم و از دور دست مبـارك   ام، سالم گرم خود را به شما می پدر و مادر عزیز و گرامی  

نام  کنم. پدرم، درود فراوان بر تو. پسري داشتی به  بوسم و بر این بوسه افتخار می شما را می
گـاه عشـق بـردي تـا      دومین پسري بودم که آن را به قرباناحمد که در راه خدا دادي و من 

کـران بـر تـو اي     اینکه در آخرت و در برابر خداوند و رسول[ش] شرمنده نباشی. درود بـی 
  آموزي. پدر مهربان و رنج کشیده که با صبر و استقامت درس صبر و بردباري به دیگران می

کـردي تـا اینکـه مـرا بـه ایـن        می ها خواب را بر خود حرام [اي] مادر عزیز که در شب  
مرحله برسانی و آن را تقدیم به اسالم کنی، درود فراوان بر تو که چنین صبري داشتی و آن 
را فداي اسالم و قرآن کردي. باید خوشحال باشـی کـه فرزنـدت در راه دیـن و اسـالم بـه       

کنیـد،   مـی  شهادت رسید. بعد از شنیدن خبر مرگ من اشک نریز. اگر شیون و گریه و زاري
) و یارانش شیون و زاري کنید که ما درس شـهادت و شـهامت را   7بر مظلومیت حسین(

اي مادر، چون کوه اسـتوار بـاش و در شـهادتم      ایم. از ساالر شهیدان امام حسین(ع) آموخته
چون کوه مقاومت و صبر و استقامت کن. مادرم، هرگونه افسردگی و ناراحتی مطمئناً باعث 

مادرم من پسـر خـوبی بـراي تـو نبـودم        شود. خوشحال و امیدوار باش. میعذاب روح من 
  امیدوارم مرا حالل کنی.

هاي زیادي بـه   کشیده، مصیبت اي خواهران مهربانم: اي خواهر عزیز و دردکشیده و رنج  
خود دیدي، پسرت را به سرزمین گرم غرب مهران فرستادي. خداوند این پسـرت را از تـو   

وار زنـدگی   رساند که در زنـدگی خـود مظلـوم    پسرانی را به شهادت می خداوند آن  گرفت،
                                           

  اضافه است. -1
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شوند. انشاءاهللا خداوند ما را از ایـن   وار شهید می کنند و در موقع شهید شدن خود مظلوم می
ام در شهادت برادرت دیـدي. دیگـر بایـد     دسته از جوانان شهید قرار دهد و دومین عزاداري

ند کوهی بر ایمانت و صبرت بیـافزا. اي خـواهران عزیـز،    صبر و استقامت داشته باشی و مان
اگر شهید شدم، دیگر گریه و زاري نکنید و لباس عزا نپوشید چرا که این راهـی اسـت کـه    

ام و دیگر شهیدان سمنان رفتنـد و همـه مـا بایـد ایـن راه را بـرویم تـا         برادرم و خواهرزاده
) زمـان باشـید و از هـر آنچـه     3(آزاد شوند. چون زینـب  1بزودي زود راه کربال و قدس

گونه راه شهیدان را ادامه دهیـد و   اید بپرهیزید و در راه خدا مبارزه کنید و زینب هوس کرده
گونه فرزندانتان را تربیت بدهید و درس اخالق و شهامت، صبر و اسـتقامت بـه آنهـا     زینب

هـاي زود   همـین زودي ها دست و پنجه نرم کنید که مبـارزه بـه    وار با رنج بیاموزید و زینب
ام درس اخالق و تربیت و درس شـهامت یـاد بدهیـد کـه تـا       پذیر نیست. به برادرزاده پایان

 2اینکه راه پدرش را ادامه دهد، عوض من مهدي عزیز را روبوسی کنیـد و در موقـع تشـییع   
  جنازة من لباس پاسداري بر تنش کنید.  

جنازه من لباس رزم بپوشید. امیـدوارم   اي برادران عزیز، اگر شهید شدم، در موقع تشییع  
  خون خفته ایران را گرامی بدارید.  در راهتان سست و کسل نباشید و راه تمام شهیدان به

در پایان، خداحافظی با شما و تمام افراد خانواده آخرین سخن من با شما این است کـه    
  .هیچ وقت راهی جز راه اهللا، ایمان، شهادت و خداگونه شدن نپذیرید

بخشـید   اي ورزشکاران عزیز، راه شهدا را ادامه دهید. از همه دوستان و ورزشکارانم می  
رنجـی و نـاراحتی شـما شـدم. امیـدوارم بـه        در میدان ورزش و یا جاهاي دیگر موجب دل

هـاي   بزرگیتان ببخشید. امیدوارم به حمد و سپاس خداوند متعال در میادین ورزشی و میدان
باشید و از آنها  5و پوریا ولی 4یابید. پهلوانی همچون غالمرضا تختی 3دیگر بر نفسشان غلبه

  درس پهلوانی و شهادت و شهامت و ایمان و ایثار بیاموزید.  
                                           

  ر.ك. تعلیقات.   -1
 ».تشیع»  در اصل وصیت -2
 ».قالب«در اصل وصیت  -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
 ر.ك. تعلیقات.   -5
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ام و دیگر دوستانم از اینکه موجب دل آزردگی شـما و   کالسی آموزان عزیزم هم از دانش  
ه راه شـهیدان را ادامـه   موجب ناراحتی شما شدم، مرا ببخشید و امیـدوارم در سـنگر مدرسـ   

کنم که آنها را در دبیرستان اذیت و ناراحت  دهید و از معلمان عزیز طلب عفو و بخشش می
آمـوزان درس اخـالق و    امیدوارم به بزرگیتان مـرا ببخشـید. بـا درس دادن بـه دانـش       کردم.

  مردانگی و درس شهادت و شهامت بیاموزید.
  دار. کنار مهدي(عج)/ خمینی را نگه حتی خدایا خدایا/ تا انقالب مهدي(عج)/

  

  فرزند حقیرتان عباس فیروزبخت
5/12/1362  
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  هاي کلیدي عبارت
I کردم، قدم  ها قبل بر دوش خود احساس می اي که از مدت من با میل و رغبت باطنی بنابر وظیفه

 به میدان جنگ گذاشتم.
I ها فریادرس ماست.   گرفتاري تنها خداي قادر متعال است که به هنگام 
I .دنیا فانی است و ارزشی ندارد 
I .اي مردم به خود آیید. اول خود را دریابید. قرآن و اسالم را دریابید 
I هم زدن به خودمان وا نگذارد. همیشه از خدا بخواهید که ما را یک چشم به 
I )دارید و  رم نگهکنید، مجالس را گ ) شرکت می7اي کسانی که در مراسم عزاداري موال حسین

  اهللا باشید. مخلص فی سبیل

  عباس :نام
  فیروزي خانوادگی:  نام

  حسن پدر: نام 
  رقیه نام مادر:

  1332یکم فروردین  تاریخ تولد:
ــد: ــع   محــل تول ــرمن از تواب ــتاي گ روس

  ستان شاهرودشهر
  دیپلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1364ویکم بهمن  بیست تاریخ شهادت:
  فاو عراق محل شهادت:
   -نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  عباس فیروزي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
بـه   1هـایش را بـر مـا [...]    حمد و سپاس مخصوص خداوند قادر سبحان اسـت کـه نعمـت   

در زمـین و   2پیشگاه مبارك امام زمان(عج) یگانه منجی عالم بشـریت کـه هرچـه [هسـت]    
و با سالم به رهبـر بـزرگ انقـالب و جهـان       اشدب آسمان است به برکت وجود مبارکش می

اسالم، امام خمینی[...]. این حقیر حاج عباس فیروزي، فرزند حسن، دارنده شناسنامه شماره 
کـنم و مـن    نامه را در کمال صحت و سالمت تنظـیم مـی   شاهرود این وصیت ، ساکن [...]3

قاسـم حسـینی را وصـی خـود     برادر بزرگوارم سید ولی اهللا حسینی فرزند حـاج میـرزا ابوال  
نامـه اشـکال شـرعی دارد خـود ایشـان       چه روزي از وصیت کنم و تمنا دارم چنان معرفی می

  برطرف نماید.
هـا قبـل بـر دوش خـود احسـاس       اي که از مـدت  من با میل و رغبت باطنی بنابر وظیفه -1
علـل و  کردم، قدم به میدان جنگ گذاشتم. چرا که در شـرایطی هسـتیم کـه هـر گونـه ت      می

شـرکت کننـد.    تواننـد بایسـتی در ایـن مبـارزه [...]     که می  سستی نا بخشودنی است و آنان
تـرین   بهتـرین و پـاك    ایـم [کـه]   برادران و خواهران عزیز، در شرایط حساسـی قـرار گرفتـه   

شان را نثار اسـالم و قـرآن کردنـد،     و خون پاك 3فرزندان این آب و خاك در خون غلتیدند
  م بنشینیم و تماشاگر باشیم.توانی چگونه می

ترین افراد به انسان موقع آزمایش، دشـمن   ترین و نزدیک در این دنیاي فاسد که صمیمی  
هـا   شوند و در شرایطی که تنها خداي قادر متعـال اسـت کـه بـه هنگـام گرفتـاري       انسان می

فـانی   خواهند این حقیقت را بپذیرند که دنیـا  اي نمی فریادرس ماست، چگونه است که عده
اند؟ چگونه است که هـر   نموده همه مبتال به دنیا [...] است و ارزشی ندارد. پس خود را این 

                                           
 که در متن با عالمت [...] مشخص شده خوانا نیست. خوانا نیست. عباراتی -1
 اضافه است. -2
  ».غلطیدند«در اصل وصیت  -3
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زننـد   و تهمت می 1خورند و یک چیز هم طلبکارند آورند و هر مالی را می مالی به دست می
  کنند؟ و معصیت هم می

. اول خـود را دریابیـد.   خود آییـد   بریم و اي مردم به تو پناه می  به 2خدایا، از شر منافقان  
قرآن و اسالم را دریابید. مبادا از قافله عقب بمانید. اگر یک قدم عقب بگذاریـد و یـا حتـی    

تـک شـما    درجا بزنید دشمن ضربه خواهد زد. دشمن که تنها در جبهه نیست در وجود تک
شم باشد، هست. همیشه از خدا بخواهید که ما را یک چ هم دشمن، که همان نفس اماره می

هم زدن به خودمان وا نگذارد. اگر بر دشمن وجودمان پیروز شـدي[م] دشـمن جبهـه بـا      به
  هم زدن نابود خواهد شد انشاءاهللا. یک چشم به

) را بـا خلـوص   3مردم، عزاداري سرور شهیدان و موالي شیعیان فرزند فاطمه زهـرا(   
تان شـهید شـود    ي از خانوادهباشید آیا اگر فرد نیت و با ارادت مخلصانه برگزار کنید و [...]

گذارنـد در   اي هر شـوخی و مزاحـی را مـی    کنید؟ پس چرا عده در مراسم عزایش خنده می
بـی فاطمـه    دانند صاحب عزا بـی  کنند. مگر نمی ) و این کارها را می7مراسم آقا اباعبداهللا(

) و همه اولیـا و انبیـاء هسـتند؟ چـرا وقتـی یـک نفـر نوحـه         7) و موال علی(3زهرا(
بـرم   کنند پناه مـی  زنند و عزاداري نمی خواند سینه نمی خواند به حرف این که خوب نمی یم

 ها [به خدا] مردم از ریا و تظاهر بپرهیزید. توجهی از این بی
کنیـد، مجـالس را گـرم     ) شرکت مـی 7اي کسانی که در مراسم عزاداري موال حسین( -2

  کنید. ]نگه دارید و مخلص فی سبیل اهللا باشید و در [...
ام و مابقی بدهی را در دفتـر حسـاب داخـل     را پرداخت کرده [...]مقداري از [...] بانک  -3

 ام پرداخت فرمایید. کیف نوشته
هـا:   خانۀ گرمی از آن همسرم حاج خدیجه حسینی است و خانه شهرك انقالب از بچـه  -4

 و محسن است. مهدي، لیال، [...]
سـاختمان فروغـی    675217نـا و فـروش تلفـن    کـاري ب  از محل فروش وانـت و طلـب   -5

 ها دارد که خرجی [...]. بسطامی را بسازید مغازه ساخته و زیرزمین آن تعلق به بچه

                                           
 ».بدهکارند«در اصل وصیت  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
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چهل و سه هزار تومان نقد در حساب جاري برادرم رمضانعلی فیـروزي و چهـل هـزار     -6
وصـرف   1یددریافت نمای تومان هم در سپرده دادگستري شاهرود است، که پس از ختم [...]

 است. 64/304شماره پرونده  2نمایید ساختمان [...]
هزار تومان نزد حاج فیروزي،  15بیست و دو هزار تومان [...] حاج محمد حسن بیاري  -7

ده هزار تومان نزد حاج آقا حسینی، بیست و پنج هزار تومان از بابت ساخت فروشـگاه [...]  
خـواهم   ریال از دائی یداهللا امینـی مـی   4730ي و هزار تومان از برادر رمضانعلی فیروز 55و 

 [...] کنید.
موتور جوش و وسایل جوشکاري هرچه هست به بـرادرم رمضـانعلی فیـروزي بدهیـد      -8

 هرچقدر خودش خواست به شما بدهد.
 بیست هزار تومان از دارایی را رد مظالم بدهید. -9

نـه هـزار تومـان بـه شـرکت      هشت هزار تومان به علی سردش، شوهر ناهید خانم (و  -10
راه بـه سـیروس   4[...]  توزیع آرمان) ایـران در تهـران خیابـان ناصرخسـرو دسـت راسـت      

 بدهکارم بدهید. [رجوع شود به صفحۀ بعد]
سی هزار تومان به شرکاي شرکت اردو آقاي ابوالقاسم [...] به آدرس سـیدخندان بعـد    -11

تر داخل کوچه سـمت چـب    تر پاییناز پل به طرف نارمک اولین خیابان سمت راست صدم
در سوم منزل آقاي حمزه بدهید. پنج هزار تومان به محمد قنادیـان بـدهکارم بدهیـد بابـت     

 بلندگوي حسینیه.
یکهزار تومان به فروشگاه مردان بیگی تهران میدان قزوین نـبش مخصـوص بـدهکارم     -12

ـ     هـاي   ت تعمیـر دیـگ  بدهید پانصد تومان به هادي مهدوي و یکهـزار و سیصـد تومـان باب
هـا را هـم از    آهن بعد از کوچه دیزج بـدهکارم بدهیـد دیـگ    حسینیه به مسگري خیابان راه

 مسگر بگیرید مال حسینیه است.
 ها است و زمین کلوت را هم به پدرم بدهید. زمین باغ با آب چاه تماماً از آن بچه -13

                                           
 ».نمائید«در اصل وصیت  -1
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  ا هدر ندهـد و بـا راهنمـایی   اش ر کنم، بعد از من جوانی خدیجه توصیه می 1به حاجیه -14
 آقا حسینی ازدواج کند  

در شرایطی که من داوطلبانه عازم به جبهه و نبرد با دشمن دین هسـتم ریـالی پـول و     -15
قبول نکنید که راضی نیستم بعد از مرگم همچنان پـول و یـا کمـک     کمک از هیچ یک [...]

بگذارید من راحـت باشـم البتـه اگـر     که محتاج باشید.  دیگر گرفتید فوراً برگردانید مگر این
 قبول کنید.  کمک معنوي کردند مانعی ندارد،

کـس حـق    خدیجه حسینی همسرم دارد هیچ 2اثاثیه خانه هر چه هست تعلق به حاجیه -16
 عهده ماست [...]. ندارد مزاحم و مانع او شود [...] به

[...]  
. پروردگـارا دوسـت دارم   برم از وسوسه شـیطان و نفـس سـرکش    خدایا [به تو] پناه می  

پایان عمر[م] شهادت در راه تو باشد. خداوندا دست آلوده مرا بگیـر و مـرا از ایـن دریـاي     
هـا و   ها و افتراهـا و دورنگـی   ها و تهمت ها و عهد شکنی وفایی ها و بی طوفانی [...] نامردي
ن. خـدایا تـو   ها تا به ساحل پـاك انسـانیت برسـا    ها و رباها و خودکامگی تظاهرها و خیانت

هـا در آن   دانی این دنیا براي این بنده مسکین تو جز قفسی نبـوده اسـت کـه سـال     خود می
دانی که این دنیا برایم کوچـک اسـت و    ام که از آن پرواز کنم خدایا تو خود می تالش کرده

نهایت برسان.  ام پس با لطف و عنایت خودت مرا به بی ها را در نظر داشته همیشه بی نهایت
اند که چراغ قرآن را خاموش  دایا دشمنان اسالم و قرآن و دشمنان انسانیت، هم قسم شدهخ

هاي فساد زیـر بیـرق اهللا اکبـر و بـه      ما کمک کن تا محو کامل این جرثومه  کنند، تو خود به
) این مرد علم و عمل و این مرجع و رهبر بـزرگ امـت   7داري فرزند فاطمه زهرا( پرچم

کشـیدگان و امیـد همـه     اهللا خمینی اسالم و امید محرومـان و سـتم   وحاسالم، حضرت امام ر
فرمانش باشیم. خداي عمر پر برکت رهبـر   آزادگان جهان از پاي ننشینیم و همواره گوش به

الشان انقالب اسالمی امام خمینی را به بلنداي آفتاب بلند کن. خدایا دشمنان اسـالم را   عظیم
  فراشته دار خدایا خدمتگزاران اسالم را تأیید [...] رسوا و [...] پرچم اسالم را برا

  

                                           
 ».حاج خدیجه«در اصل وصیت  -1
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  »اهللا و برکاته رحمۀالسالم علیکم و و«
  عباس فیروزي

  

ه گرمی را برادرم رمضانعلی فیروزي تکمیـل کنـد و هرچـه [...] مقـدور اسـت      یحسین -20
 بدهید.

اي از مـن   داخل ساك دستی مشکی است حاج خدیجه وکالت نامه 675267سند تلفن  -21
تواند بگیرد و آن را بفروشد [...]  کنید و قیم نامه هم می  دارد که داخل ساك بگردید پیدا می

 .تهران المثنی اسناد مراکز [...] 3مرکز تلفن ناحیه 
چـه کسـی فکـر     حتی اگر شده روزنامه کنیـد، چنـان   1در مساجد و منابر اعالم فرمایید -22
 حق خودش را بگیرد و مرا حالل کند.گردن من حقیر دارد بیاید و  کند حقی به می
هـا و حـاجی ده    اگر دیدید خانه شهرك انقالب الزم نیست و صالح در این است بچه -23

 2.زندگی کنند، آن را بفروشید و صرف ساختمان فروغی نمایید
نویسی براي مکه و سوریه و کربال [...] کرد خانم حـاج خدیجـه و    اگر بنیاد شهید اسم -24

 شرکت کنند گوش به حرف هیچ کس نکنند. پدر و مادرم
    [...] ده روز دهه صدیقه در منزل برگزار کنید. -25
تان راضی باشم نق نزنید و صبر پیشه کنید، کـه خداونـد بـا     خواهید من از همه گر میا -26

دفتري داخل کیـف هسـت    کس جز خدا دل نبندید. صابران است و استقامت کنید و به هیچ
    در آن نوشته شده طبق آن عمل کنید. ها که خرده حساب

دارد امیدوارم فردا امام زمـان(عج)   در پایان هر کس در راه انجام کارهاي من قدمی برمی  
کنم در مقابل هـر بـاري کـه از دوش مـن بـردارد اگـر        عوض آن را بدهد و من تضمین می

    آبرویی در فرداي قیامت داشتم مزد او را بدهم انشاءاهللا.
  دار همه مؤمنین و مؤمنات و همه خدمتگرایان اسالم باش. خدایا نگه

  

  االحقرحاج عباس فیروزي

                                           
 ».ائیدفرم«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I .سخنان رهبر عزیز (امام خمینی) پیام شهیدان است  
I .پیام این حقیر حفظ اسالم است، حفظ قرآن است  
I .خواهش فراوان از شما دارم امام عزیز را تنها نگذارید  
I قیر اطاعت از والیت فقیه (امام خمینی) است.پیام این ح  
I .گوش به فرمان رهبر باشید  
I .وحدت را حفظ کنید  
I .در نماز جمعه و جماعت به طور فعاالنه شرکت نمایید 
I قدر این نعمت بزرگ رهبري را بدانید. 
I و آنچه را امام دشمن دارد دشمن بدارید. دارد دوست بدارید آنچه را امام دوست می 
I ان روحانیت اصیل باشید.همیشه پشتیب  

  عباسعلی   :منا
  فیض خانوادگی:  نام

  ابوالقاسم پدر: نام 
  بیگم   نام مادر:

  1333دوم خرداد  تاریخ تولد:
ــد:  ــل تول ــرخه از توابــع    مح ــهر س ش

  شهرستان سمنان
  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:
  بسیج   کننده: ارگان اعزام

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

  - ة شهادت:نحو
  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  عباسعلی فیض
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1)28/3/61نامه عباسعلی فیض) (مورخه  (وصیت

  2»هللا و انا الیه راجعونانا «
  ».اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمد رسول اهللا«
»هِم اذا ضـر     تکونوا المنوا آین ها الذّیا ایِإخوان االرض او  بوا فـی [کالذین کفـروا و قـالوا لـ

لَماتوا و ما قتلوا  [ما] و لو کانوا عندنا کانوا] غُزّيجعیاهللاُ ل ذلم و اهللا هِلـوبِ فـی قُ  حسـرةً  ک
ی3»بما تَعلمون بصیرٌمیت و اهللا حیی و ی  
که راه کفر و نفاق پیمودند نباشـید کـه گفتنـد     اي گرویدگان به دین اسالم، شما مانند آنان «

شـدند بـه چنـگ مـرگ      سفر نرفتـه و بـه جنـگ حاضـر نمـی      خویشان ما به  اگر برادران و
و خداست کـه   4هاي آنان قرار خواهد داد افتادند این آرزوهاي باطل را خدا حسرت دل نمی

  ».حیات بخشد و بیمراند و به هر چه کنید آگاه است
 تلوا اولیـاء اقف اغوتین کفروا یقاتلون فی سبیل الطّمنوا یقاتلون فی سبیل اهللا و الذّآین الذّ«
    5»ضعیفاًکان  یطانکید الشّ نَّیطان االشّ
کننـد در   کنند در راه خدا و آنان که کفر ورزیدند کارزار می آنان که ایمان آوردند کارزار می«

  ».  که مکر شیطان باالست  درستی به دیو رجیمپس کارزار کنید با دوستان  ،راه طاغوت

                                           
اینجانب عبـاس علـی فـیض از فرزنـدان عزیـزم      «نامه به صورت عمودي نوشته است:  شهید در سمت چپ وصیت -1

خواهم درس طلبگی را ادامه بدهند و در کار و دین آگاه شوند تا بتواننـد خـدمت بیشـتر بـه اجتمـاع کننـد. از        می
  ».شش نمایندخواهم در این امر کو وصی محترم می

 ».ایم و باز به سوي او رجوع خواهیم کرد ما به فرمان خدا آمده«سورة بقره.  156بخشی از آیۀ  -2
 . بخش داخل قالب در اصل وصیت نیامده است.156آل عمران/  -3
 .»کرد«در اصل وصیت  -4
 .76نساء/  -5
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) و نایـب بـرحقش رهبـر کبیـر انقـالب      عجضرت مهـدي( با سالم و درود فراوان به ح  
اهللا همیشـه در   اسالمی امام خمینی و روحانیت اصیل و مسـئول و امـت شـهیدپرور حـزب    

  صحنه.
فرستیم. اي پـدر   ما بر حضور دائمی شما در صحنه درود و سالم می ،اي امت شهیدپرور  

نب و اي کـریم عزیـزم و اي   ام و اي همسر و اي فاطمه و اي زی بزرگوارم و اي مادر گرامی
از شـماها   ،برادران عزیزم و اي همه خویشانم و اي همه مردم با ایمان و شـریف و محتـرم  

کنم مرا ببخشید و عفو کنید و از خداوند تبارك تعالی براي من طلـب آمـرزش    خواهش می
بـه   ،کنید. وصیت این حقیر این است که سخنان رهبر عزیز(امام خمینی) پیام شهیدان اسـت 

اش نهایت توجه را بنمایید. پیام این حقیر حفـظ اسـالم اسـت، حفـظ قـرآن       سخنان نورانی
است، اطاعت از رهبري چون امام خمینی است، حمایت فراوان از روحانیـت اصـیل اسـت    
که دلسوز واقعی اسالم و قرآن و مردم شریف و محترم هستند. اهمیت فراوان به نماز است 

بزرگ قیامت است و اهمیت فراوان به امر معـروف و   [به روز]ان ویژه نماز جماعت. ایمه ب
کفر جهانی به ویـژه شـیطان بـزرگ آمریکـا ابرجنایتکـار اسـت.        نهی از منکر است. نابودي

و ایمان قرار دادن و با کفر جهانی جز با تفنگ حـرف نـزدن اسـت،    » اهللا اکبر«سالح اصلی 
بـراي سـالمتی امـام اسـت. یـادگیري      ادامه نهضت تا ظهور حضرت مهدي(عج) است. دعا 

امید آن روزي که در جهان   به  معارف و مسائل اسالمی است، مهر و محبت به یتیمان است.
از ظلم آثاري نباشد و اسالم عزیز سراسر جهـان را فـرا بگیـرد و فاطمـه و زینـب و مـریم       

ا فعـال باشـید و در   عزیزم را حتماً به مدرسه بفرستید و [در] یاد دادن مسائل اسالمی به آنه
پـس از مصـرف بـه حـد       ثلث مـال را کـه اختیـار آن را دارم،     حفظ حجاب کوتاهی نکنند.

الباقی آن در هر خیریه اسالمی که خود وصی من [با]   متوسط و معمول روز در مجلس من،
    1نظارت امام جمعه وقت یا تشخیص خودشان صرف کنند.

ایشان برادرم علـی اصـغر فـیض، قیمومیـت      وصی من برادرم غالمرضا فیض و در نبود  
در نبود ایشان برادرم غالمرضا فـیض و    فرزندانم پدر بزرگوارم آقاي ابوالقاسم فیض هست،

                                           
دیگـر ایـن اسـت کـه در اولـین       یـک خـواهش  «به صورت عمودي نوشته است:   شهید در کنار سمت چپ وصیت -1

  ».فرصت خمس مالم را بدهید
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ام،  در نبود ایشان برادرم علی اصغر فیض در نبود ایشان آقاي ابـراهیم احسـانی، پسـر خالـه    
  دار. هستند. خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه 

این مغازه دو دهنه است، دهنـه سـمت جنـوب      بته مغاز[ه] سمت شمال مال من است،ال  
  مال برادرم علی اصغر فیض است و مغازه سمت شمال مال من است.  

»اهللا و برکاته رحمۀ الم علیکم ووالس«  
  خواهش فراوان از شما دارم امام عزیز را تنها نگذارید.

  علی فیض عباس
28/3/1361  

  دیگر]اي  نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

  (خداي ما هدف ما و راه ما) یک پیام:
میراند و دیگـر بـار بـراي     پایان خدایی را که ما را زنده کرد و ما را می حمد و سپاس بی  

) [و] خاندان طـاهرش و  6پایان بر محمد( کند و سالم و درود بی حساب ما را زنده می
روحانیت اصیل و ملت شریف و محترم و شـهیدپرور   رهبر انقالب اسالمی (امام خمینی) و

  اسالم.
دهـیم بـه    اي خدا، اي آنکه قلمرو علمت از زمین و آسمان فراتر است، مـا گـواهی مـی     

یکتایی تو. اي آنکه علم تو بر همه عالم محیط است و اي آنکه هرچه در زمین و آسـمان و  
هاي خلـق آگـاهی، مـا بـه      رها و نیتها و آشکا هر آنچه در بین آنها است آگاهی و بر پنهان

)، اي خاتم پیامبران و اي رسول خـدا گـواهی   6دهیم. اي محمد( ات گواهی می یکتایی
) و اي امام اول و اي حجت خدا بر خلقش و 7اي علی(  دهیم که تو فرستاده خدایی. می

) و اي همه امامانم و اي وصی الحسن (عـج)  6) و اي نور دیدة محمد(3اي فاطمه(
دهیم که شما برگزیـدگان خداونـد عـالم     ي قائم المنتظر و اي امام زمان(عج)، گواهی میو ا

اي رهبر مستضعفین جهان و اي رهبر مسلمین جهان و اي خمینی تو نایـب برحـق     هستید،
اي روحانیت اصیل، شـما دوسـتدار و دلسـوز جامعـه هسـتید، شـما         امام زمان(عج) هستی.

ید. اي ملت شـریف و محتـرم، اي ملـت عزیـز و بـزرگ و      کننده حدود هست راهنما و حفظ
هاي جهان هسـتید، مبـارزه بـا     شهیدپرور ایران، شما حجت و نمونه و الگو[ي]ي براي ملت
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کفر جهانی و شیطان بزرگ را او[ل] شما آغاز کردیـد. پیـام ایـن حقیـر اطاعـت از والیـت       
نهـا نگذاریـد و سـخنانش را بـا     فرمان رهبر باشید و امـام را ت   فقیه(امام خمینی) و گوش به

آنچـه را امـام     دقت توجه کنید و گوش کنید و قدر ایـن نعمـت بـزرگ رهبـري را بدانیـد،     
دارد دوست بدارید و آنچه را امام دشمن دارد دشمن بداریـد و بـراي امـام دعـا      دوست می

کنید و همچنین براي ملت اسالمی، و وحدت را حفظ کنید، و در نمـاز جمعـه و جماعـت    
  ه طور فعاالنه شرکت نمایید.ب

و شما مردم و شما مسئولین، خداوند را حاضر و ناظر بر اعمال خویش بدانید و رعایت   
حال یکدیگر و حق یکدیگر [را] بنمایید. براي چند لحظه اطاعت از نفس کـار، خودتـان را   

صرف براي آن روز بزرگ قیامت مشکل نفرمایید و هر چیزي که در جامعه کم است براي م
  کنید که اجر و مزد دارید. 1آن قناعت

از جوانـان    از همه خواهران خواستاریم که حجاب را حفظ کننـد و حـدود را رعایـت،     
عزیز خواستاریم جوانمردانه و با همتی بلند پیروي از مسـائل اسـالمی کننـد. از کودکـان و     

ام کننـد و از امـت   ترهـا سـالم و احتـر    نوجوانان خواستاریم بیشتر تحصیل کنند و به بزرگ
  اهللا تقاضا داریم که همیشه در صحنه باشند.   حزب

  ز عمر ما بکاه و بر عمر او بیافزا. ،دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه
  و صدام. 2مرگ [بر] آمریکا، مرگ بر شوروي مرگ بر منافقین

  عباسعلی فیض
16/6/1361  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  ن الرحیمبسم اهللا الرحم

  سخنان حضرت امام پیام شهیدان است.
هاي  خواهم. شما زحمت ام، از شما بسیار معذرت می اي پدر بزرگوارم و اي مادر گرامی  

خاطر من تحمل نمودید، ولـی مـن مقصـر     فراوانی براي من کشیدید و مشکالت فراوانی به
                                           

 ».غنائت«در اصل وصیت  -1
  ر.ك. تعلیقات. -2
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ما به گردن من داشـتید  هستم. آن احترامی که شایسته شما بوده به شما نکردم و حقی که ش
ام. از شما تقاضا دارم که مرا ببخشید و امیدوارم که خداوند تبارك و تعالی شـما   انجام نداده

  و از خداوند بزرگ براي من طلب مغفرت کنید.  را مورد لطف و رحمت خودش قرار بدهد
 اید. از شـما هـم معـذرت    همسرم عزیزم، شما هم متحمل رنج و مشکالت فراوانی شده  
امیـدوارم موفـق بشـوید و بتوانیـد رضـایت        خواهم از شما خواهشمندم که مرا ببخشید. می

خداوند بزرگ را جلب کنید و براي اینجانب هم طلب مغفرت کنید. از خداوند بزرگـی کـه   
  میرد، بخواهید که مرا عفو کند. زنده و پاینده است و هرگز نمی

  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  یمبسم اهللا الرحمن الرح

  )6/12/63دنباله پیام قبلی از عباس علی فیض، (
  1»ۀفتنهم حتی ال تکون قاتلوو «

پایان خداوند بزرگی را است که به ما نعمت وجود و نعمـت هـدایت    حمد و سپاس بی  
پایان خداوند بزرگ بر همه پیامبران خدا به ویژه خـاتم   سالم و درود بی  لطف و کرم فرمود.

ویژه آقا امـام زمـان(عج) و نایـب بـرحقش امـام خمینـی و        پاکش بهپیامبران خدا و خاندان 
  هاي شهدا و مفقودین و مجروحین و اسراء. خانواده

امـام بزرگـوار را دعـا کنیـد(امام       پیام این حقیر، اي امت عزیـز و شـریف،    سالم علیکم،  
اش نور است،  مهها[ي] امام، که ه خمینی) و امام عزیز را تنها نگذارید، به سخنان امام و پیام

تـر و بهتـر از پـیش حفـظ      توجه کنید. دژها[ي] نماز جمعه و جماعـت [را] هرچـه محکـم   
فرمایید. وحدت [را] حفظ فرمایید. همیشه پشتیبان روحانیت اصیل باشـید. همیشـه مراقـب    

  دشمنان اسالم باشید از هر جهت.
خیلـی از شـما تشـکر    و عزیزم، خیلی   اي پدر بزرگوار و ارجمندم و اي مادر گرامی -2  
ها کشیدید. از خداوند بزرگ همیشه سپاس گفتم که چنـین   نمایم که در حق من زحمت می

                                           
  ».ف قاتلوهم«در اصل وصیت ». کن شود با آنها جنگ کنید تا فتنه ریشه«بقره.   سورة 193بخشی از آیۀ  -1
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ما عنایت فرمود و همیشه من دعاگوي شما بودم. از شما التمـاس دارم کـه     پدر و مادري به
  از محضر خداوند عزیز براي من طلب مغفرت کنید.

نمایم که چنین همسري چون شـما بـه    کر میاي خانواده عزیزم، خداوند بزرگ را ش -3  
  ما عنایت فرمود سعادت و سالمتی دو جهان شما را از خداوند بزرگ خواستارم.

و اما اي فاطمه و زینب و مریم عزیزم، خداوند بزرگ را شکر که نعمتی چون شما به ما   
کار بسـتن آن  عنایت فرمود. اي عزیزان من، از توجه به خدا و یادگیري مسائل اسالمی و به 

  نهایت تالش بنمایید.
اي محمد حسن عزیزم، خداوند بزرگ را شکر که نعمتی چون شما به ما عنایت فرمود.   

اي عزیزم، نهایت تالش بفرمایید که تمـام وجـود شـما بـراي خـدا و در راه خـدا باشـد و        
رفـع   طور که امام عزیز فرمودند (جنگ جنـگ تـا   همان  همچنین در یادگیري مسائل اسالم،

  باید از پا ننشست.  1فتنه در عالم)
  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «

  دار.  خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه
  عباسعلی فیض

                                           
  .116، ص19امام، ج صحیفه -1
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  هاي کلیدي عبارت
I .اي برادران که در پشت جبهه هستید، بیایید و راه شهیدان را ادامه بدهید 
I رزمندگان اسالم را دعا کنید. فقط امام و 
I ایـم و   اند، ما زنـده  گوییم شما اگر فرزندتان شهید شده اي پدر و مادرهاي شهید داده، به شما می

 جنگیم. دست گرفتیم و داریم می اسلحه آنها را به
I .اگر من شهید شدم، شما ناراحت نباشید، آن قدر خوشحال باشید که دشمن اسالم از ما بترسد 
I می را در همه جا رعایت کنید.اخالق اسال  

  علیرضا :نام
  فیض خانوادگی:  نام

  علی اکبر پدر: نام 
  مرصع نام مادر:

  1346شهریور یکم  و سی تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1362دوم اسفند  و بیست تاریخ شهادت:
  جزیرة مجنون محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زاده یحیاي زادگاهش امام :مزار
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  علیرضا فیض
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»و ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء و لکن ال تشعرون«
آن کس که در راه خدا کشته شده مرده مپندارید بلکه او زنده و ابدي اسـت و لکـن همـه    «

  ».شما این حقیقت را در نخواهید یافت
مسلمان ایران: اي ملت مسلمان ایران، اي پدر و مادرهـاي شـهید داده، بـه    خدمت ملت   

دسـت گـرفتیم    ایم و اسلحه آنها را به اند، ما زنده گوییم شما اگر فرزندتان شهید شده شما می
گوییم شما که در پشت جبهـه هسـتید    شما می هاي شهدا، به  جنگیم. اي خانواده و داریم می

پشت جبهه هستند آنها را سرزنش کنید که آنها هم به جبهه بیایند  هایی که در باید آن جوان
و با کفار بعثی بجنگند. اي برادران که در پشت جبهه هستید، بیایید و راه شـهیدان را ادامـه   

  بدهید.
ام: پدر و مادر عزیزم، اگر من لیاقت شـهادت را پیـدا کـردم و     خدمت پدر و مادر گرامی  

اشید. مادر جان، ببخشید که من نتوانستم مادر داري کنم، چـون  ، شما ناراحت نب2شهید شدم
، شـما  3که ایمان من ضعیف بود و نتوانستم مادرداري کنم. مادر جان، اگر مـن شـهید شـدم   

عزیـزم، بـه    4ناراحت نباشید، آن قدر خوشحال باشید که دشمن اسالم از ما بترسـد. اي [...] 
جا رعایت کنید و فقط امام و رزمنـدگان اسـالم   گویم اخالق اسالمی را در همه  شما هم می 

  دار. توانیم براي شما بنویسیم. خدا نگه میرا دعا کنید. دیگر بیشتر از این چیزي ن
  

  پسر کوچک و حقیر شما، علیرضا فیض
27/11/62  

                                           
  .154بقره/  -1
  ».ما شده«در اصل وصیت تایپی  -2
  ».ام شده«در اصل وصیت تایپی  -3
 خوانا نیست. -4
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  هاي کلیدي عبارت
I .مسئله جنگ را یک لحظه فراموش نکنید  
I  امام باشید.پشتیبان والیت فقیه و روحانیت در خط  
I ها را به هیچ عذري فراموش نکنید. جبهه  
I هاي شهدا احترام بگذارید. به خانواده  
I تر کنید. ها را فعال بسیج و پایگاه  
I ها زنده بماند، باید که خون بدهیم. خواهیم اسالم در میان ملت اگر ما می 
I .این مکتب همیشه احتیاج به خون دارد 
I سوي اهللا شهادت معراج انسان است به. 
I .شهادت کمال انسانیت است  
I .صبر بر مصیبت کنید که خداوند صابران را دوست دارد 
I .همواره دعا کن که خداوند شهادت مرا پذیرفته باشد 
I .پیام تمامی شهیدان است که امام را تنها نگذارید 

  محمدتقی :نام
  فیض وادگی:خان  نام

  ابوالقاسم پدر: نام 
  بیگم نام مادر:

  1344وپنجم دي  بیست تاریخ تولد:
شهر سرخه از توابع شهرسـتان   محل تولد:

  سمنان
  دیپلم تحصیالت:
  - کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدتقی فیض
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  ه شهادت برسیم.) ب7) وارد جنگ شدیم و باید مثل حسین(7ما مثل حسین(

دسـت   ایم و خودمان نیز زمانی به دست آورده ایم بلکه آنان را به ما شهیدان را از دست نداده«
  1»خواهیم آمد که شهید شویم

سـالم بـر مهـدي موعـود(عج) و نایـب        سالم بر پیامبران الهی، هادیان جهـان بشـریت،    
مفقـودین،    سـالم بـر اسـراء،     شکن. سالم بر شهیدان راه خدا. برحقش امام امت، خمینی بت

جانبازان و رزمندگان اسالم. سالم بر خانواده محترم شهدا و امـت شـهیدپرور و همیشـه در    
  اهللا. صحنه حزب

) در کـربالي ایـران   7( 3اباعبداهللا الحسین 2»هل من ناصر ینصرنی«در زمانی که نداي   
رهبـر را لبیـک بگـوییم     شود، بر ما واجب است که نداي شکن شنیده می از زبان خمینی بت

 شکست مـا در ایـن جنـگ   و  4»امروز تمامی اسالم با تمامی کفر روبرو شده است«چرا که 
توانیم در پیشگاه خداوند و خون این همه شهیدانی کـه   شکست اسالم است و ما چگونه می

از صدر اسالم تا کنون ریخته شده شکست اسالم را پذیرا باشیم، هرگز. صد هرگز، اگـر مـا   
ها زنده بماند، باید که خـون بـدهیم و ایـن مکتـب همیشـه       خواهیم اسالم در میان ملت یم

سـوي اهللا و شـهادت کمـال     احتیاج به خون دارد و از آنجا که شهادت معراج انسان است به
کـنم تـا از    این بنده حقیر نیز جان ناقابل خود را تقدیم به خداوند متعال مـی   انسانیت است،
باشم در باروري درخت اسالم و زنده شـدن مکتـب سـهمی بـرده باشـم و       این راه توانسته

امیدوارم که خداوند تمامی گناهان ما را ببخشد و این هدیـه را از مـن بـه فضـل و کـرمش      
  قبول کند. الهی آمین.

                                           
 عبارت شهید به شهید مظلوم دکتر بهشتی منسوب است. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
  ».اباعبدالحسین«در اصل وصیت  -3
 .46، ص18صحیفۀ امام، ج -4
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این مسئله براي شما مشکل است. صبر بر مصـیبت کنیـد کـه خداونـد صـابران را       1[...]  
داشته باشید و خـدا   2واهم که مرا حالل کنی و برایم دعا کنی [...]خ دوست دارد و از تو می

) اسالم قسم بده و همـواره دعـا کـن کـه خداونـد شـهادت مـرا        6را به جدت پیامبر(
  شما را ادا کنم. 3پذیرفته باشد و مرا حالل کنید [...]

ایـن   مسئله جنگ را یک لحظه فراموش نکنیـد و همـواره سـعیتان     و اما برادران عزیزم،  
خاطر خدا خـدمت کنیـد و در دعاهـاي خـود مـرا       باشد که در زیر پرچم امام زمان(عج) به

  فراموش نکنید و حاللم کنید.
وار فرزندان خود را تربیت کنید کـه   خواهم که زینب و شما اي خواهرانم، از شما نیز می  

تادیـد کـه بـرادري از    فکر ایـن مسـئله اف   سازان اسالم هستند. هرگاه به  اینها سربازان و آینده
) بیفتید که بعد از از دست دادن برادرش 3فکر صحراي کربال و زینب( اید، به  دست داده

) بـاز هـم   3گیرند، با همه این مسائل زینب( ) او را نیز به اسارت می7بن علی( حسین
و  خواهم که بر صبر شما بیفزاید هر حال از خداوند می دهد. به  پیام خون شهیدان را سر می

  شما نیز ما را فراموش نکنید و حاللم کنید.
در درجـۀ اول از همـه شـما      اهللا همیشـه در صـحنه،   و شما اي امت شهیدپرور و حـزب   

بخشد و ایـن   خواهم که مرا ببخشید که انشاءاهللا خدا ما را می طلبم و از شما می حاللیت می
پشـتیبان والیـت     را تنها نگذارید،پیام من نیست بلکه پیام تمامی شهیدان است که امام   پیام،

بـه    هـا را بـه هـیچ عـذري فرامـوش نکنیـد،       فقیه و روحانیت در خـط امـام باشـید، جبهـه    
تـر کنیـد. در پایـان، از خداونـد      ها را فعال بسیج و پایگاه  هاي شهدا احترام بگذارید، خانواده

  خواهم که گناهان مرا ببخشد و شهادت مرا بپذیرد. غفارالذنوب می
  ام را در گلزار شهداي سرخه دفن کنید. ر ضمن، سی و سه روز روزه بدهکارم و جنازهد  

  محمد تقی فیض
16/12/1363  

                                           
 گویا قسمتی از آغاز این سطر افتاده است. -1
 اي افتاده است. واژه -2
 وصیت افتاده است.اي از اصل  واژه -3
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  هاي کلیدي عبارت
I نمایم که چنین لطفی به من مرحمت فرموده و در راه کسی  خداوند بزرگ را هزاران بار شکر می

  .ایمي اسالم نمام که تمام هستی و نیستی خود را فدا قدم برداشته
I مجـروح و معلـول فـداي آن سـرزمین       ام که هزاران شهید، برایم افتخار است جایی قدم گذاشته

  اند. شده
I  حـق نـداي امـام عزیزشـان را لبیـک       درود خداوند بر این ملت مظلوم و شهیدپرور ایران که به

  اند. گفته
I ات رهبر انقالب را اجرا نمایند.از مسئولین جمهوري اسالمی ایران انتظار دارم که دقیقا فرمایش  
I  سعی نمایند فرزندانم را خوب تربیت نمایند و خوب درس بخوانند.برادرم  
I ساالر شهیدان باشند و یک خدمتگزار واقعی به اسالم و پیروي 7دهنده راه امام حسین( ادامه (

  از والیت فقیه باشند.

  سیدعلی اکبر :نام
  قادري خانوادگی:  نام

  سیدیحیی پدر: نام 
  زبیده نام مادر:

  1331یکم تیر  تاریخ تولد:
ــد:  ــل تول ــع   مح ــتاي اراء از تواب روس

  ساري شهرستان
  در حد خواندن و نوشتن تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365دوم بهمن  تاریخ شهادت:
  شلمچه  محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

ــزار ــدس   :م ــهداي شــهرك ق ــزار ش گل
  شهرستان تهران
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  اکبر قادري سیدعلی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  سدار حرمت خون شهیدان.نام پا  به
  1»الخیانۀاللهم طهر قلبی من النفاق و عملی من الریاء و لسانی من الکذب و عینی من «
»2»ذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکمها الّیا ای  
اید اطاعت نمایید از خدا و رسول خدا و اطاعت نماییـد ولـی    که ایمان آورده اي آن کسانی«
  .»مر و ولی زمان راا

) و بـا درود و  6با سالم و درود و صلوات بر خاتم انبیاء حضرت محمدابن عبداهللا(  
) برپاکننده عدل و عدالت اسالمی و بـا  7سالم و صلوات بر موالي متقیان حضرت علی(

االمر و الزمان قائم آل محمـد حضـرت مهـدي(عج)     سالم و درود به محضر مبارك صاحب
م بشریت و با سالم و درود به رهبـر کبیـر انقـالب اسـالمی ایـران، فرزنـد       یگانه منجی عال

) حضرت آیـت اهللا العظمـی امـام    7دهنده راه اباعبداهللا الحسین( )، ادامه6رسول اهللا(
خمینی دامت برکاته و با سالم و درود بر تمامی شهداي صدر اسالم تا به شـهداي کـربالي   

و درود بـر تمـامی     ر متعال بر تمامی شـهداي ایـران  ایران زمین و سالم و درود خداوند قاد
  هاي محترم شهدا این نور چشمان ملت ایران. خانواده

لطف خداوند شامل حال اینجانب سید علی اکبر قـادري   11/9/65نامه: در تاریخ  وصیت  
گردید و توفیق خدمت به اسالم، اگر خداوند قبول فرماید، نصیب اینجانـب گردیـد کـه در    

نمـایم کـه    خداوند بزرگ را هـزاران بـار شـکر مـی      حق علیه باطل شرکت نمایم. هاي جبهه
ام که تمـام هسـتی و نیسـتی     چنین لطفی به من مرحمت فرموده و در راه کسی قدم برداشته

دهنده راه او هسـتند و   خون خفته ادامه خود را فداي اسالم نموده و امروزه هزاران شهید به 
نمایند و با عشق به مـوالي خـود    فشانی می اش جان گوشه شش هر روزه به عشق زیارت قبر

  ام کـه هـزاران شـهید،    دهند و برایم افتخار است جـایی قـدم گذاشـته    ) جان می7حسین(

                                           
 .199از دعاهاي توصیه شده براي سحر، مفاتیح، ص -1
  .59نساء/  -2
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دهنـده راه آنهـا    اند و امـروزه هـزاران جـوان ادامـه     مجروح و معلول فداي آن سرزمین شده
یشه رهبـر انقـالب اسـالمی ایـران را از     باشند. و از خداوند قادر متعال آرزو دارم که هم می

جمیع بلیات محفوظ نماید و ملت شریف ایران را سالمت بدارد تا از رهبر و مرجع شیعیان 
اند. درود خداونـد بـر ایـن ملـت      حال پیروي نموده جهان پیروي نمایند و همچنین که تا به 

انـد و از مسـئولین    فتـه حق نداي امـام عزیزشـان را لبیـک گ    مظلوم و شهیدپرور ایران که به 
جمهوري اسالمی ایران انتظار دارم کـه دقیقـا فرمایشـات رهبـر انقـالب را اجـرا نماینـد و        

طلب با کارشکنی و رعایـت نکـردن حقـوق دیگـران      نگذارند یک عده سودجو[ي] فرصت
شـان را صـرف مـال و     لطمه به خون شهدا بزنند. به آن عده کوردالن کـه تمـام هـم و غـم    

گویم مقداري توجه داشته باشند. انشاءاهللا امـت حـزب اهللا روزي    اند می نموده یزراندوزي م
سراغشان خواهد آمد و به اعمال ننگینشان رسیدگی خواهند کـرد انشـاءاهللا. امـا وصـیت      به 

کنی طبقـه   ام در منزل و در محل کار توي کمد لباس نامه دیگري نوشته اینجانب: یک وصیت
گردد. فقط انتظاري که دارم از برادرم حـاج سـید علـی قـادري      باشد، طبق آن عمل اول می

سعی نمایند فرزندانم را خوب تربیت نمایند و خـوب درس بخواننـد. در صـورت داشـتن     
) سـاالر شـهیدان باشـند و یـک     7دهنده راه امام حسین( لیاقت شهادت در راه خدا، ادامه

  .خدمتگزار واقعی به اسالم و پیروي از والیت فقیه باشند
  

  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
  شب 10ساعت  27/9/1365تاریخ 

  سیدعلی اکبر قادري
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  هاي کلیدي عبارت
I       همسر عزیزم، امیدوارم که حالت خوب باشد و امیدوارم که اگـر مـن شـهید شـدم، فرزنـدي را

  تربیت کنی که بتواند پیرو خط امام و خط والیت فقیه باشد.
I  شهید شدم. هیچ ناراحت نباش و روحیه قوي داشته باش.پدرم، اگر من  
I  من راه من را ادامه دهید.از برادران، امیدوارم که بعد  

  ابراهیم  :نام
  قاسم پور خانوادگی:  نام

  غالمرضا پدر: نام 
  اقدس نام مادر:

  1339نهم دي  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1360یکم اسفند  تاریخ شهادت:
  تنگه چزابه محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي شهرستان شاهرود :مزار
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  پور ابراهیم قاسم
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم اهللا القاسم الجبارین

  ».به نام خداوند درهم کوبنده کاخ جباران و ستمگران«
ربال و شهیدان کربالهاي ایران و با سالم فراوان با درود بر شهیدان غرقه در خون صحراي ک

  نشینان. شکن، یاور ضعیفان و زاغه به رهبر عزیز، خمینی بت
کنم. با سالم به همسر عزیـزم، امیـدوارم کـه حالـت      نامه خود را شروع می اینک وصیت  

پیـرو خـط    1خوب باشد و امیدوارم که اگر من شهید شدم، فرزندي را تربیت کنی که بتواند
امام و خط والیت فقیه باشد. پدرم، اختیار همسرم در دست تو است و اگر من شهید شـدم،  
در گورستان شاهرود دفن کنید. پدرم، اگر من شهید شدم. هـیچ ناراحـت نباشـی و روحیـه     

ام و در  اي، باور نکن که من شهید شده قوي داشته باش و مادر عزیزم، تا جسد من را ندیده
جاي بیاور که فرزندي داشتی کـه لیاقـت آن را    دیدي، شکر خدا را بهآن وقت که جسد مرا 

گونه تربیت کردي که بتـوانم   داشت در این را[ه] جان خود را فدا کند. با تشکر از تو که این
و شهید بشویم. برادران، سالم بر شما امیدوارم که از بعد من راه  2در این را[ه] قدم بگذاریم
هللا. تمام دوستان و خویشـان و فـامیالن را سـالم برسـانید. بـه امیـد       من را ادامه دهید انشاءا

  ها انشاءاهللا پیروزي رزمندگان اسالم در جبهه
  دار. خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه

  »من اتبع الهدي 3والسالم علی«
  پور ابراهیم قاسم

17/11/1360  

                                           
 ».بتوانی«در اصل وصیت  -1
 ».بزاریم«در اصل وصیت  -2
  ».ولسالم الی اتبع الهدا«در اصل وصیت  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I د.یعزیزمان سرپیچی ننمایگاه از فرمان رهبر  هیچ  
I بستگی خود را بیشتر نشان دهید. همیشه وحدت و هم  
I گاه رهبر عزیزمان را تنها نگذارید. امیدوارم هیچ  
I شوند. بستگی سخت ناراحت می دشمنان شما از این هم  
I   .اگر ما خدا را فراموش نکنیم، خداوند همیشه یار و مددکار ماست  
I بینم که  بن مظاهرها، می )، حبیب7ها( ) قاسم7صغرها(در این زمان رشیدانی همچون علی ا

  شوند. سوي جبهه روانه می از شهر و دیار و پدر و مادر به
I یدکنم که همیشه راه امام را ادامه ده وصیت می. 
I .خداوند متعال را فراموش نکنید. نماز بخوانید  

  اصغر علی :نام
  پور قاسم خانوادگی:  نام

  رمضان پدر: نام 
  سکینه نام مادر:

  1333سیزدهم تیر  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361یکم خرداد  ریخ شهادت:تا
  خرمشهر محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زاده یحیی زادگاهش   امام :مزار
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  پور اصغر قاسم علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  ):7ي متقیان علی(نامه موال بخشی از وصیت

کنم که خدایی نیست جز خداي یگانه، از بـراي او شـریکی وجـود نـدارد،      وصیت می«  
) بندة خداست که او را خداوند براي ارشاد و هدایت و اظهار دین حق 6همانا محمد(

  فرستاد تا وي را بر همه ادیان پیروزي دهد، هر چند مشرکین واهمه داشته باشند.
نمـاز و   1کـه  ) باد. به درستی 6) و آل محمد(6بر محمد(درود و رحمت خدا   

عبادتم براي خدا، زندگی و مرگم در اختیار او است که پروردگار عالمیان اسـت و از بـراي   
او شریکی نیست. به اظهار این مطلب مأمور شده و در مقابل فرمان خداوند تسـلیم هسـتم.   

نامه به آنها  که این وصیت  انان و کسانیکنم به شما اي عزیزان و تمام مسلم اینکه وصیت می
تقوا و خوف از خدا که پروردگار شما اسـت. مواظـب باشـید مـرگ شـما را در       رسد به  می

که مسلم باشید و به ریسمان خدا چنگ زنید و از دور یکـدیگر پراکنـده    نیابد مگر در حالی
از نمـاز و روزه  فرمـود اصـالح بـین مسـلمان      ) شنیدم که می6نشوید. از پیغمبر اکرم(

(این بود قسمتی » کند فساد بین مسلمین است کن می افضل است و هالکتی که دین را ریشه
  )).7نامه موالي متقیان علی( از وصیت

گاه از فرمـان   گوش باشید که هیچ ایران و همشهریان، به  2اي مسلمانان جهان، مخصوصاً  
تگی خود را بیشتر نشان دهیـد کـه   بس رهبر عزیزمان سرپیچی ننماید و همیشه وحدت و هم

کننـد.   شوند و دست و پاي خود را گم می بستگی سخت ناراحت می دشمنان شما از این هم
امیدوارم این پندها را که از موالیمان بود اطاعت کرده و بر دشمنان خود غلبه کنیم. اگـر مـا   

امام امـت مـا طـول    خداوند به  3خدا را فراموش نکنیم، خداوند همیشه یار و مددکار ماست
  دارد.  عمر عطا کند و او را در پناه امام زمان(عج) محفوظ نگه

                                           
  ».یکه درستی به«در اصل وصیت  -1
 ».مخصوص«در اصل وصیت  -2
 افتاده است. »ماست«در اصل وصیت بخشی از واژة  -3
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  به امید پیروزي حق بر باطل  
  دار.  خدایا خدایا تو را به جان مهدي(عج) خمینی را نگه

  گاه رهبر عزیزمان را تنها نگذارید. امیدوارم هیچ
  »والسالم«

  پور اصغر قاسم علی
15/12/1361  

  یگر]اي د نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

آیـد تـا    بینم که از شـهر بیـرون مـی    ) را می7شود. امام حسین( نصیب هر کس نمی 1[...]
)، 7(2جهاد کند و اتمام حجـت نمایـد در ایـن زمـان رشـیدانی همچـون علـی اصـغرها        

سـوي جبهـه    بینم که از شهر و دیار و پدر و مادر به ، می4بن مظاهرها )، حبیب7(3ها قاسم
دانند در گلوي دختران  بندي زیبا می )،  گردن7شوند و شهادت را همچون علی( وانه میر

  گذارند. هاي قرآن را به مرحله اجرا می و آیه
شرونَ بالّذین لَم فرحین« تَبسی و هاهللاُ منْ فَضل مهـم ا   بما آتاهنْ خَلف قُوا بهم مـلحالّی   خَـوف

    5»علَیهِم و ال هم یحزنونً
که بعـد از آنـان ملحـق     خاطر کسانی  و به 6هاي فراوانی که خداوند [...] خاطر نعمت آنها به«

  ».و نه غم دارند 7[...]  می

                                           
 هاي آغازین وصیت افتاده است. قسمت -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
آنان به فضل و رحمتی که از خدا نصیبشان گردیده شادمانند و به آن مؤمنان که هنـوز بـه   «. ترجمه: 170آل عمران/  -5

اهند شتافت مژده دهید که از مردن هیچ نترسید و از فوت متـاع  اند و بعداً در پی آنها به راه آخرت خو آنها نپیوسته
 ».دنیا هیچ غم نخورید

  خوانا نیست. در اصل وصیت بخشی از کلمات افتاده است. -6
 خوانا نیست. در اصل وصیت بخشی از کلمات افتاده است. -7



 197      اصغر علیپور،  قاسم ¹استان سمنان 

شـود عزیزتـر نیسـت     که در راه خدا ریخته مـی  1زیادي است در این [...] احادیثآري   
  .3روند و [...] حوریان بهشتی به استقبالش می 2[...]

  
  ر]اي دیگ نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
کـنم کـه    حضور محترم پدر و مادر و خواهران و برادرم و همسرم و کلیه اقوام وصـیت مـی  

 4همیشه راه امام را ادامه داده و خداوند متعال را فراموش نکنیـد. نمـاز بخوانیـد، [نمـاز را]    
  5.»ستون دین قرار داده است«خداوند 

نکنیـد و لبـاس سـیاه نپوشـید دشـمنان را خوشـحال       خداوند باشد براي من گریه  6[...]  
  7.»سیاه نپوشید که لباس فرعونیان است«فرماید  ) می7ننماید، زیرا حضرت علی(

  »اهللا و برکاته 8رحمۀوالسالم علیکم و «
  پور اصغر قاسم علی

5/12/60  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  ».منشوراً لقاكا یوم ر وحشتی و اجعل لی عهداًفی القب«

  ). 1حدیث  3سپس وصیت کند (باب 

                                           
 خوانا نیست.   -1
  خوانا نیست. بخشی از متن افتاده است. -2
 شی از متن افتاده است.خوانا نیست. بخ -3
 خوانا نیست. -4
لو«حدیث  -5 ین ةالص (وسـائل  7) نقل شده است و هم از امام جعفـر صـادق(  6هم از رسول اکرم( »عمود الد .(

 ).27، ص4الشیعه، ج
 قسمتی از عبارت افتاده و خوانا نیست. -6
واد فانّه لباس  -7 لبس الس  ).382، ص4فرعون. (وسائل الشیعه، جقال امیرالمؤمنین فیما علّم اصحابه: ال تَ
 ».اهللا و برکاتب برحمۀعیلم «در اصل وصیت  -8
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پـور، داراي   علیهذا توفیقات ربانی شـامل حـال اینجانـب: علـی اصـغر، شـهرت: قاسـم         
، صادره از: سمنان، فرزند: رمضان، ساکن سمنان شده که به وحدانیت 834شناسنامۀ شمارة: 

و والیت و عصـمت  ) 6الهی و نبوت جمیع انبیاء و خاتمیت حضرت محمدبن عبداهللا(
) و به کلیه عقاید اسالمیه اصوال و فروعا اقـرار و  3ائمه اثنی عشر و حضرت فاطمۀ زهرا(

که تمامی اقاریر شرعیه از مـن    در حال صحت و اختیار من دون االکراه و االجبار در حالتی
به پور،   ممضی و نافذ بود وصیت نموده و وصی خود قرار دادم آقاي: رمضان، شهرت: قاسم

، -، صادره از: سمنان را که با نظارت آقاي: خـودش پـدرم، شـهرت   1863شناسنامه شماره:  
  - صادره از -دراراي شناسنامه شماره 

  شرح رفته است عمل نماید: هاي من که در این اوراق به  وصیت به   
 محل دفن: سمنان

 نماز وحشت: طبق روایت اسالم
 داري:   تجهیز و تعزیه

 سال کنماز استیجاري: ی
 روزة استیجاري: دو ماه 

 خمس: 
 : ةزکو

 مظالم العباد: 
 نیابت حج: 

 کفارات: ندارم
شود از ثلـث مـالم برداشـته و بقیـه      و از این موارد قسمتی که از اصل ترکه حساب نمی  

  مصرف برساند. ثلث را در موارد زیر به 
  هاي من از این قرار است: دیون و بدهکاري

، صـادره از سـمنان،   -، شهرت: یغماییـان، شـماره شناسـنامه   اصغر مهریه زوجه دائمی خود:
 هزار تومان. ریال، سی300000محمد، مبلغ  فرزند گل

  و مطالبات من بدین شرح است:  
 فرزندان من را به بهترین وجه دستورات اسالم و قرآن تربیت نماید.
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  بـه پـور،   سـم قا شـهرت رمضـان،   جانـب  و قیمومت اطفال خود را با لحاظ غبطۀ صغار به 
  .واگذار نمودممحمد ابراهیم  فرزند: سمنان، صادره از، 18638 شماره شناسنامه

امضـا   15/12/61 تـاریخ  بـه  ». فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الـذین یبدلونـه  «  
  پور   : قاسموصیت کننده

  امضا وصی              امضا ناظر              امضا قیم
  کردم) (تاریخ امضا را عوض

  :شهود
  )2کارم از شرکت [...] طلب 1(از تاریخ اعزام تا فوت [...]

  :  مالحظات
  12/2/61پور  پول به پدرم پرداخت شده است. امضاء: قاسم 9/12/60

کنم که پس از مرگ من کسی براي من گریـه نکنـد و اسـتقامت خـود را در      وصیت می  
کسی [را] بـه پیشـگاه خداونـد متعـال      پیاده کردن اسالم نشان دهید. کسی که در راه اسالم

کند. این وصیت بیشتر شامل مادر و خواهرهـا و   وقت گریه نمی کند، براي او هیچ تقدیم می
  همسرم.

  هاي من از این قرار است: دیون و بدهکاري
صادره از سـمنان فرزنـد    -یغماییان شماره شناسنامهشهرت  امهریه زوجه دائمی خود: صغر

فـروختم و وجـه آن را    وانـت کـه  باشد  ام می خانواده مهریۀتومان زار ه  محمد مبلغ سی گل
 دارد. خانواده دادم مهریه خودش را بر می

  و مطالبات من بدین شرح است:
جانب قیم فرزندان شهرت پـدرم آقـاي    و قیمومت اطفال خود را با لحاظ غبطۀ صغار به  

  واگذار نمودم. -فرزند  -ز صادره ا -شناسنامه شماره  پور خواهد بود به رمضان قاسم
امضا وصـیت کننـده    -تاریخ  . به3»لونهدبذین یما اثمه علی الّعه فانّمدله بعد ما سن بمفَ«  
  پور. قاسم

                                           
  خوانا نیست. -1
 خوانا نیست. -2
  .181بقره/  -3
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  امضا وصی         امضا ناظر        امضا قیم
  شهود:

 محمد تقی نصیري سمنانی
 20/12/59علیرضا یغماییان 

خداوند متعال سپردم و خـداي   نام مریم و معصومه را به : همسرم و دو فرزندانم بهمالحظات
بزرگ ناصر و یاور آنها باشد البته خانواده من سعی کند درست فرزندانم در تربیت اسـالمی  

  ها را خیر گرداند. و انسانی بنماید خداوند عاقبت همه آن
  مالحظات

) 7) چـون حضـرت علـی(   7سیاه نپوشید که لباس فرعون است. از سخنان علـی(   
  پوشند. گفته کسی که لباس سیاه بپوشد از فرعونیان است طایفه ما هرگز این لباس را نمی

پـا   ) گردن سرباز نزنید و همیشه نماز را به6هرگز از بندگی خداوند و امت محمد(  
دار شـما باشـد و از خداونـد متعـال      دارید و خداوند را فراموش نکنید خداوند متعـال نگـه  

و » ال اله اال اهللا، محمـد رسـول اهللا، علـی ولـی اهللا    «لمین را خواهانم. پیروز[ي] اسالم و مس
یازده فرزندش که آخرین آنها امام زمان(عج) است و زنده است که هر وقت خداوند متعال 

  خواهد، خواهد آمد.
  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «

  پور اصغر قاسم علی
15/12/1360  

  13/2/61مورد تأیید است 
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  هاي کلیدي عبارت
I .امام امت را دعا کنید و او را تنها نگذارید  
I .پدر و مادرم، صبر را پیشه کنید و گریه و زاري نکنید تا چشم دشمنان اسالم کور شود  
I گویند انقالب براي ما چه کار کرده باید به آنها گفت که شما براي انقالب چه کار  آنهایی که می

  اید. کرده
I را ادامه بدهیم.7بن علی( و راه سرور شهیدانمان حسین شهیدانها آمدیم تا راه  به جبهه (  
I .خون شهیدان را پایمال نکنید  
I گوي خون شهیدان باشید. فرداي قیامت باید جواب  
I .آمدیم به جبهه تا با کافران و دشمنان قرآن بجنگیم  
I ارید و گریه و زاري نکنید.دیده، حجاب خود را بیشتر از پیش نگه د خواهران غم 
I ها را یاري کنید. جبهه 
I .امام امت، این اسطوره پاك پیامبران و نایب امام زمان(عج)، را تنها نگذارید 
I .تا آخرین قطره خونم سنگر اسالم و مبارزه را ترك نخواهم کرد 
I ه باشم.) همرا7بندم که در تمام عاشوراها و در تمام کربالها با حسین( با خداوند پیمان می  

  اکبر علی :نام
  پور قاسم خانوادگی:  نام

  رمضان پدر: نام 
  سکینه نام مادر:

  1346بیستم مرداد  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  امامزاده یحیی زادگاهش :مزار
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  پور اکبر قاسم علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  اهللا کشور اسالمی ایران. سالم به امت حز[ب]

، تـاریخ تولـد:   32پور، نام پدر: رمضان، شماره شناسنامه:  نام: علی اکبر، نام خانوادگی: قاسم
1346    
  نامه   وصیت

»1»ربهم یرزقونبل احیاء عند  ین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاًن الذّو التحسب  
انـد و در نـزد خـداي خـود      اند بلکه زنـده  مپندارید کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده«

  ».خورند روزي می
با سالم و درود بر منجی عـالم بشـریت امـام زمـان(عج) و بـا سـالم و درود بـر امیـد           

محرومـان  دیدگان جهان و یار مظلومان و  مستضعفان جهان نور چشم ملت ایران و امید ستم
شکن زمان، امام امت، خمینـی کبیـر و بـا درود و سـالم بـر       جهان و بت ستمگرانو دشمن 

شهداي صدر اسالم و شهداي انقالب اسالمی ایران و با درود بر شهداي حزب جمهوري و 
و  2) تـا شـهید مـدنی   7دفتر رئیس جمهوري و بـا سـالم بـر شـهداي محـراب از علـی(      

بـن   و با سـالم بـر سـرور شـهیدان عـالم حسـین       5دوقیو ص 4و اشرفی اصفهانی 3دستغیب
) 7طـوري کـه حسـین(    ) که شهید شدن در راه خدا را به ما آموخـت و همـان  7علی(

درس شهامت و شهادت در راه خدا را به ما آموخت و ما هم یاد گرفتیم و اگـر خـدا مـا را    
ائمـه اطهـار و   قبولِ درگاه خویش قرار دهد، به آن عمل خـواهیم کـرد و راه خـود کـه راه     

رویم تـا بـا معشـوق خـود      ) است پیش گرفتیم و ما آن قدر این راه را پیش می7حسین(
ابـن    دیدار کنیم و با خون خـود درخـت اسـالم و انقـالب را آبیـاري کنـیم و مـا از قاسـم        

                                           
 .169آل عمران/  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
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) و علــی 7(2اکبــر  ) درس آمــوختیم و راه پــاك آن شــهید کــربال و علــی7(1الحســن
) خواهیم رفت و باید چـون آنـان مبـارزه کنـیم تـا      7ین() شیرخوار امام حس7(3اصغر

اماممان زنده بماند و ما هم به نداي لبیک امام گوش دادیم، همچون آنان که لبیک گفتنـد و  
ها آمدیم تـا   تا شهید شدند و ما هم به جبهه 4عمویشان را تنها نگذاشتند و به نبرد برخاستند

) را ادامـه بـدهیم و اما[م]مـان را تنهـا     7علـی( ابن  راه آنان و راه سرور شهیدانمان حسین
نگذاریم تا انقالبمان به پیروزي نهایی برسد ولی این را باید بدانیم که ما دشمنان زیـادي در  

کسـانی هسـتند کـه     لـی انقالبمان داریم. کسانی هستند که با ما روبه رو هستند و معلومند و
دورو کـه   5گوییم که اي منـافق  به آنها میزنند و ما هم  دارند از داخل به کشورمان ضربه می

از یاران رهبـر را ریختـی و تـو کـه      7»هفتاد و دو تن«درست کردي و خون  6تیر رفتی هفت
درست کردي و دو تن از عزیزترین سروران ملـت ایـران را شـهید کـردي      8یورهشت شهر

هم فکـر   تر از گذشته شدند و شما ولی سودي براي شما نداشت و بلکه ملت ما پر خروش
کنید پـس بـه عقـل بیاییـد و خـون شـهیدان را        کنید که چه سودي دارد که این کارها را می
گوي خون شهیدان باشید. یک وصیت به شما پدر  پایمال نکنید که فرداي قیامت باید جواب

و مادر عزیزم دارم که اي مادرم، تو دو سال به من شیر دادي. و خون جگر خوردي تـا مـن   
، پس شیرت را بـه مـن حـالل کـن کـه تـو فـرداي قیامـت پهلـوي فاطمـه           را بزرگ کردي

) 3) و زینب کبري(7بن علی( ) روسفید هستید. پس شما باید همانند حسین3زهرا(
) را در جلـوي  7) شیرخوار و علی اکبـر( 7صبر داشته باشید که آن کافران علی اصغر(

ال، را دو دسـتش را از  )، سقاي دشت کرب7چشمان امام شهید کردن[د] و برادرش عباس(
                                           

 ر.ك. تعلیقات. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ».برخواستند«در اصل وصیت  -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
 تیر.7ر.ك. تعلیقات ذیل  -6
 ر.ك. تعلیقات. -7
شهریور است که با انفجار دفتر نخست وزیري رئیس جمهوري وقت رجائی و نخـت وزیـر وقـت دکتـر      8غرض  -8

 باهنر را به شهادت رساندند.
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بدنش جدا کردند و آخر او را هم بعد از نماز ظهر و عصـر شـهید کـردن[د] ولـی او صـبر      
داشت و شما هم باید از او درس صبر را بیاموزید و به دیگران بیاموزید که دشـمنان اسـالم   

شان کور شود و باز هم اي پدر و مـادرم ناراحـت نباشـید و خـدا را شـکر کنیـد کـه         چشم
از شرافت و ناموس مردم ایران و سالمتی امـام   و حفاظترتان در راه دین اسالم و قرآن پس

امت آمدیم به جبهه تا با کافران و دشمنان قرآن بجنگیم که در آن دنیا هم شما جلوي ائمـه  
اطهار و امامان و خداوند متعال روسفید هستید و هم ما. پس شـما صـبر داشـته باشـید کـه      

خداوند دوست دارد صابرین را، که خـدا انشـاءاهللا   » الصابرین 1ان اهللا یحب«فرماید  قرآن می
دیـده و   هاي شهدا عنایت فرماید و شـما اي خـواهران غـم    یک صبر عظیمی به شما خانواده

بـن   ) که دو برادر بزرگـوارش حسـین  3شما هم باید مانند زینب کبري( 2داغدار من، [...]
 4و جعفـر  3) لشکر سپاه اسالم و دو پسرش عون7دار( الفضل عباس علم ) و ابو7علی(

را شهید کردند ولی آن شیرزن کربال صبر را پیشه کرد و صبورانه در مقابل تبلیغات دشمنان 
داد و شـما هـم حجـاب خـود را      شکنی به آنان می ایستادگی و پایداري نمود و پاسخ دندان

من را هم قبول کند، بـه پهلـوي    دارید و گریه و زاري نکنید که اگر خدا  بیشتر از پیش نگه
گذارم و من دیگر وصـیتی نـدارم و فقـط از شـما      روم و او را از برادري تنها نمی برادرم می

ها را یاري کنید و امام امت، ایـن اسـطوره پـاك     خواهم که جبهه امت شهیدپرور عاجزانه می
و نداي لبیک او را گوش  پیامبران و نایب امام زمان(عج)، را تنها نگذارید و او را یاري کنید

فرا دهید و شما مثل مردم کوفه نباشید که انشاءاهللا نیستید و امامتان را فراموش نکردیـد کـه   
جنگیـد و در پایـان از شـما     تر و پایدارتر بر ضد استکبار مـی  هر روز از روز قبل پر خروش

و پیـروزي  خواهم که امـام را دعـا کنیـد و مـن هـم سـالمتی امـام امـت          اهللا می امت حزب
جهان و سالمتی شما امت شهیدپرور را از  6و [...] 5رزمندگان اسالم و آزادي کربال و قدس

                                           
 ».یوحب«در اصل وصیت  -1
 خوانا نیست. -2
  یقات.ر.ك. تعل -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
 خوانا نیست. -6
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خداوند متعال خواهانم و سالم مرا به رهبر عزیزم برسانید و بگوییـد کـه تـا آخـرین قطـره      
بنـدم کـه در تمـام     خونم سنگر اسالم و مبارزه را ترك نخواهم کرد و با خداوند پیمـان مـی  

) همـراه باشـم و سـنگر او را خـالی نکـنم تـا       7اها و در تمام کربالها با حسـین( عاشور
که همه احکام اسالم در زیر پرچم اسالمی امـام زمـان(عج) بـه اجـرا درآیـد و اي       هنگامی 

ام  حجلـه  1مادر، تو خوب مرا داماد کردي، چه معشوقی برایم یافتی، عروسم تیر است، [تـو] 
  که عزم کربال دارم. مادر ایاسنگر من. خداحافظ. 

  امام را دعا کنید.
  »]برکاته3اهللا و [ال رحمۀ2والسالم علیکم و [ال]«

  ، روز چهارشنبه16/11/1364بعدازظهر  5تکمیل شده ساعت 
  4پور اکبر قاسم علی

                                           
 اضافه است. -1
 اضافه است. -2
 اضافه است. -3
)، تـاریخ  7یگان خدمتی: رزمـی، گـردان موسـی ابـن جعفـر(     «وصیت نامه این مطالب آمده است:  2ذیل صفحه  -4

 »پور امضا علی اکبر قاسم: سمنان. در صورتی که به فیض شهادت نائل شدید محل دفن خود را بنویسید 16/11/64
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  هاي کلیدي عبارت
I پا دارید. گانه را به جماعت و نماز شب را همیشه به  نمازهاي پنج 
I را بخوانید و به آن عمل کنید و سرمشق زندگی خود قرار دهید. قرآن کریم  
I هاي قرآن و مسائل دینی شرکت کنید. در کالس  
I .امام را دعا کنید  
I وقت فراموش نکنید. امام را هیچ  
I .هدف ما پیروزي اسالم و دین خداست  
I اند. چه سعادتی بهتر از شهادت که تمام انبیاء ما در این راه قدم گذاشته  
I کنم که به رهنمودهاي امام امت گوش بدهند. ران و خواهران خود تمنا میاز براد  

  عباس :نام
  قاسمی خانوادگی:  نام

  محمد رضا پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1344یکم مهر  تاریخ تولد:
نـو از توابـع    روسـتاي قلعـه   محل تولد:

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

  1362دوم خرداد  تاریخ شهادت:
  پاسگاه زید عراق محل شهادت:

  اصابت ترکش وة شهادت:نح
  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  عباس قاسمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نامه برادر عباس قاسمی وصیت

عنـداهللا و   ۀدرجـ الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهللا باموالهم و انفسـهم اعظـم   «
   1»اولئک هم الفائزون

هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد کردند آنها نـزد  آنان که ایمان آوردند و «
  ».مندان دو عالمند خدا مقام بلندي دارند و آنان رستگاران و سعادت

با سالم و درود بر رهبر کبیر انقالب اسـالمی ایـران حضـرت امـام خمینـی و درود بـر         
رور ایران؛ با سالم به پدر و شهیدپ 2شهیدان راه حق و آزادي و سالم بر ملت قهرمان و غیور

  و مادر و خواهران و برادران عزیزم.
هـاي حـق علیـه باطـل شـرکت کـنم،        خدایا، از اینکه توفیق به مـن دادي کـه در جبهـه     

سـوي   ام، پدر و مادر مهربانم، بازگشت همه به سپاسگزارم. برادران عزیزم و خواهران گرامی
ن را دریابید و بعـد خـدا را بشناسـید، در    سوي خودتان، خودتا پس باز گردید به 3.خداست

پـا   گانه را به جماعت و نمـاز شـب را همیشـه بـه      نظر داشته باشید که همیشه نمازهاي پنج
دارید و قرآن کریم را بخوانید و به آن عمل کنید و سرمشق زندگی خود قرار دهیـد و بایـد   

 5وابسته که ما مردم کوفه 4الها و عم این را ثابت کنید بر آمریکا و شوروي و تمام ابرقدرت
ترسـانند و   نیستیم که امام خود را تنها بگذاریم. مـا مـرد جنگـیم. آنهـا مـا را از جنـگ مـی       

پیـرو حضـرت    7هـاي روسـی داریـم. مـا [از]     فرانسوي داریم، ما تانـک  6گویند ما میراژ می

                                           
  .20توبه/  -1
 ».قیور«در اصل وصیت  -2
 سوره بقره. 156ترجمه بخشی از آیه  -3
 ».امال«در اصل وصیت  -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
 شد. هاي جنگی بود که از سوي فرانسه به صدام داده می یراژ از جمله سالحهواپیماهاي م -6
 اضافه است. -7
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جنگـی  ها و ستیزها با سپاه اندك و ابـزار   ) هستیم که در جنگ7) و ثاراهللا(6محمد(
کم بر سپاه کفر، که افراد و ابزار جنگی آنها بیشتر از سپاه اسالم بود، بـا هـدفی مشـخص و    

  شد. ایستاد و پیروز می عزم راسخ در برابر دشمن می
پـا   هدف ما پیروزي اسالم و دین خداست که تمام این زمین را فـرا گیـرد. مـا بایـد بـه        

بـزنیم   1ي خدا تا مشتی بر دهان منافقینسو خیزیم و از جا[ي] خود حرکت کنیم؛ حرکت به
ام. حـاال اگـر در ایـن راه کشـته شـدم، ایـن چـه         و من حقیر هم از جاي خود حرکت کرده

اند و اگر پیـروز هـم شـدیم     سعادتی بهتر از شهادت که تمام انبیاء ما در این راه قدم گذاشته
ل کند. من او را بسـیار  خواهم که من را حال که به هدف اولی خود رسیدم. از مادر خود می

خوبی براي او نبودم ولی این خـواهش مـن را بپـذیرد و     2ام. من پسر[ي] اذیت و آزار کرده
خواهم که نماز خـود را بخوانـد و روزه بگیـرد و     براي من ناراحت نباشد و از پدر خود می

  خمس و زکات را بپردازد و از اینکه من از او جدا شدم، غمگین نباشد.
کنم که به رهنمودهاي امام امت گوش بدهند و عمل  ن و خواهران خود تمنا میاز برادرا  

  کنند که این امام عزیز اگر در بین ما نبود، ما به اندازه یک حیوان هم نبودیم.
خواهم که اگر من کشته شدم، جاي من را پر کنند و به جبهـه بیاینـد و از    از برادران می  

تـر از   اب خود را حفظ کنند کـه حجـاب تـو کوبنـده    کنم که حج خواهران خود التماس می
هاي قرآن و مسائل دینی شرکت کنید و از برادران کـه در   کالس 3خون سرخ من است و در

دهـم کـه دنبـال آن را     کنم و به آنها پیام مـی  اند تشکر می همکاري کرده 4تأسیس بسیج [...]
خـدایا تـا انقـالب مهـدي(عج)     شعار خـود را بدهیـد، خـدایا     5بگیرند و دلسرد نشوند [...]

کنم. خداحافظ شما. امام را  دار. دیگر چون وقتی ندارم با شما خداحافظی می خمینی را نگه 
  دعا کنید.

  برادر کوچکتان عباس قاسمی
                                           

  ت.ر.ك. تعلیقا -1
 اضافه است. -2
 ».به«در اصل وصیت  -3
 خوانا نیست. -4
 خوانا نیست. -5
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  نامه وصیت
سال نمـاز قضـا    خواهم که سی و پنج روز روزه بدهکار هستم و یک از برادران خود می  

  ها کند. مادرم بدهید تا خرج مخارج خود بچههاي خودم را به  دارم و پول
  امام را دعا کنید. امام را دعا کنید.

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
عنـداهللا و   درجـۀ و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهللا باَموالهم و انفُسـهم اَعظـم    1اَلّذینَ آمنوا«

  2»اولَئک هم الفَائزون
ند و هجرت کردند و جهاد کردنـد در راه خـدا بـا مالهاشـان و جانهایشـان      آنان که گروید«

  »3[...] کهبزرگترند به مرتبه نزد خدا و آن گروه ایشانند 
ب برحقش امام خمینی بت شکن دوران و با سـالم و درود  یبا سالم و درود بر امام و نا  

  .و با سالم و درود بر معلولین و مجروحین انقالببر شهیدان اسالم 
خواهم اگـر خداونـد متعـال توفیـق شـهادت را       وصیت اینجانب: از پدر و مادر خود می  

وار با مشـکالت   خواهم که زینب نصیب ما کرد هیچ وقت ناراحت نباشند و از مادر خود می
ام شـیر خـودش را    آزار دادهبسازد و اگر من حقیر و گناهکـار او را اذیـت و    4ها و ناراحتی

و از  7خوابی کشیده است به بزرگی خودش ما را ببخشـد  6هایی که بیدار کند و شب 5حالل
هاي را که براي مـن کشـیده مـن حقیـر را حـالل کنـد و از        خواهم که زحمت پدر خود می

دانند که آینده جنـگ مـا پیـروز هسـتیم بـه امیـد خـدا         می خواهم که خود برادران خود می
                                           

 »اَمنوا«در اصل وصیت  -1
 20توبه/  -2
 خوانا نیست. -3
 »ناراحتیهاي«در اصل وصیت  -4
 »حال«در اصل وصیت  -5
 »دار بی«در اصل وصیت  -6
 »ببخش«در اصل وصیت  -7
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 2کـه امیرالمـؤمنین فرمـود: .....بغـداد و واي برتـر از ري (تهـران) آن روزي کـه        1ینطورهم
  نیروهاي نظامی رزمی و جنگجو از تهران به سوي بغداد عزیمت کنند.

 4پیـروز شـویم و از [شـما]    3ولی ما باید همت کنیم و در جبهه شرکت کنیم تا انشـاءاهللا   
خـواهم کـه بـه جبهـه کمـک کننـد و        ران خود میخواهم که امام را دعا کنید و از خواه می

  حجاب خود را حفظ کنند و در مجالس اسالمی شرکت کنند.
در آخر از همه از پـدر و مـادر و بـرادران و خـواهران و خویشـاوندان و رزمنـدگان و         

ام ما را ببخشید و این حقیر را دعـا   خواهم که من به آنها بد کرده دوستان و هم سنگریان می
  وقت فراموش نکنید.  امام را هیچکنید و 

  عباس قاسمی
19/11/61  

  امام را دعا کنید
  امام را دعا کنید.

                                           
 »همنطور«در اصل وصیت  -1
 »یکهرو«در اصل وصیت  -2
 »ایشاال«در اصل وصیت  -3
 ».شما سهواً از قلم افتاده است«در اصل وصیت  -4
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  هاي کلیدي عبارت
I اند. نمرده ،شهیدان زنده هستند  
I  در دعاي کمیل و توسل ما را هم دعا کن.پدر مهربان  
I روم براي احیاي دین و صدور انقالبم. به جبهه می  
I نها نگذارید.امام را ت 
I        ،اقوام و دوستانم مسیر مرا طی نمایند و پشتیبان انقـالب و رهبـر و کسـی کـه در خـط اوسـت

  باشند.

  علی  :نام
  قاسمی خانوادگی:  نام

  محمدرضا پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1349یکم فروردین  تاریخ تولد:
نو خرقان از توابع شهرسـتان   قلعه محل تولد:
  شاهرود

  اول راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  گاهشگلزار شهداي زاد :مزار



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     230

  علی قاسمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نام خداوند بخشنده مهربان که ما را خلق کرد و آفرید. به

ـبیل «فرماید:  پیامبر اکرم حضرت محمدبن عبداهللا(ص) می فی س نْ خَرَج م    اهللا مجاهـداً فَلَـه
لِّ خُطو کُ بع ةٍبِ ئۀِمأ س  لف م حسنۀٍاَ ی بعو س نْه ئۀِمأ حی ع  لف بعمأ ئۀٍسیاَ س لَه رفَعی ئـۀِ و   اَلـف

کسی که در راه خداوند بـه جهـاد بـرود پروردگـار     « 2)18ص ،15ج ،الشیعه (وسائل  1»درجۀٍ
دهد و هفتصد هزار گنـاه   هزار حسنه به او می دارد هفتصد عالم در برابر هر قدمی که بر می

  ».کند آمرزد و هفتصد هزار درجه به او عنایت می او نیز می
ام در جهت اوست و زنده  نام او که زندگی نام او که همه چیزم از اوست به نام خدا، به به  

ت ام در جهت اوست و معشوق و معبودم اوست و در اینجاس به اویم و به نامش که زندگی
  گویم: که می

  
  شـــهادت ســـرآغاز پاینـــدگی اســـت   

  
  نترسم ز مرگی که خـود زنـدگی اسـت     

    

اهللا دیگـري   اهللا قرار داد. اکنون یوم هاي عمرم را با فرارسیدن یوم کنم که سال خدا را شکر می
اهللا الهی که هزار و سیصد و انـدي سـال    باشد؛ همان یوم اهللا حسین(ع) می است که پیرو یوم

سـر داد.   3»هل من ناصر ینصـرنی «ن حسین(ع) در میدان شهادت در آن روز نداي قبل از ای
گوییم: حسین(ع) جان، در فضاي گرم و خونین ایـران زمـین دسـتم را رنگـین      اینک ما می

گـویم. حسـین(ع) جـان لبیـک و اي      ات لبیک مـی  عشقت کرده و به نداي غریبی و تنهایی
و ایـن روش یـک عاشـق حقیقـی اسـت و بایـد        اسالم لبیک، اي پیشتاز و اي رهبر لبیـک. 

ایم و غیـر از ایـن    ایم و پرچم حسین(ع) را یاور گشته اینگونه باشیم، که کاري حسینی کرده

                                           
یرفع له  سیئۀالف  ة[...] عنه مأ حسنۀالف  ةو سبع مأ خطئۀمن خرج فی سبیل اهللا مجاهدا فله بکل «در اصل وصیت  -1

 ».  الغدر رحه ةسبع مأ
 ».، باب جهاد11وسائل الشیعه، ج«در اصل وصیت  -2
 تعلیقات.ر.ك.  -3
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اگر باشیم یزیدي هستیم. امید است مسیر مرا تمام اقوام و دوستانم طـی نماینـد و پشـتیبان    
  انقالب و رهبر و هر کسی که در خط اوست باشند.

  ند بخشنده. نام خداو به
شما خیلی بدي کردم. تو حاللم کن و ببخش. بعد از شهید شـدن   اي پدر مهربان، من به   

من گریه نکن و سیاه مپوش. اگر خواسـتی گریـه کنـی بـراي امـام حسـین(ع) و بـرادرش        
و یاران باوفاي امـام گریـه    3)7(و علی اصغر 2)7(و علی اکبر 1)7(ابوالفضل العباس

ها کردي ولـی مـن قـدر ندانسـتم. و      ید شدند. تو به من خیلی خوبیکن که با لب تشنه شه
هـا دیدیـد ولـی ایـن      دانم که شما با کارگري من حقیر را بزرگ کردید و رنج و مشـقت  می

  اند. خواست خداوند متعال بود که من بروم. ولی بدان شهیدان زنده هستند نمرده
عت شرکت کن، بـرو سـواد یـاد    نماز خود را در سر وقت بخوان، در نماز جمعه و جما  

هـا را   بگیر و قرآن بخوان، در دعاي کمیل و توسل ما را هم دعا کن، ببخش که ایـن حـرف  
  زنم ولی تکلیف بزرگی بوده که خداوند به من حقیر گفته است که بگویم.  می
و اي مادر عزیزم و بهتر از جانم، به من محبت کردي و با شیر خود مرا بـزرگ کـردي،     
خواهم که حاللم کنـی و شـیر    داري. کردي از شما می روزها از من مراقبت و نگه ها و شب

خود را بر من حالل کنی و بعد از شهید شدن من گریه نکنید و لبـاس سـیاه نپوشـید. اگـر     
هـاي قطـع    ابوالفضل علمدار بیفت که با لب تشنه و دست 4خواستی گریه کنی به یاد عباس

  شده به شهادت رسید.
خـواهم   خواهم که اگر بدي از من حقیر دیدند ببخشند. و از شما می ران خود میو از خواه

) کـه  3که بعد از شهید شدن من گریه نکنید. اگر خواسـتید گریـه کنیـد بـه یـاد زینـب(      
خواهم کـه باحجـاب    امام حسین(ع) را در کربال سر از بدن جدا کردند. از شما می  برادرش

و بـا درس خوانـدن خـود مشـت محکمـی بـه دهـان        هاي خود را بخوانیـد   باشید و درس

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
  ر.ك. تعلیقات. -2
  ر.ك. تعلیقات. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     232

و از دوسـتان   و صدامیان و امریکا و شوروي و اسرائیل و فرانسـه بزنیـد.   2و صدام 1منافقین
  خواهم که بعد از شهید شدن من به پدر و مادر من تبریک بگویند نه تسلیت. می
براي احیاي دین و  خاطر کینه بلکه نهم نه به روم و پاي در پوتین می حال که به جبهه می  

خواهم که این جان ناقابـل مـرا قبـول فرمایـد و      صدور انقالبم است و از خداوند متعال می
  صدها بار به من جان دهد تا فداي این راه کنم.

هاي حـق علیـه باطـل و برقـراري پـرچم اسـالم بـر         به امید پیروزي رزمندگان در جبهه  
به امید زیارت کـربال، مـن را در کـربال     سراسر جهان و به امید ظهور حضرت مهدي(عج)،

دفن کنید. اگر نشد در کنار برادرم عباس دفن کنید. شعار همیشگی را یادتـان نـرود: خـدایا    
مـرگ بـر آمریکـا/      دار. جنگ جنگ تا پیروزي/ خدایا/ تا انقالب مهدي(عج)/ خمینی را نگه

بـر فرانسـه/ مـرگ بـر     مرگ بر شوروي/ مرگ بر اسرائیل/ مرگ بر صدام و صدامیان/ مرگ 
  منافقین داخلی و خارجی.

امام را تنها نگذارید. درود بر خمینی، درود بر شهیدان، درود بر مجـروحین و معلـولین،     
  گزاران انقالب. امام را دعا کنید.   درود بر اسیران، درود بر رزمندگان و خدمت

هـا عـذرخواهی    ناگر کسی از من حقیر بدي دیده است ببخشد. و از طرف من از میهما  
کنید و خیلی از لطفشان ممنونم که در تشییع جنازة من قدم رنجه فرمودند. دیدار ما کـربال،  

  التماس دعا، خداحافظ.  
  ∗گذرد. به امید آزادي کربال از چنگ صدامیان. از کربال می 3راه قدس  

  

 نثار اسالم علی قاسمی جان
  موفق و پیروز باشید

25/8/63  

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
  ».اهللا(ص) قلعه نوخرقان پایگاه محمد رسول  تکثیر: از دفتر حزب جمهوري اسالم،« در پایان وصیت آمده است: ∗
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  اي کلیديه عبارت
I هاي زیادي در ایـن   خونو  هاي بزرگ به همین سادگی به دستمان نرسیده بدانید که این پیروزي

 راه مقدس ریخته شده است.
I بخش راه این شهیدان باشیم. ما باید تداوم  
I ارزشم را به خداي خود تسلیم کنم. امیدوارم بتوانم براي خدا و اسالم و قرآن جان بی  
I جنگم تا شهید شوم مانم و می من آنقدر در جبهه می.  
I .مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید  
I .مثل خاندان وهب جوانانتان را به جبهۀ نبرد بفرستید  
I ها براي تسکین درداست. دعا را از یاد نبرید، که این بهترین درمان  
I .امام را تنها نگذارید  
I .همسر و فرزندانم، نماز را همیشه سر وقت بخوانید 
I .همیشه امام را دعا کنید  

  محمد رضا :نام
  قاسمی خانوادگی:  نام

  نیازعلی پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1326دي ششم  یخ تولد:تار
شهر بسـطام از توابـع شهرسـتان     محل تولد:
  شاهرود

  دوم راهنمایی تحصیالت:
  ارتش کننده: ارگان اعزام

  1366دوم فروردین  و بیست تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  بمباران شیمیایی نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدرضا قاسمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسمه تعالی

  همسر و فرزندانم سالم
نامۀ خود را بنویسـم و   هاي حق علیه باطل هستیم، الزم دانستم که وصیت اینکه در جبهه  

خـواهم   از شماها طلب بخشش نمایم. امیدوارم که مرا حالل کنید و از خداونـد بـزرگ مـی   
  شهادتم را مورد قبول قرار دهد.  1که

بنده براي مدتی امانتی از جانب خداوند نزد شماها بـودم. همسـر مهربـانم، خـود بهتـر        
اي به پیروزي رسید و با شهید شدن علی اکبرهـا و علـی    دانی که این انقالب با چه نحوه  می

ا را بـه آخـرت   تفـاوت بنشـینی و دنیـ    ها نکند خداي نکرده بی3بن مظاهر و حبیب 2اصغرها
گفتۀ قرآن و امـام مـا پیـروزیم و کفـر      به «خود راه ندهید که   ترجیح بدهی. هیچ اندوهی به

خـواهم کـه    بدهـد و از شـما مـی    5شما صبر و اسـتقامت   همسرم، خداوند به 4.»نابود است
خواهم که بعـد از   فرزندانم را طوري تربیت کنی که راه اسالم را ادامه بدهند و از پدرت می

  باشد.   6دار شهید شدن من سرپرستی شما و فرزندانم را عهده
خواهم که امام را تنها نگذارنـد   اهللا آنجا می و از مردم شهیدپرور در بسطام و مردم حزب  

ها و رفتن به جبهه. و دعاي کمیل را هـر شـب جمعـه بـه نوبـت       و همچنین کمک به جبهه
رکت نمایند. و از همگی شماها التماس دعا هاي شهیدا[ن] برگزار و در آنجا ش منزل خانواده

هـاي شـهیدان جنـگ تحمیلـی. و از      شـکن و سـالم بـه خـانواده     دارم. درود بر خمینی بت

                                           
  ».که تا«در اصل وصیت  -1
  ر.ك. تعلیقات. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 .30، ص 8و همان، ج 316، ص7و همان، ج 493، ص6صحیفۀ امام، ج -4
 ».استخامت«در اصل وصیت  -5
 ».اوده دار«در اصل وصیت  -6
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از حیـاط یـک دونـگ. از     -در غیر شوهر نکردن -رسد موجودي دارایی [...] به همسرم می
قـع شـوهر   باغ یک دونگ از نظر شوهر کردن بعد از شهید شدن بنده شما آزاد هسـتی و مو 

هـایی را کـه اول ازدواج بـا خودتـان      کردن: برداشت ده هزار تومان پـول مهریـه و وسـائل   
رسـد و   به اکرم الهه و علـی مـی   1آوردي؛ و همچنین دستبندهاي طال از خودتان باشد. بقیه

کلیه خرج عزاي بنده از موجودي خودم خرج شود. از حیاط و از باغ هر کدام یـک دونـگ   
رسد و همچنین وسائل زندگی خـودم. در ضـمن، پسـر بـزرگم علـی       م میبه فرزندان 2سهم

  باشد.   قاسمی قیم خودم می
در خاتمه، همسر و فرزندانم، نماز را همیشه سر وقت بخوانیـد و همیشـه امـام را دعـا       

  کنید. خداحافظ. همسر شما.
1/4/1360  

  قاسمی

                                           
  ».بقیه را«در اصل وصیت  -1
  ».و سهم«در اصل وصیت  -2
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  هاي کلیدي عبارت
I  که محل فنا است.دنیا محلی است زودگذر و ناپایدار  
I  غیر شهادت و در غفلت و خواب بمیریم. نباشد که در روزگار شهادت، با مرگ طبیعی  
I .من با امام خمینی میثاق بستم و به او وفادارم که او به اسالم و قرآن وفادار است  
I نده   تر و نافذتر از آن سالحی نیست. دست به دعا بردارید که برّ
I قیه و رهبري پیامبر گونه امام امت است.اولین مسئله حمایت از والیت ف  
I تفاوت نباشید. جنگ بی  نسبت به 
I هاي نبرد را خالی نگذارید.  هیچگاه صحنه 
I .همچون شهدا با خدا پیمان ببندید  
I .عذرهاي بدتر از گناه براي نرفتن به جبهه نیاورید  
I ماند اعمال خیر ماست. آنچه باقی است و می 
I قواي الهی است.  زیربناي تمام مسائل عبادي ما ت  

  محمود :نام
  قاسمی خانوادگی:  نام

  محمد رضا پدر: نام 
  صدیقه نام مادر:

  1346یکم فروردین  تاریخ تولد:
ــد: ــو از توابــع  قلعــه روســتاي محــل تول ن

  شهرستان شاهرود
  دوم راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمود قاسمی
  

  1بسم اهللا الرحمن الرحیم
کشـته شـدن بـراي مـن (مـا)      « 2»ةهادو کرامتنا الشّ ةالقتل لنا عاد«قال الحسین(علیه السالم): 

  ».عادت است و شهادت کرامت ماست
 »یراهللا بما یعلمـون بصـ   نَّإفَ واانته هللا فأنه ین کلّدو یکون ال فتنـۀ و قاتلوهم حتی ال تکون «
    )انفال 39(
اي مؤمنان با کافران بجنگید و بکشید آنها را تا هیچ فتنه و فسادي بر زمـین بـاقی نمانـد و    «

حکم اهللا اجرا شود و چنانچه دست از کفر کشـیدند خـدا بـه اعمـال ایشـان آگـاه و بصـیر        
  ».است
بـذکر اهللا تطمـئن    اال«نام خداوند عز و جل کـه طـاعتش موجـب قربـت اسـت کـه        به  
بن الحسن العسکري(عج) که روزي خواهـد رسـید و    حجۀو بعد درود و سالم به  3»لوبالق

که ولی فقیه زمـان ماسـت و درود و سـالم بـر      4سالم و درود بر نایب برحقش پیر جماران
مریدان و مطیعانش همچون سربازان امام زمان(عج) که شجاعانه جنگیدند و با ریختن خون 

راستی شیعۀ حضرت علی(ع) سرباز امام زمـان(عج)   د که بهخود به صحنۀ گیتی اثبات کردن
  هستند.

و من کـه   -5»که بر ما تکلیف کرد و واجب شرعی و کفایی دانست«فرمودة امام امت  به   
تر  پا در این خط نهادم و مکانی بهتر و ارزنده -کنم باشم مطیعانه از او اطاعت می مقلّد او می

  براي تقرب به او نیافتم.

                                           
  ».رضا)محمود قاسمی (محمد «در باالي اصل این وصیت یادداشتی آمده است:  -1
  ).39، باب118، ص45زیاد است. (بحاراالنوار، ج خطاب به ابن 7)از سخنان حضرت امام حسین( -2
 رعد.  سورة 28بخشی از آیۀ  -3
 ر.ك. تعلیقات.   -4
، جنـگ و دفـاع در اندیشـۀ امـام خمینـی،      24و تبیـان دفتـر    229، جوانان از دیدگاه امام خمینی، ص16تبیان دفتر  -5

 .69ص
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اي از  عنوان وصیت و نصیحت دارم، گرچه لزومی به گفتن ندارد؛ چند کلمـه  که بهپیامی   
باب تذکر در صدد آمدم که بگویم. مؤمنان و مسلمانان اي کسانی که ایمان آوردید و تسلیم 

برابر قوانین و چهارچوبۀ اصول اسالم. جهاد در راه او در قـرآن بسـیار سـفارش     1شدید در
هـاي   ش داریم یک زمان عادي نیست، زمـانی اسـت کـه بـه لحظـه     شده. موقعیتی که، در پی

  هاي اسالمی بستگی دارد.  انقالب و مملکت
دوش دارم بر این شـدم کـه در ایـن     اینجانب بر اساس احساس و حس مسئولیت که به   

تر و بهتر از این نیافتم و مسئله جنگ را به دیگـر   جهاد مقدس پا بگذارم زیرا هیچ امري مهم
تا رمـز عاشـقی را    2،هاي جنگ بروید تا صفا و اخوت را بیابید رجیح دادم. به جبههمسائل ت

  بفهمید، تا وسیلۀ قربت به او را بشناسید.  
محـل بقـا اسـت.      دنیا محلی است زودگذر و ناپایدار که محل فنا است، آن سراي دیگر  

کرده و به آنجـا سـیر   پس باید محلی را که بتوانیم در آن زندگی بهتري داشته باشیم انتخاب 
غیر شهادت و  کنیم و رجعت از این دنیا کنیم. نباشد که در روزگار شهادت، با مرگ طبیعی 

  در غفلت و خواب بمیریم. 
شـویم. مـا از مـردن     کشیم، پنداري که چـو شـمع ذوب مـی    دانی که چه می بارخدایا می  
رود و  و اگر بسوزیم روشنایی میترسیم بعد از [ما] ایمانمان را سر ببرند  هراسیم اما می نمی

سپارد. پس چه باید کرد؟ از یک سو بایـد بمـانیم تـا شـهید      جاي خود را دوباره به شب می
آینده شویم و با سوختنمان اجتماع را نور بخشیم و از دیگر سو باید شهید شویم تـا آینـده   

ردا شـهید نشـود. عجـب    بماند؛ هم باید امروز شهید شویم تا فردا بماند، هم باید بمانیم تا ف
شدیم تا دوباره شـهید شـویم؟! آري    شدیم و فردا زنده می شد امروز شهید می دردي! چه می

  همه یاران سوي مرگ رفتند در حالی که نگران فردا بودند. 
آري من با امام خمینی میثاق بستم و به او وفادارم که او به اسالم و قرآن وفادار است و   

دارم. شـما هـم دسـت     ام کنند دست از او و مکتبش برنمی کشند و زندهاگر چندین بار مرا ب
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برندارید که ریسمان خوبی است که انتهاي آن حبل اهللا المتین است. دست به دعـا برداریـد   
  سالحی نیست.  1تر و نافذتر از آن [...] که برّنده

دورویـی را  که دو چهرةکذایی داریـد، دیگـر اجتمـاع نفـاق و      اي کسانی 2و اي منافقین  
و مکتـبش مکتـب وحـی و والیـت،      3»اجتماعات ما دیگـر الهـی شـده   «پذیرد زیرا که  نمی

سوي اوست. این است سـیر تکامـل جامعـه و     مکتب حسین(ع)، راهش راه او و انتهایش به
  انسان. پس دیگر جایی ندارید براي مملکت.

ه نتوانستم حق برادري را در خواهم ک دوستان و جوانان. از شما قشر جوان جداً عذر می  
قبال شما ادا نمایم. بر من تکلیف شده که به جبهه بروم و اداي تکلیف کنم و بـر شماسـت   

تـر اسـت در آن    که بعد از من تکلیف خود را انجام دهید و هر راه و هر طریقی که روشـن 
سوي مـا   بهها را فراموش نکنید. جبهه  سیر کنید. نباشد که خداي ناکرده سست شوید. جبهه

  رویم، چراکه راه نجات و سعادت است. آید ما به سوي او می نمی
  محمود قاسمی

  الحرام ماه محرم 29مطابق با  3/8/63مورخه 
  اي دیگر] نامه [وصیت 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
»کتب علیکم القتال و هـ  و و هو خیر لکم ره لکم و عسی ان تکرهوا شیئاًکُ و وا عسی ان تحب

  4»کم و اهللا یعلم و انتم التعلمونل و هو شر شیئاً
ورزي در راه اسـالم از تمـامی امیـال و     خداوندا، بارالها ما جوانان مسلمان در راه عشـق   

ما عنایت فرما تا با  آرزوهاي دنیا چشم پوشیده و خودت توفیق درك خودت و راهت را به 
هاي کوچک  ش بتازیم و با دستهایی ثابت در راهت به پی قلبی مطمئن و ایمانی قوي و گام

هاي کوتاه خود کار بسیار عظـیم و راه بسـیار طـوالنی را [کـه] در پـیش داریـم        خود و گام
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بارالها ما را از هرچه رجس و پلیدي و ناپـاکی رهانیـده و توجـه مـا را بـه        بپیماییم. خدایا،
خودت معطوف گردان که فقط نظـر رحمـت تـوس[ت] کـه مـا توفیـق شـرکت در صـف          
ایم وگرنه ما همـان افـراد عـادي و     زمندگان راهت و سربازان امام زمانت(عج) را پیدا کردهر

  ایم.  رویت هستیم و جز لطف و مرحمت تو به چیزي دل خوش نکرده بندگان سیه
  گویم و از تو تقاضا دارم که مرا ببخشی و گناهـان مـرا نادیـده بگیـري.     تو را سپاس می  

ست ولی لطف و مرحمت تو فوق این مسائل است. خداوندا بـه  هرچند که گناهان ما زیاد ا
شـوند قسـمت    احترام این لحظات که رزمندگان راهت براي شرکت در عملیات آمـاده مـی  

کنند و به کـدامین   دهم که: آنها را به پیروزي برسان. خداوندا اینان به چه چیزي فکر می می
  ورزند؟   معشوق عشق می

ــران م   ــل را هج ــن وص ــدا ای ــناي خ   ک
  

ــاالن مکـــن      1سرخوشـــان عشـــق را نـ
اي از  از ایمان و اسوه 2اي خداوندا ما در فراق یارانی گریان و ناالنیم که هر کدام اسطوره    

هـا را بـه تـو سـپارده و از تـو       هاي نبرد بودند. خدایا مـا آن  اخالص و شیر مردي در صحنه
همـاتی نـداریم و مـا را بـا     غیـر اشـک سـالح و م     نماییم. خدایا ما به برایشان طلب عفو می

  توز پیروزمان گردان.  کین 3جمعیت اندك و ایمان ضعیفان بر خصم
هاي انقـالب   اي براي امت شهیدپرور، که همیشه و همه جا در صحنه در پایان، چند نکته  

گـذارم؛   یادگـار مـی    و جنگ تحمیلی با تمامی وجود در خدمت اسالم هستند، خدمتتان بـه 
  ر از آن هستم که براي این امت شهید پیامی داشته باشم. ت بااینکه من کوچک

و نیایـد   4اولین مسئله حمایت از والیت فقیه و رهبري پیامبر گونه امام امت است و [...]  
روزي که این مرد الهی تنها بماند که آن روز روز تنهایی اسالم و مسـلمین اسـت و یـادآور    

ع) است و خدا نیامرزد کسی را که نسبت بـه  نشینی حضرت امیر مؤمنان( روزهاي تلخ خانه
  تفاوت و یا خداي نکرده دشمنی داشته باشد. الشان بی این رهبر عظیم

                                           
  ».خداوندا این وصل را هجران مکن«بیت از دیوان شمس مولوي. در اصل وصیت  -1
 ».اي استوره«صل وصیت در ا -2
 ».خسم«در اصل وصیت  -3
 خوانا نیست. -4



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     244

هاي نبـرد را خـالی    تفاوت نباشید و هیچگاه صحنه جنگ بی  خواهم نسبت به از شما می  
و امام را نگذارید. همچون شهدا با خدا پیمان ببندید: تا رفع کل فتنه از زمین ازپاي ننشسته 

هاي زندگی و درسـی و کـاري خـود را بـا جنـگ هماهنـگ کننـد. و         ، برنامه1تنها نگذارند
عذرهاي بدتر از گناه براي نرفتن به جبهه نیاورید و خدا را در نظر بگیرید و دل بر ایـن دو  

ماند اعمـال خیـر ماسـت. و     روز دنیا نبندید که دنیا محل گذر است و آنچه باقی است و می
اي خاص بیاید. همه باید و الزم است کـه در ایـن امـر     د که فقط فشار آن روي عدهنگذاری

 2مهم شرکت کنند تا انشاءاهللا جنگ به پیروزي نهـایی رسـیده و کـربالي حسـینی و قـدس     
  دامن اسالم و تشیع برگردانیم. عزیز را به 

همچنین در مسائل پشـت جبهـه کـه مربـوط بـه جبهـه اسـت شـرکت فعـال نمـوده و             
ها  هاي مالی خود را به جبهه زیادتر و بیشتر ادامه دهند. و نگذارید فرزندانتان در جبهه ککم

از این نظر کمبودي داشته باشند و بدانید که مال دنیا در دنیـا مانـده و آنچـه بـراي آخـرت      
شـود. و از ایـن دنیـاي پسـت      ماند همان مالی است که در راه خدا و براي خدا داده مـی  می

ید و دل به آخرت بسپارید. تقواي الهی را پیشۀ خود سازید کـه زیربنـاي تمـام    روي بگردان
  مسائل عبادي ما همان تقواي الهی است.

خواهم که امام امـت و رزمنـدگان و یـاران باوفـاي امـام امـت را        از امت شهیدپرور می  
از خـدا   همیشه دعا کنند. همیشه یار مستضعفان و دشمن بدکاران باشید، خواه آنها منـافقین 

هاي بـی سـر و پـا، و از کنـار      سودگران مرگ و یا الوات خبر باشند یا خواه قاچاقچیان و  بی
آنهـا را نداریـد    3هضـم سادگی نگذریـد و در مسـائل سیاسـی از قـدرت      گونه مسائل به این
خود وارد نشوید که اگر بدون آگاهی کامل باشد، وارد گناهـانی چـون غیبـت و تهمـت      بی
  ارید مسئولین مربوط به آنها سر و سامان دهند.شوید و بگذ می
خواهم که به این حزب مظلومـان و حـزب شـهیدان توجـه بیشـتري کنیـد و        از شما می  

صفتان در امور مذهبی و سیاسی ما دخالت کنند و جو جامعۀ اسـالمی   نگذارید که باز بیگانه
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ائل مذهبی و سیاسی سـالم  ما را مسموم کنند. و به عقیدة من تنها جایی که امروز در آن مس
کنم که در رابطه با ایـن   است. من افتخار می 1»حزب جمهوري اسالمی«شود همین  گفته می

  ام.  تشکیالت الهی بوده
اي از ما سـر زد و یـا در امـور     خواهم که اگر کار بدي و ناشایسته از امت شهیدپرور می  

حقیر را ببخشند و از شما طلب کاري خالفی از ما سر زده است به بزرگواري خودشان این 
خـواهم کـه مـرا     عفو و التماس دعا دارم. و از خانوادة عزیزم و باألخص مـادر عزیـزم مـی   

ببخشد که نتوانستم فرزند خوبی براي او باشم باشد؛ که انشاءاهللا اجر بـزرگ کـردن مـن را    
  خدا در روز قیامت به او عنایت بفرماید.

19/10/65  
  52مان با عملیات کربالي رز فرمانداري خرمشهر هم

  محمود حاج قاسمی
  

هزار تومان به آقاي طاهري امام جمعـه بابـت    16روز روزة قضا دارم و مبلغ  45 3در ضمن
  سهمین بدهکار هستم و یک سال نماز قضا هم برایم بخوانید.
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  هاي کلیدي عبارت
I ، (عج)که با آمدنش جهان پر از عدل و اوست. تنها کسی  ،آن منجی عالم بشریت حضرت مهدي

  داد خواهد شد.
I اش  تنها کسی است که توانست بعد از غیبت کبري با قیام و رهبـري پیامبرگونـه  خمینی)  (امام او

  سوي نور و سعادت هدایت کند. ما را از منجالب بدبختی به
I دلداري دهند.هاي شهدا بیشتر سر بزنند و آنها را  از امت عزیز بسطام تقاضا دارم به خانواده  
I .امام را دعا کنید. براي سالمتی و طول عمر ایشان از درگاه خداوند متعال بخواهید  
I .مسئلۀ اصلی ما جنگ است  
I کنند، جنگ هست. تا وقتی که مشرکین در مقابل اسالم قد علم می 
I گیر شود، این احتیاج به فداکاري و ایثار دارد خواهیم اسالم رشد کند و جهان وقتی که ما می.  
I .همه باید در یک راه گام بردارند و آن راهی است که انبیاء و اولیاء و اوصیاء رفتند  
I   .همه باید هدف داشته باشند و آن اهللا است  
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  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  احمد قاسمیان
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  1»مرصوص هم بنیانٌکانَّ اًفَّص فی سبیله قاتلونَذین یالّ حبی اهللاُ انَّ«
نان را که در صف جهـاد بـا کـافران ماننـد سـد آهنـین همدسـت و        خداوند متعال آن موم«

  ».دارد پایدارند بسیار دوست می
سپاس خداي   حمد و سپاس مخصوص خداوندي است که آفرینندة همۀ جهانیان است.  

بر او آشـکار    ها را که همه چیز در قبضه قدرت اوست، هیچ چیز بر او پنهان نیست و پنهان
  است.

و فرستادگان و ستارگان خداونـد بـر خلـق، از آدم تـا      2پیامبران گرامی سالم و درود بر  
) 7). درود و سالم بر پیشگاه تمـامی ائمـه اطهـار از علـی(    6خاتم، حضرت محمد(

آن منجی عالم بشریت اوست. تنها کسی که با آمدنش جهـان    تا حضرت مهدي(عج)، 3[...]
  پر از عدل و داد خواهد شد.

سـربلند و   ان و سـتمگران سـرافکنده و خـوار و مظلومـان [...]    در آن روز که گردنکشـ   
به امید آن روز، سالم بر امام امـت ایـن ابرمجاهـد زمـان و صـوفی       4.شادکام خواهند [بود]

  را به ساحل نجات رهنمون سازد. توانست کسی به ظلمت فرو رفته [...] دوران که [...]
اش مـا را از   قیام و رهبري پیامبرگونه اوست تنها کسی که توانست بعد از غیبت کبري با  

  سوي نور و سعادت هدایت کند. منجالب بدبختی به
) و شهداي کـربال و  6خون خفته اسالم از زمان حضرت محمد( سالم بر شهیدان به  

فشانی خـود بـه مـا درس فـداکاري و ایثـار       شهدایی که با جان [...] 5خون غلتید  شهداي به
  آموختند.
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 باشد. » بود«به سیاق کالم باید واژة افتاده  -4
 ».غلطید«در اصل وصیت  -5
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) تـا  7راه پا نهادند و همچون یاران حسین( خوب انتخاب کردند [...] آنها راهشان را  
عهد کردنـد و   طور که با خداي خویش پیمان بسته بودند وفاي به  رفته و همان آخر راه [...]

آنها با دادن خون خود آسایش و امنیت را بـراي مـا    سرانجام به ملکوت اعالء پرواز کردند.
  تضمین کردند.

هاي وسیع خوزستان و غرب کشور عزیزمان در میان خون خود  در دشتآن عزیزان که   
حسـین پاسـخ گفتنـد. آنهـا      2»هل من ناصر ینصـرنی «و چه جوانمردانه به صداي  1غلتیدند

رفتند و مسئولیتی سنگین براي ما گذاشتند. و اما این حقیر چند سخنی با امت قهرمان وطن 
ز آن هستم که بخواهم پیامی بـراي امـت اسـالم    تر ا خودم دارم. البته اول بگویم من کوچک

انـد   داشته باشم، ولی از باب تذکر الزم دیدم براي مسئولیتی که شهداي ما بر دوش ما نهـاده 
  چند موردي یادآور شوم.

نگـارم،   نامـه اینجانـب اسـت، مـی     وصـیت   موارد را که در این اوراق کـه مجموعـه    این  
اند به نحـوي   طور که تا به حال نشان داده بسطام همان امیدوارم که امت ایثارگر در خط امام

  تر کمر که همت را براي امام و ادامه راه شهدا ببندند. به حق و شایسته
رو امـام امـت    خواهم که همیشه و در همۀ حال دنبال این حقیر از همشهریان عزیز خود می 

 هاي دینی شرکت کنند. باشند و بکوشند تا در تمام برنامه
کننـد و یـا    ا به ما خبر دادند که برادران عزیز در دعاي کمیل و توسل کم شرکت میاینج  

  کند، این واقعا ظلم است. در مراسم دیگر خیلی کم شرکت می
ــان خــون بایــد رفــت    گــر مــرد رهــی می

  
ــت      ــد رف ــرنگون بای ــاده س ــاي فت   3از پ

ــرس       ــیچ مپ ــه ه ــه راه در ن ــاي ب ــو پ   ت
  

  خود راه بکویدت که چـون بایـد رفـت     
    

هاي شهدا بیشتر سر بزننـد و آنهـا را دلـداري     از امت عزیز بسطام تقاضا دارم به خانواده  
دهند و با روي باز و خلق نیکو با آنان برخورد کنند، که آنها حق به گـردن همـه دارنـد. در    

امام را دعا کنیـد. [بـراي] سـالمتی و طـول عمـر       شرکت کنید و [...] مراسم دعا هرچه [...]
                                           

 ».غلطیدند«در اصل وصیت  -1
    تعلیقات. ر.ك. -2
 شعر به عطار نیشابوري منسوب است. -3
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درگاه خداوند متعال بخواهید. براي فـرج آقـا امـام زمـان(عج) دعـا کنیـد، چـون        ایشان از 
 1.»شما بخوانید مرا تا اجابت کنم دعاي شما را«خداوند در قرآن فرموده است 

دیگر آنکه مسئله اصلی ما جنگ است. این جنگی که به زور بـر مـا تحمیـل کردنـد. در       
اکاري کنند باید همه در این زمان حرکت کنید و اینجا بیشتر باید برادران و دوستان عزیز فد

  با توکل به قدرت الیزال الهی، این جنگ را به نفع اسالم و مسلمین تمام کنیم. 
کننـد، جنـگ هسـت و وقتـی کـه مـا        تا وقتی که مشرکین در مقابل اسالم قد علـم مـی    
ار دارد. و گیـر شـود، ایـن احتیـاج بـه فـداکاري و ایثـ        خواهیم اسالم رشد کند و جهـان  می

طفـؤا نـور اهللا   یریـدونَ اَن ِ «قرآن کریم فرمـوده اسـت کـه     2طور که خداوند منان در همان ی
خواهند تا نـور خـدا را    کافران می« 3»نُوره و لو کره الکافرون و یابی اهللاُ االّ ان یتمبِاَفواههِم 

ـ  خاموش کنند و البته خداوند نور خود را [...] ین خـود را هـر چنـد    شرع کتاب و دین و آی
 .»کافران خوش ندارند به رغم کفار تمام و کامل و محفوظ خواهد داشت

تؤام بـا درگیـري بـود و از آن جملـه در جنـگ       طوري که اسالم در اول روز [...] همان  
د ) [...]7خندق وقتی علی( بدو فرمودنـد  6قـرار گرفـت. پیغمبـر اکـرم(     4عمربن ع (

  فر قرار گرفته است.امروز تمامی حق برابر تمامی ک
گیـر   جهان خواهند اسالم [...] می حاال هم عین آن واقعه اتفاق افتاده یعنی ایران تنها [...]  

  حق را خفه کنند. جنایتکاران دست به دست هم داده تا نور و صداي [...] شود. [...]
خـواهی ادامـه دهـی     ) را مـی 7راه حسـین( واقعـاً  حسینم اگر  ابن) 7و علی( [...]  
کفـن را بـه یـاري     تا راه شهداي گلگـون  ،رخیزید به یاري قرآن و دین مبین اسالم برخیزیدب

غافـل نباشـید کـه خیلـی      5خداوند منان ادامه دهیم و همیشـه و در همـه حـال از منـافقین    
  خطرناکند.  

                                           
کُم«سورة غافر است:  60ترجمۀ بخشی از آیۀ  -1 جِب لَ ستَ عونی ا د  ».اُ
 ».به«در اصل وصیت  -2
  .32توبه/  -3
 تعلیقات. ر.ك. -4
 تعلیقات. ر.ك. -5
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براي انقـالب و مـردم هنگـامی کـه مجلـس       خواستم به آنهایی [...] اي هم می چند کلمه  
زنند.  درجه دور می 180هنگام شعار جلودارند ولی هنگام عمل  دادن [...] هست براي نشان

امیدوارم آنها همه به واقعیت بیشتر فکر کنید و انجام وظیفه را به جاي تظاهر به کار گیرنـد.  
به این میدان جهـاد و مقـدس شـرکت     بندیم که [...] اما ما در اینجا با همه توانمان پیمان می

 گرانقدر خود را ادامه دهیم. کرده و راه شهداي
کنـیم کـه همـه مـردم و      من با دیگران برادران همشهري خود دي گویم اینجا اعالم می   

شما امت بسطام باید یک حرف بزنید و آن دین اسالم است و همـه بایـد در یـک راه گـام     
د و در حال رو بردارند و آن راهی است که انبیاء و اولیاء و اوصیاء رفتند و راهی که امام می

 دارش خمینی کبیر است نیز همه باید هدف داشته باشند و آن اهللا است. حاضر پرچم
خواهم که صبر کند و در اجتماع الگو باشند و از اینکه من  و در آخر، از پدر و مادرم می  

از  در این راه شهید شدم، ناراحت نباشـد و خـدایی نـاکرده در مسـائل بـر سـر مـرگ [...]       
 بخواهید تا من را بیامرزد و باید مرا ببخشید که نتوانستم جبـران زحمـات [...]   خداوند یکتا

بحـل  خـواهم مـرا    از تمام برادران و خواهرانم می  پایان شما را جبران کنم. هاي بی و محبت
کنند. تمام دوستان و رفقا و آشنایان که حق به گردن ایـن حقیـر دارنـد مـرا ببخشـند. و در      

) 7مرگ مرا شهادت در راه حسین(  ) قرار ده،7پیروان واقعی حسین(پایان، خدا مرا از 
  قرار ده.

خداوند ما و والدین ما و حقداران و همه مسلمین را ببخش و بیـامرز. خداونـد[ا] ایـن      
  انقالب را به انقالب جهانی حضرت مهدي(عج) متصل بفرما.

  

  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم و علیکم و «
  2/12/62و1

  قاسمیان
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  هاي کلیدي عبارت
I ها نباشید که هر لحظه با فریاد ال الـه اال اهللا شـهید بیاورنـد و بـه خـاك       شما شاهد تشییع جنازه

   بسپارند.
I خلیل بیا بیا به خونت احتیاج داریم.  زنند: خلیل، صدایم می 
I .برایم اشک نریزید، چون ریختن اشک شما خونم را پایمال خواهد کرد  

  خلیل :نام
  قاسمیان خانوادگی:  نام

  اباصلت پدر: نام 
  صغرا نام مادر:

  1338یکم فروردین  تاریخ تولد:
روستاي اوشـیان از توابـع    محل تولد:

  شهرستان تنکابن
  دیپلم تحصیالت:
  ارتش کننده: ارگان اعزام

  1359پانزدهم دي  شهادت:تاریخ 
  اسالم آباد غرب محل شهادت:
   نحوة شهادت:

  گلزار شهداي شهرستان تنکابن :مزار
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  ل قاسمیانخلی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  13/10/1359نامه شهید خلیل قاسمیان مورخه  وصیت

باشد بیرون بریزم و از بالتکلیفـی درآیـم. مـن در     وظیفه دارم که آنچه در قلبم نهفته می  
روز از عمـرم بـاقی نمانـده باشـد. چـون       3کـنم   ام چیزي جز خدا ندارم و فکر مـی  زندگی

توانم بنشینم و بمانم. پس باید بروم.  سر آمده نمی میرم. دیگر صبرم بهکنم باید ب احساس می
شـهید بیاورنـد و بـه     1ها نباشید که هر لحظه با فریاد ال الـه اال اهللا  و شما شاهد تشییع جنازه

     خاك بسپارند.
خلیل بیا بیـا بـه خونـت احتیـاج       زنند: خلیل، آري همسرم، مثل این است که صدایم می  

دانم آن کیست. خالصه باید بروم. ولی تـو   گیرد. نمی گرفتن خونت دلمان قرار می داریم، با
ام. و تـو   پـدري گذرانـده   چون اکثر عمرم را با بی  همسرم، اگر برنگشتم مواظب مادرم باش،

  وصیت را انجام بده:  3این 
اشـک   بـرایم  -3برایم تشییع جنازه نگیر.  -2جسدم را در متل قو زادگاهم دفن نما.  -1  

  نریزید، چون ریختن اشک شما خونم را پایمال خواهد کرد 
  

  »اهللا و برکاته 2رحمۀالسالم علیکم و «
  خلیل قاسمیان

                                           
  ».ال اهللا اهللا«در اصل وصیت  -1
 ».رحمت«در اصل وصیت  -2
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  هاي کلیدي عبارت
I ها را فراموش نکنید. نماز جمعه  
I .حضور در صحنه را فراموش نکنید 
I طـور کـه امـر     ان را همانسخن از اطاعت از اوامر امام شد که نصیبمان شده است و باید امر ایش

 دهیم انجام دهیم. خدا را انجام می
I  اکنون در مسند والیت قرار گرفته تا با وجود مبارکشان راه اسـالم و انقـالب را تـداوم     امامی که

 بخشند.
I کـه   [دارید] اي بس سنگین وظیفه ،شما برادران عزیزم که مشغول خدمت در پشت جبهه هستید

 هاي شهداء. ر نیست مگر به عمل کردن به وصیتسین مآن ادامه راه شهدا است و آ
I .دین خود را نسبت به اسالم و قرآن ادا نمایید 
I .یار و یاور هم باشید و مدافع حقوق مظلومان باشید 
I حفظ نماییم. ،باید این انقالبی را که سرمایۀ خون صدها هزار شهید است 
I مود که همانا ادامه راه شهیدان است.  وار پی خواهیم، باید راه را حسین اگر رضایت خدا را می 
I دهم پشتیبان امام و جبهه و انقالب باشید. شما امت مسلمان را به خون مبارك قسمتان می  

  ابراهیم  :نام
  برمی قاسمی خانوادگی:  نام

  محمد پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1347دهم مهر  تاریخ تولد:
  شهرستان تهران محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365سیزدهم اسفند  تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زهراي زادگاهش بهشت :مزار
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  برمی ابراهیم قاسمی
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  بسم رب الشهداء و الصدیقین
به او فکر و  نام خدا پاسدار حرمت خون شهیدان که انسان را اشرف مخلوقات قرار داد و  به

عقل عطا کرد تا راه صواب از راه گمراهی باز شناسد و در مسیر او گام بردارد و با درود بر 
شـان   امام عصر، حضرت مهدي(عج)، یگانه منجی عالم بشریت که انشاءاهللا با ظهور گرامـی 

  جهان بشریت را پر از عدل سازند.
مینـی مدظلـه العـالی کـه همـه      و با سالم بر رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت امـام خ   

اند و انشاءاهللا بایـد از پروردگارمـان بخـواهیم کـه مـا را در       مسلمانان مدیون این مرد گرامی
  توفیق اطاعت از اوامر ایشان یاري بفرماید.

باري، سخن از اطاعت از اوامر امام شد که نصـیبمان شـده اسـت و بایـد امـر ایشـان را         
هاست تـالش و کوشـش    دهیم انجام دهیم. امامی که سال میطور که امر خدا را انجام  همان

اکنون در مسند والیت قرار گرفته تا با وجود مبارکشـان راه اسـالم و انقـالب را     کرده و هم
تداوم بخشند و من و تو و همه مسلمانان باید از دل و جـان خـود را تحـت فـرامین رهبـر      

) بـه یـاري   7ن عزیز و یـاوران حسـین(  عزیزمان قرار دهیم. و اکنون که من و بقیه برادرا
آیـد و آن اینکـه شـما     اي پیش می ایم، مسئله ایم و به شهادت نائل آمده اسالم و قرآن شتافته

اي بس سنگین که آن ادامـه   برادران عزیزم که مشغول خدمت در پشت جبهه هستید. وظیفه
  هاي شهدا. راه شهدا است و آن مسیر نیست مگر به عمل کردن به وصیت

هـا را   و اینک به حکم وظیفه وصیتم به شما امت قهرمـان ایـن اسـت کـه نمـاز جمعـه        
  آنهاست. 1فراموش نکنید چرا که [...]

 2دیگر اینکه نسبت به هم مهربان و وفادار و یاور و برادر باشـید تـا بتوانیـد در زیـر[...]      
نـدگی و اجتمـاع   رحمت الهی دین خود را نسبت به اسالم و قرآن ادا نمایید و در مسـائل ز 

                                           
 در اصل وصیت عالمت [؟] گذاشته است. -1
 در اصل وصیت عالمت [؟] گذاشته است. -2
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توانید از صحبت کـردن   یار و یاور هم باشید و مدافع حقوق مظلومان باشید و تا آنجا که می
بـن   پشت سر هم ابا داشته باشـید تـا انشـاءاهللا مـوالي مظلومـان و سـرور شـهیدان حسـین        

) را از خود خوشحال نمایید و امیدوارم که خداوند در روز واپسین ما را با ایشان 7علی(
  ور بفرماید.محش
خـدا قسـم     اي دیگر که باید بگویم اینکه حضور در صحنه را فراموش نکنید. به و مسئله  

که این انقالب چه شهداي عزیزي را از ما گرفته که تا به اینجا رسیده، پس باید این انقالبی 
ا مـان ر  خدا قسم که اگر وظیفه  را که سرمایۀ خون صدها هزار شهید است حفظ نماییم و به

) را از خـود ناراضـی کنـیم. قبـر خـود را بـراي خـود        7انجام ندهیم و آقایمان حسـین( 
وار پیمود که همانـا ادامـه    خواهیم، باید راه را حسین ایم، پس اگر رضایت خدا را می خریده

دهم پشتیبان امام و جبهـه   راه شهیدان است. شما امت مسلمان را به خون مبارك قسمتان می
در مسائل مختلفه شرکت داشته باشید. مخصوصاً در صحنه از قبیل (نمـاز   و انقالب باشید و

  ها، نماز جماعت و...). ها، راهپیمایی جمعه
و در خاتمه، امیدوارم که خداوند توفیق شهادت در راهش را به ما عطا بفرماید و افتخار   

  دست بیاوریم.  پاسداري از دینش را به 
  »الهدي 1تبعاوالسالم علی من «

  راهیم قاسمی برمیاب

                                           
 ».التبع«در اصل وصیت تایپی  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I .امام را تنها نگذارید  
I ها را خالی نگذارید. این جبهه 
I دهنده راه من باشید. خواهم که ادامه از شما می 
I .توبه کنید چون که خداوند دست بخشایشش زیاد است 
I مالقات کردم.ترین راه مالقات با خداوند را همین راه دانستم که من با خداي خویش  نزدیک 
I  مخـالف بـا والیـت فقیـه      ،هر کس مخالف با روحانیت مبارز و دولت جمهوري اسالمی اسـت

 باشد. می
I دنبال کنید.  )7(چون نهضت سرخ حسین برادران راه ما را ادامه دهید و این نهضت را هم 
I .این نهضت را به انقالب مهدي(عج) متصل بگردانید  

  رمضانعلی :نام
  قاسمی برمی خانوادگی:  نام

  اهللا حبیب پدر: نام 
  لیال نام مادر:

  1341دوم فروردین  تاریخ تولد:
ــد: ــع   محــل تول ــرم از تواب روســتاي ب

  شهرستان دامغان
  سوم متوسطه تحصیالت:
  ارتش کننده: ارگان اعزام

  1362سوم اردیبهشت  تاریخ شهادت:
  شرهانی عراق شهادت: محل

  اصابت ترکش نحوة شهادت:
  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  برمی رمضانعلی قاسمی
  

  رحمن الرحیمبسم اهللا ال
ن قطر« ن قَطر ةٍما م الی اهللا عزّ و جلّ م حب   1»ِ دمٍ فی سبیل اهللاةاَ

تر نیست از قطره خـونی   اي پیش خداوند محبوب هیچ قطره«فرمود:  )6(رسول خدا  
گـویم: از   اي به مادرم و همسرم و برادرانم سخن مـی  چند کلمه». که در راه خدا ریخته شود

شـما    خواهم، که از شهادت من خرسند باشند. و از مادر خود می خواهم والدین همسرم می
اي مرا حالل نمایید. مـن رمضـانعلی قاسـمی برمـی،      که مرا به اینجا رساندي و بزرگ کرده

فرزند حبیب براي دفاع از اسالم به جبهه آمدم که تا پرچم جمهوري اسالمی در تمام جهان 
دانـم.   مـادرم و بـرادرم، احمـد قاسـمی، را مـی      برافراشته باشد و در رابطه با وصی خـودم، 

امیدوارم که همسر مرا سرزنش نکنید و اموالی که دارم متعلق بـه همسـرم اسـت کـه بـراي      
خواهم که همگی مرا حـالل کننـد.    ام می هزینه زندگی خودش باشد و از کلیه افراد خانواده

دي و مرا پرورانـدي حـالل   کنم که آن شیري که به من دا مادرم، باز هم از شما خواهشم می
خواهم که اگر از من خطایی سرزده به بزرگی خودتان ببخشید و  کنید و از خواهرانم هم می

خواهم که همیشه در پناه خداوند و در سایه رهبر کبیر انقـالب اسـالمی ایـران     از شماها می
  حسن شـفیع بوده و ند[ا]ي لبیک را سر دهید و محل دفن من روستاي برم، کنار مزار شهید 

گـذار جمهـور    زاده. برادران [و] خواهران، به ند[ا]ي حـق [و] رهبـر کبیـر انقـالب و بنیـان     
اسالمی ایران لبیک گفته. مادر جان، من از جان و دل به جبهه حق علیه باطل شـتافتم و بـه   

امام خمینی لبیک گفتم. پس، تو اي مادر، برادران و خواهر و  2»هل من ناصر ینصرنی«نداي 
دهنده راه من باشید و امام را تنها نگذارید و تو اي برادر  خواهم که ادامه از شما می  سرم،هم

اي، کمی فکر کنیـد و ببینیـد کـه     شده  هاي غیر اسالمی کشیده و خواهري که منحرف به راه
بخشد.  کنید؟ توبه کنید چون که خداوند دست بخشایشش زیاد است و تو را می چه کار می

                                           
، 11شـده اسـت. (وسـایل الشـیعه، ج     ) پیوسته نقل 7سجاد( سخنی از پیامبر بزرگ اسالم که از زبان حضرت امام -1

 ).8ص
  ر.ك. تعلیقات. -2
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 1هاي مقدس که مشغول خدمت و مبارزه با کفار بعثـی  واهران، من در این جبههبرادران و خ
به سرکردگی آمریکا و مزدوران امپریالیسم هستم و چیزهایی که از نزدیک با چشمان خودم 

ترین راه مالقات با خداوند را همین راه دانستم که من با خـداي   مشاهده کردم اینکه نزدیک
ها را خالی نگذاریـد و شـماها بـه فـیض خـود       ها این جبههخویش مالقات کردم. پس شما

برسید. از شماها خواهشی که دارم این است هر کس مخالف با روحانیـت مبـارز و دولـت    
باشد، در تشییع جنازه من شرکت نکنـد   جمهوري اسالمی است و مخالف با والیت فقیه می

چـون نهضـت سـرخ     هضـت را هـم  و من امیدوارم شما برادران راه ما را ادامه دهید و این ن
  دنبال کنید و این نهضت را به انقالب مهدي(عج) متصل بگردانید.  حسین

  

  »والسالم«
  رمضانعلی قاسمی

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
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  هاي کلیدي عبارت
I گونه امام را از جان و دل بپذیرید. فرمان پیغمبر  
I .به گوش باشید تا شیطان شما را از مسیر اصلی خارج ننماید 
I  وقت انسـان را بـدون    ) هیچ6النبیین حضرت محمد( ) تا خاتم7ت آدم(از حضرخداوند

 راهنما آزاد نکرد.
I دهندة راه انبیاء هستند. بعد از دوازده امام هم والیت فقیه ادامه 
I اهللا. امام حسینِ زمان را یاري کند. هر که دارد هوس کرب و بال بسم 
I )یـد کـه غریبانـه و مظلومانـه شـهید      ) و یارانش بگری7اگر خواستید بگریید، براي امام حسین

 شدند.
I وار در خدمت اسالم و انقـالب   امیدوارم همسرم، بتوانی فرزندانم را طوري تربیت کنی که زینب

  عمل نمایند.

  یحیی :امن
  پور قاضی خانوادگی:  نام

  علی   شعبان پدر: نام 
  سکینه نام مادر:

  1340ششم فروردین  تاریخ تولد:
روسـتاي طـرزه از توابـع     محل تولـد: 

  شهرستان دامغان
  دوم ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365چهارم دي  تاریخ شهادت:
  شلمچه  محل شهادت:
  شاصابت ترک نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  پور یحیی قاضی
  

  1بسم اهللا الرحمن الرحیم
  2»ونشعرُو لکن ال تَ بل احیاء اهللا اموات تل فی سبیلقْن یمقولوا لو ال تَ«
انـد ولـی شـما     اند بلکه زنـده  شود مرده نگویید، آنها نمرده که در راه خدا شهید می ی به کس«

  ».کنید این واقعیت را درك نمی
هـا و   بخـش قلـب   کننده مستضـعفان و آرام  نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و یاري  به  

هـاي دنیـا و بـا درود و سـالم بـه حضـور حضـرت صـاحب          دهنده بشر از ضـاللت  نجات
) که در انتظارش ماندیم ولی عاقبت رخ ماهش را ندیدیم و درود و سـالم بـر   عجال]زمان([

نایب برحقش امام خمینی در هم شکن کاخ مستکبرین و امید مستضـعفین و درود و سـالم   
به روان پاك تمام شهدا از صدر اسالم تا به حال و آینده، وصیت بنـده حقیـر از ایـن قـرار     

  است.  
گـاه نتوانسـت    و هـیچ  4»خلقـت را احسـن گرفـت   «و  3»ا از گل آفریدخداوند انسان ر«  
کننده بشر شیطان  اش خواست گمراه باشد. گمراه اش را گمراه کند، مگر اینکه خود بنده بنده
النبیـین   ) تا خـاتم 7باشد. خداوند خواست بندگانش را هدایت نماید، از حضرت آدم( می

 124000نما آزاد نکـرد. در ایـن میـان    وقت انسان را بدون راه ) هیچ6حضرت محمد(
هـا بنماینـد، تـا     پیامبر جهت راهنمایی بشر فرستاد که هر کدام صراط مسـتقیم را بـه انسـان   

شان مسیر اصلی را انتخاب نمایند و از آن به بعد هم امامان راه پیغمبـران را   ها با همت انسان
دهنده راه انبیاء هستند. پـس بـه خـود     ادامه دادند و بعد از دوازده امام هم والیت فقیه ادامه

گونـه امـام را از جـان و دل بپذیریـد. بـه گـوش        اي غافل نشوید. فرمان پیغمبر آیید و لحظه

                                           
، محـل شـهادت:   5/10/65پور، تاریخ شهادت:  نامه پاسدار شهید یحیی قاضی وصیت«در باالي وصیت نامه تایپی آمده است:  -1

 ».شلمچه
 .154بقره/  -2
کُم «ن از طین (گل) در آیات متعدد اشاره شده است. از آن جمله: در قرآن مجید به تعبیر آفرینش انسا -3 لَقَ هو الّذي خَ

 ...).71، ص، 7، سجده/ 12، المؤمنون/ 12، اعراف/ 2(انعام/ ...» من طینٍ 
رون احسن الخالقین«... سورة صافات:  125اي است از بخشی از آیۀ  ترجمه -4  ».و تَذَ
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اگر در کربال بـودیم، امـام   «گفتید  باشید تا شیطان شما را از مسیر اصلی خارج ننماید که می
اهللا. امـام حسـین    بسـم  2»کرب و بـال «هر که دارد هوس  1.»کردیم ) را یاري می7حسین(

  زمان را یاري کند.  
پدر مادر و همسر و فرزندانم و اي برادران عزیزم، از اینکه مرا از دست دادیـد، گریـه و     

کنـد. اگـر خواســتید بگرییـد، بـراي امــام      زاري نکنیـد کـه خداونـد اجــر شـما را کـم مــی     
ز بنده عملی سر زد ) و یارانش بگریید که غریبانه و مظلومانه شهید شدند. اگر ا7حسین(

هایم و همکارهایم و دوستانم گشـته   که موجب نارضایتی تو پدر و مادر عزیز، همسر و بچه
است، امیدوارم همه شما مرا عفو نمایید. از درگـاه خداونـد بـرایم طلـب مغفـرت کنیـد و       
 اشتباهات مرا به حساب مکتبم نگذارید. امیدوارم همسرم، بتوانی فرزندانم را طوري تربیـت 

  وار در خدمت اسالم و انقالب عمل نمایند.  کنی که زینب
  

  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «

                                           
کم فنفوز فوزاً عظیماً«اشاره دارد:  به فرازي از زیارت امام حسین(ع) -1 عا م  ».یا لیتنا کنّ
 است.» کرب و بال«شود:  آنچه خوانده می -2
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  هاي کلیدي عبارت
I .استقامت کنید و از هیچ چیز شکوه و اعتراضی نکنید  
I ها مردانه هجوم آورید. به سوي جبهه  
I .از خط امام و روحانیت اصیل هرگز جدا نشوید  
I داشته باشید. در صحنه حضور دائم  
I .در مجالس سیاسی، مذهبی، عبادي حضور داشته باشید  
I بستگی داشته باشید. اتحاد و هم  
I پذیر باشید. اطاعت 
I کند. افتد، شما را طلب می بسیجیان دلیر، هر سالحی که بر زمین می 
I .خدایا، بر من عیان است که از عالم خاك جدا خواهم شد 
I خاطر بیاورید تا از گناه در امان باشید.  گ را زیاد بهیاد مرگ و آخرت باشید. مر  همیشه به 
I خواند. کربال عاشقان را می  

  شعبان  :نام
  پور قاضی خانوادگی:  نام

  محمد علی پدر: نام 
  معصومه نام مادر:

  1342دوازدهم مرداد  تاریخ تولد:
روســتاي طــرزه از توابــع  محـل تولــد: 

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

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

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  پور شعبان قاضی
  1بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ها مردانه هجوم آورید. سوي جبهه از جان و مال خود دریغ نکنید و به
اسـرا.  هـاي شـهدا و مفقـودین و     سالم بر شهیدان و درود بر امام امت. سالم بر خانواده  

اي، دردمندي، آرزو  دیده و خدمت مادرم، رنج کشیده کش و رنج خدمت پدر و مادر زحمت
داري که فرزندانت سرانجام خوبی داشته باشند. تو از خدا خواستی که آخر عاقبت ما خـتم  

خدا قسم اگر شهید شدم، باید خـدا را شـکر کنیـد کـه      خیر باشد. خدا هم قبول کرد. به  به 
) را کشـتند.  7) حسـین( 7(2مـادرم علـی اکبـر     ه اجابت رسـیده اسـت.  دعاهاي شما ب

ماهـه را تیـر بـه گلـویش زدنـد. سـر اماممـان را بـر سـر نیـزه کردنـد.             ) شـش 7(3اصغر
) را در گوشه خرابه تازیانـه زدنـد. ریسـمان بـه     3(4) را به اسارت بردند. رقیه3زینب(

) را شهید کردند و 7ن() را شکستند. محس3) انداختند. پهلوي فاطمه(7گردن علی(
هاي بزرگان ما را ریخته شد. در برابر این عظمت و این همـه خـون ایـن قطـره      خیلی خون

شود. خون من هیچ ارزشی در برابر  خون ناقابل از بدن گناهکار من اگر ریخته شود، چه می
دهـم بـه اذن خـدا بـا فاطمـه       قـول مـی    زندگی این همه درد ندارد، پس صبور باش مـادر، 

) محشور خواهید شد، انشاءاهللا. استقامت کنید و از هیچ چیز شـکوه و اعتراضـی   3را(زه
نکنید. پدر و مادر و برادر و خواهران عزیزم، خیلی دوست داشتم بین شما باشـم، امـا اگـر    

طلبد. باید اطاعت کرد، باید رفت. براي دیدار شما، باز فرصت  رفتم نگران نباشید. او مرا می
آیید. چندي دیگر پدر و مادر و همه شما شفاعت شـده   شما به پیش ما می خواهد بود. همه

هستید از طرف خدا. مادر خوبی برایم بودي مـرا بـبخش. اي خـداي عارفـان و اي خـداي      
عهده ما گذاردي عنایت فرما. خدایا، به اشک یتیمـان و    عاشقان، توفیق انجام وظایفی که به

هاي کربال و به گلوي بریده شده  عصوم مسلم و محبتهاي شام و آوارگی دو فرزند م خرابه
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) تـو را قسـم   7). خدایا، به پاهاي پر آبله کودکان مظلـوم اباعبـداهللا(  6فرزند پیغمبر(
گناهکار است که دیر یا زود خواهم آمد. هـیچ بـاور     دهم هر زمان که این جسم و روح، می
ي خداي من، چه غوغایی به پا کنم که راضی شوي در بستر مرگ عاجزانه جان بدهم. ا نمی

بار کدامین خاك را خون آلود خواهیم کرد و بر کدامین زمین سجده خونین  خواهد شد. این
امـان مـا    آید. نوید پیروزي و فتح نهایی از نبرد بی ) از کربال می7باید نمود. بوي حسین(

هنـد  هاي پر خـون جنـوب پیکرهـایی سـر بـه زمـین خوا       حاصل خواهد شد. فردا به دشت
زنـد، همـه چیـز     گویند، نسیم صحرا به موهایشان شانه می ها سخن می گذاشت. خدایا، نخل

دهـیم. مـا    رویم. اما تن به ذلت نمـی  زند، زمین و زمان شاهدند که ما مظلومانه می حرف می
رویم، اما روزي فریاد سکوت ما را خواهنـد شـنید. اي خـدا، بـه زودي شـهادت       گمنام می

و براي همیشـه از خـاك جـدا خـواهم شـد. اي مـردم، شـما وارث         نصیب من خواهد شد
آوردهاي انقالبید. شما انقالب کردید، خون دادید و اکنون نیـز از جـان و مـال خـود      دست

ها مردانه هجوم آورید و با کاروان کربالییـان همسـفر شـوید و     سوي جبهه دریغ نکنید و به
به شما باد با ایثار و گذشت و انفـاق   ) حرکت کنید. نصرت حق7سوي حرم اباعبداهللا( به

شود. از خط امام و روحانیـت اصـیل هرگـز جـدا      از مال و جان. خداوند از شما راضی می
نشوید. رستگاري شما اطاعت از امام و از روحانیت مبارز و انقالبـی و مکتبـی اسـت. جـز     

ـ   . فریب این سازمان باطل است  خط امام د. مارهـایی کـه   هاي به اصطالح انقالبـی را نخوری
دهند و اسـالم را   پرورش یافته دست کثیف آمریکا هستند سرانجام به ذلت و خواري تن می

کنند. هوشیار باشید. در صحنه حضـور دائـم داشـته     اي براي رسیدن به هدف خبر می وسیله
  باشید. در مجالس سیاسی، مذهبی، عبادي حضور داشته باشید.  

رنـگ شـما گـواه ایـن اسـت کـه بایـد         یران، لباس خوناي مردم، برادران سپاهی، اي دل  
چنانی کـه دلخـوش نکنیـد. شـما      گاه خود را به دنیاي فانی و چیزهاي آن حرکت کنید. هیچ

طلبند و نیاز به شـما دارنـد.    ها شما را می کنند. بسیجی بیایید اینجا، عاشقان شما را فریاد می
اید، مبارك شما باشد. فقط با خون  تن کردهشما باید نمونه و الگو باشید. لباس مقدس را به 

از تن به در آورید. سعی کنید با همان لباس خونی به لقاي حق بروید. بسـیجیان دلیـر، هـر    
کند. روحیه دادي، از مسلخ بیـرونم کـردي، از    افتد، شما را طلب می سالحی که بر زمین می

ی عبورم دادي، راه را بر من نشـان  ها به راحت روي جنازه برادرانم عبورم دادي، از میان تانک
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دادي، با پاي خسته به راحتی کیلومترها مرا آوردي تـا بـا حـال اول رسـیدم، مـرا بـه آنجـا        
اي محمد، تو هنوز در سفر باید بمانی. آنجا بود که دریافتم هنوز پیمانـه    کشیدي که بگویی،

داشـتم   سـت مـی  شـوم و دو  سـوزم و ذوب مـی   اي پناه من، چون شمع می  ست. عشق خالی
تر از آنچه کـه خـود    شنید و آرام آرام و خیلی آرام صداي سوختن این شمع را نیز کس نمی

دادم تـا در برابـر    شدم و جان می گان خیلی مظلومانه آب می خواهم در کنار دیگر سوخته می
گمنامان تاریخ شیعه روسفید باشم. اي بسیجیان که بدنتان جاي زخـم صـدامیان و عـامالن    

نگـارم شـب تاسـوعاي     چند خط را مـی   بار جهانی را نشان دارد، امشب که برایتان ایناستک
کـربال   1شب عاشورا است و صـبح روز عاشـورا غوغـا خواهـد شـد [...]       ماست. فردا شب

هاي دشـمن جـان خواهنـد داد.     که مظلومانه به زیر تانک 2کفنانی گردد. چه خونین تکرار می
پیمانـۀ   3عالم خاك جدا خواهم شد. خـدایا زمـانی مـرا [...]    خدایا، بر من عیان است که از

وجودم از عشق تو لبریز بوده، همه جا یاد تو بودم، در پشت خاکریزها دیگـر تـو را دیـدم،    
شک پر شده است. آنجا فقط تـو بـودي. همـه     چیزي نمانده بود به یقین برسم که پیمانه بی

ر ثانیه در انتظار بودم که جوابم دهی. هر چیز خودت بودي. دیگر آنجا من وجود نداشتم. ه
رفـت،   هاي آتشین در بدنم فرو می جایی نرسید. وقتی سرب چند تالش کردم بیهوده بود. به 
کردم. بدان امید بودم که توانم را خواهی گرفـت، امـا نشـد.     هیچ احساس سختی و درد نمی

فریاد تو بلند اسـت   4غلتد خون می همرا نیرو دادي که بیایید بیایید مرا بردارید. هر بدنی که ب
ها را با اخـالص و   بین که راه مرا ادامه دهید، پرده جهالت و گمراهی را کنار بزنید، خود من

حساب کشیدن از نفس خود کنار بگذارید. بیایید دیگر براي خدا کار کنید، کس دیگر را در 
پـذیر باشـید.    اشته باشید. اطاعتبستگی د نظر نداشته باشید. با هم مهربان باشید. اتحاد و هم

فریادتان بر سر دشمنانتان باشد نه بر سر مسئول و دوستانتان. در مجالس سیاسـی و عبـادي   
ها و مجالس عزاداري با قلبی پاك به دور از نفاق با هر کس  حتما شرکت کنید. در سخنرانی
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ایـد. بیاییـد   شرکت کنید و از خدا طلب کنید هر آنچه را بـه سـالح شماسـت عنایـت بفرم    
هاي انسانی باشید. فقط حافظ مشتی خـاك نباشـید. بـه تحصـیالت      همه ارزش 1پاسدار[ي]

اهللا در اختیـار   ها را باید حـزب  هاي مورد نظر نیاز مملکت ادامه دهید. دانشگاه خود در رشته
مـان  خاطر بیاورید تا از گناه در ا  یاد مرگ و آخرت باشید. مرگ را زیاد به  بگیرد. همیشه به
تمـام   هایم نیمه خواند. گفته هایم زیاد است، وقت کم است. کربال عاشقان را می باشید. حرف

ها را عمل کنید. برادرم، به همه دوستان سالم  ماند به آن امید که با ادامه راهمان بقیه گفته می
  یک آنها حاللیت بگیر.   برسان و از یک

  »والسالم«
  پور شعبان قاضی

28/6/65  
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  علیرضا قتولی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 ءم بشـی کُونَّلُبنَلَ و* و لکن ال تشعرون ل احیاءقتل فی سبیل اهللا اموات بمن یولوا لقُو ال تَ«
نَم الخوف ـ  رِبشّ مرات وِثّس و الو االنفُ من االموالِ وع و نقصٍو الج ـ  *ابرینالص ذین اذا الّ

صیبۀٌتهم اصابم قالو1»ا الیه راجعونَا هللا و انّنّا ا  
و آن کسی که در راه خدا کشته شد مرده مپندارید بلکه او زنده ابـدي اسـت ولـیکن همـه     «

چـون تـرس و    2ها [بیازماییم] شما این حقیقت را در نخواهید یافت و البته شما را به سختی
سنگی و نقصـان امـوال و نفـوس و آفـات زراعـت بیازمـاییم و بشـارت و مـژده بـر آن          گر

که چون [به] حادثه سخت و ناگواري دچار شـوند صـبوري    ها بر صابران است، آنان  سختی
  ». ایم و به سوي او رجوع خواهیم کرد فرمان خدا آمده  پیشه گرفته و بگویند ما به

) اسالم و ائمه معصـومین  6خصوصا پیامبر بزرگ( با سالم و درود بر پیامبران الهی  
امام خمینی و با سالم و درود بر شهداي انقالب اسـالمی   و با سالم بر نایب امام زمان(عج)، 

جایی که براي هـر فـرد مسـلمان وصـیت کـردن امـري الزم و        و خانواده معظم شهدا. از آن
ام عـرض کـنم.    زیـز و گرامـی  باشد، الزم دیدم چند کالمی را خدمت خانواده ع ضروري می

انسان اگر چیزي را از دست بدهد و یا کسی آن را از وي بگیرد مثال فرزنـدش را از دسـت   
آزماید، تحمل آن برایش بسیار مشکل است. اگر همین  بدهد که خدا نیز انسان را با اینها می

د خوشحال باشد فرزند و یا هر چیز دیگري در راه خدا بدهد، دیگر ناراحتی ندارد، بلکه بای
اش پس داده است و شما اي پدر و مادر و خانواده مـن، اگـر    که امانت را به صاحب اصلی

اید، نباید ناراحت باشید و فقط رضـا   همسرت را در راه خدا داده  شما فرزند و یا تو همسر،
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کر اهللا اال بـذ «تنها به یاد خدا باشید که  1به رضاي خدا باشید و توکلتان به خدا باشد و [تو]
  2»تطمئن القلوب

هـاي بسـیاري را بـه     ها و رنـج  شما پدر و مادر، زحمات فراوانی برایم کشیدید. سختی   
اي از زحمـات شـما را    کنم که اصال نتوانسـتم ذره  اید. من اعتراف می خاطر من تحمل کرده

ا جبران کنم و به شما خدمتی کنم. امیدوارم خونم باعث شود کـه مـرا حـالل کنیـد. از شـم     
را   تقاضا دارم که از خدا برایم طلب مغفرت و آمرزش کنید و دعا کنید که خدا ایـن قربـانی  

ام برنگشت ناراحتی به خود راه ندهید. اگر  از شما قبول کنید و نیز عرض کنم که اگر جنازه
 اید. نباید انتظـار داشـته باشـید کـه     اید و به خدا هدیه کرده شما فرزندتان را در راه خدا داده

جان  دوباره آن را پس بگیرید و همچنین تن زنده نتوانست براي شما خدمتی کند، جسد بی
  آید. که از آن کاري برنمی

خواهم فرزندمان را تربیت اسالمی کنی تا در آینده فردي بـا ادب و   و از تو همسرم، می   
نستی بایـد در  دا خدمتگزار به اسالم باشد تو همسرم، با من ازدواج کردي با وجود اینکه می

هاي فراوانی را تحمل کنی و نیـز تـو قبـل از ازدواج     ام تو نیز رنج راهی که من انتخاب کرده
هایی دیده بودي، با این وجود با من ازدواج کردي. مرحبا بر تو، انتظار من از تو  هم مصیبت

ا در راه وار پیام شهدا، پیام همسرت، را به مردم برسانی به مـردم بگـو مـ    این است که زینب
دفاع از اسالم جان خود را فدا کردیم. از نظر ما اسالم تنها راه نجات بشریت است. به همـه  
بگو ما در راه دفاع از انقالب اسالمی و امام خمینی عزیز جان خود را فدا کـردیم. بـه همـه    

تـو   فرمان امام خمینی باشد. از خواهد به خون ما وفادار بماند باید گوش به  بگو هر کس می
دارم نگذار دشمنان اسالم از اعمال و رفتار تو شاد شوند. من نیز از خـدا بـراي    3انتظار [...]

کنم. شما برادرانم، بدانید که تنهـا اسـالم عزیـز راه سـعادت      شما درخواست صبر و اجر می
هاست. سعی کنید در راه دفاع از اسالم حتی از دادن جان هم دریغ ننمایید و بـه امـام    انسان

صبري بکوشید فرزندانی تربیت کنید که  زیز وفادار بمانید. خواهرانم، عوض ناراحتی و بیع
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پاسداري کنند و سربازان فداکاري بـراي اسـالم و رهـروان راه     1فرداي انقالب اسالمی [...]
) باشند. اسالم [را] به آنها بیاموزیـد، نگذاریـد خـدایی نـاکرده در دام شـیاطین      7حسین(

ه اسالم منحرف شوند و پشتیبان والیت فقیه باشند در راه اسالم قدم بردارنـد،  بیفتند و از را
صـبري از خـود نشـان ندهیـد.      عزیز خدایی ناکرده بی 2افرادي متقی و پرهیزکار باشند. [...]

باشید. امام عزیز را دعـا کنیـد. پیـرو     3دشمن را از خود شاد نکنید. با اعمال و رفتارتان [...]
یشان را جامه عمل بپوشانید و دیگران را دعوت بـه   تمام گفتار و رهنمودهامحض او باشید. 

  پیروي از امام عزیز کنید. با دشمنان والیت فقیه مبارزه کنید و [از] روحانیت جدا نشوید.  
  

  »اهللا و برکاته رحمۀالسالم علیکم و و«
12/12/63  

  علیرضا قتولی
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ه المعصـومین       « بنائـ اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمـدا رسـول اهللا و اشـهد ان علیـاً و اَ

نّ الموت حقٌ و انَّ  و النّار حقٌ و انّ الساعۀ آتیه ال ریـب فیهـا و انّ    الجنۀَحجج اهللا و اشهد اَ
بورِ ن فی القُ ثُ مبع 4»اهللاَ ی  

  »یل اهللاهللا و باهللا و الی اهللا و فی سب بسم«
  5»انا هللا و انا الیه راجعون«

بیـنم   بر آن سر شدم که آخرین جمالتی را به عنوان وصیت در این ورق بنویسم، اما می  
از من حقیر روا نیست که براي ملتی بزرگ سـفارش بنویسـم. امـا چـون تـذکر مومنـان را       

                                           
 خوانا نیست.   -1
 خوانا نیست.   -2
 خوانا نیست.   -3
  نیز فرازي از ادعیه یوم عرفه، مفاتیح الجنان. قسمتی از دعاي عدیله و -4
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اي را  ، چنـد جملـه  دلی را به کار آید سودمند است و از آنجا که شاید این چند کالم سوخته
  نویسم: به یادگار می

، گواهی می   پدیدآورنـده نیسـت.    پروردگار نیست. این جهان بی دهم که این عالم بی اوالً
خدا نیست و معبود و معشوق حقیقی اوست، جز او کسی شایسـته   این عالم باال و پایین بی

  ستایش و پرستش نیست.
 یزال اصل وجود است و مؤثر در وجـود. جـز   و آن ذات ال 1»ال اله اال هو الحی القیوم«  

  همه چیز نابودشدنی است جز وجه او که باقی است.  او کسی نیست، همه در دست اوست،
  »ک االًهال وجهکلّ«  ،»ه من علیها فان و یبقی وجه رب2»و االکرام ذي الجاللِ ک  
گردیم.  سوي او بر می ا از اوییم و بهم». انا هللا و انا الیه راجعون«و بر این نکته واقفم که:   

رسد و امـانتی کـه جـان و رحمـان باشـد پـس        دیر یا زود سفیر گرامی آن قادر قهار فرا می
کننـد. خوشـا    که با فرق خونین به لقاي آن دلدار پـرواز مـی   گردد. خوشا آنان  گرفته و برمی

  کنند. آفرین تسلیم می که با قلب سلیم جان به جان آنان 
   3».لسلی من العحت عندي االمو«  
  اي امت اسـالم، خـدا را و مـرگ را فرامـوش نفرماییـد. مبـدأ و معـاد را از یـاد نبریـد،           

  پیغمبران خدا را،
  در ایــــن ره انبیــــا چــــون ســــاروانند

  
ــد   ــروان کارواننـــ   ره دلیـــــل و رهـــ

ــاالر     ــت سـ ــا گشـ ــید مـ ــان سـ   وز ایشـ
  

ــار     ــن ک ــر در ای ــم او آخ ــم او اول ه   ه
) کـه  6تادگان برحق الهی، به ویژه بر سید کائنات محمد مصـطفی( سالم بر آن فرس    

سالم بر او و یگانه دخترش سیده زنـان عـالم فاطمـه     4به طفیل وجود او افالك آفریده [...]
) و 3). سـالم بـر فاطمـه(   7). سالم بر او و جانشین برحقش علی مرتضـی( 3زهرا(

) سالم بر تـو  3) فاطمه() و مهدي(عج3) سالم بر فاطمه(3فرزندان معصوم فاطمه(

                                           
  ».نیست خدایی مگر او که زنده پاینده است«سورة بقره.  255بخشی از آیۀ  -1
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اي قلب عالم امکان امام زمان(عج) روحی الفداه. سالم بر تو آن نایب برحقت که مـا را بـه   
سالم بـر تـو و آن     سالم بر تو و آن رهبر بزرگ.  سوي نور خارج کرد. یاري تو از ظلمات به

کـه    ر تو، آناننمونه سردارت و سربازان آن بزرگوار. سالم بر تو و شهیدان کوي تو. سالم ب
اي منتقم   )، اي یادگار حیدر،3دل به عشق تو سوزان دارند. سالم بر تو اي فرزند فاطمه(

  خون شهیدان پرافتخار تاریخ اسالم.
دعا کنید براي تعجیل در ظهـور    ها انتظار فرج است. اي امت شهیدپرور، باالترین عبادت  

د جهان را پر از عـدل و داد کنـد و در ایـن    امام عصر(عج). دعا کنید تا آن امام عاشقان بیای
دوره از روزگار انقالب اسالمی مقدمه ظهور آن حضرت است. انقالب را پاسداري کنید. از 
انقالب با جان و مالتان دفاع کنید. انقالب اسالمی را و رهبـر انقـالب را از یـاوري غفلـت     

را یاري کند، خدا را یـاري کـرده    نکنید. یاور امام باشید، امام یاور قرآن است. کسی که امام
  است.

   1»اهللا ینصرکم و یثبت اقدامکموا و ان تنصر«
هاي خفته در خون را از یاد ببریـد، ز خـون هـر     مبادا آن گل  اي یادآوران خون شهیدان،  

اللهیـان، روح   اي برادران، اي خواهران، حـزب  2مبادا روي الله پا گذاریم.  شهیدي الله رسته
مگذارید کسی به خون شهیدان خیانت کند. به پا خیزیـد و دعـوت     خدا را،  ا را،خد  اللهیان،

  سوي خدا کنید. و در سربازي امام زمان(عج) از نثار جان و مال دریغ نورزید. به
  به یاد روزي که پرچم پرافتخار اسالم عزیز در سراسر گیتی به اهتزاز درآید.  
ـ   مرا می  پدر عزیزم، سالم،   ام. امیـدوارم از اینکـه    د خـوبی برایـت نبـوده   بخشی کـه فرزن

اهللا ال  نّاَ«شـود.   دهی، غمگین نباشی. در درگاه الهی چیزي گم نمـی  فرزندي در راه خدا می
هزاران پدر شهید هستند، تو نیز یکی از آنها باشی باکی نیست. 3.»المحسنینَ ضیع اجرَی  

                                           
 ».کنید و ثابت قدم گرداند اگر خدا را یاري کنید، خدا هم شما را یاري می«سورة محمد.  7بخشی از آیه  -1
اي  مبادا خویشتن را واگذاریم/ امام خویش را تنها گذاریم/ ز خون هر شهیدي اللـه «پور.  برداشتی از شعر قیصر امین -2

 ».رست/ مبادا روي الله پا گذاریم
  ».کند خداوند اجر و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی«سورة توبه است.  120فراز آخر آیۀ  -3
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بـرایم آرزوهـاي زیـادي      خـوردي، رنجم را زیاد کشیدي، خون دل برایم زیاد   مادرجان،  
بـاالترین    داشتی. اما اگر چنین تـوفیقی نصـیب فرزنـدت شـود کـه شـهید راه خـدا باشـد،        

چه افتخاري باالتر از اینکه مادري مادر شهید باشد. سـرافراز    افتخارات حاصلت شده است.
  اي. که فرزندي داشتی و در راه خدا ایثار کرده  و سربلند باش

کـنم.   بـرادرانم را بـه تقـوي و کـارزار در راه خـدا سـفارش مـی         ا ببخش.مادر جان، مر  
  امیدوارم روزگارشان به حکمت و عفت و شجاعت و عدالت بگذرد.

تو نیز مرا حالل کن. من براي تو همسر خوبی نبودم. براي من طلـب آمـرزش     همسرم،  
شـقات را بـه خـود    هـا و م  نما. تو که پا را روي تمام آرزوهاي خود گذاشـتی و تمـام رنـج   

شوهرت را به جبهه و براي یاري قرآن فرستادي و فدا نمودي غمگین مبـاش کـه     خریدي،
تو که در آغاز زندگی اشتراکی خـود بـا     ) روسفید خواهی بود،3تو پیش زهراي مرضیه(

نمـایی افتخـار کـن و     فداکاري می زمن با وجود اینکه دو برادرت را در راه اسالم دادي و با
  نه ناراحتی به خود راه مده.  گو هیچ
مبادا دشمنان را خداي ناخواسته ناخودآگاه شاد کنی. کاري کن که خـدا از تـو خشـنود      
کـار   که موال از تو شاد شود. فرزندمان را خوب تربیت کن. هیچ چیز مـانع تـو از ایـن     شود

م پـدر  ) حقیقی بساز. او را طوري تربیت کن که بزرگ شد پیـا 3نشود. او را چون زینب(
گونه بر خلق برساند، مردم را به یاد خدا اندازد، مـردم را طرفـدار و یـاور     شهیدش را زینب

  اسالم و قرآن نماید.  
همشـهریان را بـه خـداي منـان       خویشان، دوستان،  سروران،  در آخر، همه شما عزیزان،  
  کنم. سپارم و از شما طلب مغفرت و حاللیت می می

  

  امام زمانبرادر حقیر شما و سرباز 
  علیرضا قتولی

3/12/62  
  دار. خمینی را نگه ،تا انقالب مهدي(عج) ،خدایا خدایا
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون   الجنـۀ لهم  بانَّ [و اموالهم] نفسهمان اهللا اشتري من المومنین اَ«
   1»عظیمال وزالفُ وذلک ه وعداً...و یقتلون 

خدا جان و مال مؤمنین را به بهاي بهشت از ایشان خریداري نمـوده و در راه خـدا جهـاد    «
  ».شوند و این خود سعادت و پیروزي عظیمی است کشند و خود کشته می کنند، پس می  می
با عرض سالم به ساحت مقدس ولی عصر امام زمان(عج) روحی و ارواح العـالمین لـه     

رهبر کبیر انقالب و قلب توفنده همه کفرستیزان جهان و منجـی انسـانیت   الفدا و با درود به 
ــا ســالم و درود بــه روح پــاك شــهیدان اســالم از هابیــل  ــا  2حضــرت امــام خمینــی و ب ت

  ) تا کربالي ایران.7) و از حسین(7حسین(
کنم، در حالی کـه هرگـز لیاقـت شـهید      نامه می براي سومین بار شروع به نوشتن وصیت  

ام به این است کـه خداونـد بخشـنده و مهربـان و      یابم و تنها امیدواري خود نمی شدن را در
پذیر است و امیدوارم خداوند منان مرگم را در راه خود بپذیرد که فقط براي رضـاي او   توبه

)، کـه از حلقـوم مـرد    7حسـین(  3»هل مـن ناصـر ینصـرنی   «و براي لبیک گفتن به فریاد 
ام که در این راه نـه   ام خمینی بیرون آمده است، به میدان آمدهبزرگی از تبار ابراهیم یعنی ام

ام تـا   تنها زور و اجباري نبوده که خود آگاهانه و عاشقانه انتخـابش کـردم. بـه میـدان آمـده     
دهنده راه بیش از صد هزار شهیدي باشم که در بین آنها بهترین و نیکوترین این خلـق   ادامه

  اند.   در خون خود تپیده
هـاي   هایی که طعم شهادت را از گذشـته  همراه پروانه  راه خون شهیدي مظلوم بهدر این   

زند و در آوردگاه ایران به جریـان افتـاد و خـون     دور چشیده و در هواي کوي عشق دم می
فـرش   ) بر در و دیوار کوچه سنگ7یاران حسین( 4تکه [...] شهید جاري گشت و تکه 72
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آید که من بهتر و عزیزتـر از ایـن    اه این فکر به خاطر میالي آوارها پراکنده گشت. گ و البه
انـد. در هـر صـورت آنهـا رفتنـد و بـا        ام که این چنین فـداي اسـالم شـده    مردان پاك بوده

جمهـوري    هاي گرمشان غریـو اهللا اکبـر و اسـتقالل، آزادي،     تکه نفس هاي بدن و تکه سلول
  اسالمی را سر دادند. 

هم در غمی جانکاه. لیکن خدا حی و  امت را تنها گذاشتند، آن  آري، آنها رفتند و امام و  
ماند اسالم است و ایـن وظیفـه ماسـت کـه از      قادر و متعال است. آنچه که مانده است و می

این امانت گرانبها، که به قیمت این شهید پاك بـه ارث رسـیده اسـت، پاسـداري کـرده کـه       
پذیر نیست. وقـت   باشد امکان ن و خون میحراست از این گوهر جز با بهترین چیزها که جا

کم است و سخن بسیار، لذا با یادآوري چند نکته بـه امـت مبـارز و شـهیدپرور و خـانواده      
  دهم. ام به سخنانم پایان می گرامی

خواهم که همچون گذشته با حضور خود در صـحنه و   پرور می از مردم شریف و قهرمان  
مشتی محکم بر دهان آنهـا کوبیـده تـا بتوانیـد دیـن      هاي دشمنان اسالم  خنثی نمودن توطئه

بخش تمام مستضعفین از یـوغ   است که نجات 1عزیزمان را به تمام جهان صادر کنید که [...]
شود و بـر شماسـت    باشد و این جز [با] رهبري رهبر عزیز انقالب میسر نمی مستکبرین می

بـارز و فـداکار بـه آن جامـه عمـل      که با پشتیبانی از والیت فقیه(امام خمینی) و روحانیت م
زودي زود پرچم پرافتخار اسالم را در تمام جهان برافراشته سازید و تمام فکـر   پوشانده و به

  و ذکرتان همین باشد که مقدمات  ظهور حضرت مهدي(عج) را فراهم آورید.
 و در پایان، پدر و مادر عزیزم، مانند کـوه اسـتوار باشـید و چـون کـوه اسـتقامت کنیـد.         
اي از یاد خدا غافل نباشید و مرا که براي شما فرزند خوبی نبودم و براي آخـرین بـار    لحظه

خواهم که مرا ببخشید و در مرگم هرگز ناراحتی به خـود راه نـداده و خوشـحال     از شما می
اید و برایم از خدا طلب مغفرت کنیـد   باشید که در راه اسالم و امام فرزندي را از دست داده

  یامرزد و این هدیه ناقابل را از شما بپذیرد.که مرا ب
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نرم کن و شما برادرانم راه امـام و   1پنجه و وار با نامالیمات دست و خواهرم، تو نیز زینب  
  باشد. اسالم را پیش گیرید که این تنها راه سعادت می

در آخر، پدر و مادر مهربانم، در طول عمرم بیست روز روزه قضا و احتمـاال شـش مـاه      
کنم که آنها را برایم ادا نمایید. و از همگی شماها  از قضا دارم و از شما عاجزانه تقاضا مینم

  التماس دعا دارم.
  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «

  علیرضا قتولی
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلون و  الجنۀ لهم بانَّ و اموالَهم همانفس اهللا اشتري من المومنینَ انَّ «

  2»...یقتلون 
در راه خـدا جهـاد    3را به بهاي بهشت خریداري کرده آنهـا [را]   خدا جان و مال اهل ایمان«

  ».کنند که دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند می
عصـر(عج)   کـران بـه سـاحت مقـدس ولـی      با نام خداوند سبحان و با سالم و درود بی  

و با درود و سالم فراوان به رهبر کبیر انقالب و تمام شهیدان راه حـق و    روحی ارواح الفدا
  ) و از حسین تا کربالي غرب و جنوب ایران.7تا حسین( 4فضیلت از هابیل

نامه هستم و اصـال هـیچ    در حالی که براي چهارمین بار است که مشغول نوشتن وصیت  
  کنم. اي را خدمت عزیزان عرض می یابم، چند نکته میلیاقت شهادت را در خود ن

و سپاس خداي را که بر ما منت نهاد و ما را از بندگان خـاص خـود قـرار داد و فـیض       
) را 7عظیم نصیبمان کرد که به جبهه بیاییم و با جهاد و کوشش خود خط سرخ حسـین( 

) ادامـه داده و بـدین   در کنار دیگر برادران و با فرمانـدهی حضـرت مهدي(سـالم اهللا علیـه    
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 1باشـد، [را]  ها هـزار شـهید و معلـول مـی     مان را، که حاصل خون ده وسیله انقالب اسالمی
قول امام این جنـگ نعمتـی بـود کـه      تداوم بخشیده و به دیگر نقاط جهان صادر نماییم. به 

خداوند متعال نصیب امت ما نمود تا در این صحنه تاریخی جنگ حق بر باطـل، کـه در آن   
ها آفریده شده، مردم ما ساخته شـده و متعـالی گردنـد و حقیقـت آفـرینش را درك       حماسه

جوي است و همیشـه جویـاي حقیقـت بـوده و خواسـتار کمـال        کنند. انسان فطرتاً حقیقت
گاه عشاق با نثـار خـون خـود     وعده 2ها [...] بینیم که جوانان ما در جبهه و حال ما می  مطلق،

سویش رفتـیم. آري، آنهـا حقیقـت را در     رسانند که ما یافتیم و به می این پیام را به گوش ما
هـم بـه بهـاي     پناه اسالم و پیروزي بر نفس به پیروي امام یافتند و بـا ایثـار جـان خـود آن     

سوي کمال و سعادت رهنمون کردند و حال ما باید این را درك  همچون بهشت جامعه را به
ز به خود تکانی داده و در درون خود انقالبـی بـه پـا    کنیم که وقت آن رسیده است که ما نی

رهبرمان پاسخ گوییم و خود را بـراي مقابلـه بـا آن    » هل من ناصر ینصرنی«کنیم و به نداي 
ایمان، که جز پیروي از شیطان و دیگر عالیق مادي هدفی ندارد، آمـاده سـازیم و    دشمن بی

دامه دهیم و اگر خدا خواسـت و بـه آن   راه شهدا را با عملکرد اسالمی و در خط امام خود ا
درجه از کمال رسیدیم با نثار خونمان درخت اسالم را آبیاري کنیم و بـر شماسـت کـه اي    

هـا و   امت عزیز و همیشه در صحنه، به پاس خدمات و ایثارهاي شهدا و رزمندگان در جبهه
از خـود راضـی    براي نجات اسالم و احیاي قرآن از روحانیت پیروي کرده و امـام عزیـز را  

اقتصـادي،    سوي خودکفایی سیاسی، نمایید و با فعالیت و کار و کوشش کشور خویش را به
کـه   3صورت مسئولیم در مقابل خون تمام شهدا [را] نظامی و فرهنگی برسانید و در غیر این

با دهان روزه وضوي خون گرفته و به وصال خویش شتافتند و در آن دنیا در پیشگاه عـدل  
  اید جوابگو باشید.الهی ب

با شرکت خود در نماز جمعه و دعاي کمیل، که بهترین وسـیله اسـت بـه قـرب الهـی،        
مخلصانه از خدا بخواهید که خدایا تو را به مهدي(عج) قسم این وجود پـر برکـت و قلـب    
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دار و نیـز بـه همـین     تپنده همه مستضعفین جهان را تا ظهور حضرت ولی عصـر(عج) نگـه  
زده و آنهـا را از صـحنه روزگـار     1گویـان و منـافقین   به دهان این یـاوه  وسیله مشتی محکم

  براندازید.  
و در آخر، خدمت پـدر و مـادر و بـرادران و خـواهرانم سـالم عـرض کـرده و از آنهـا           

عاجزانه تقاضا دارم که مرا ببخشند و براي شـهادت فرزندشـان ناراحـت نباشـند و از آنهـا      
در راه خدا رضایت کامل داشته باشید و از خداوند بخواهنـد  مجدداً تقاضا دارم که با مرگم 

که این هدیه ناقابل را از آنها بپذیرد و برایم در نزد خداوند سبحان طلـب مغفـرت نماینـد.    
سپارم و امیدوارم که همیشه در فکر خدمت به اسالم باشید و  همه شما به خداوند متعال می

  ننمایید، خدا نگهدارتان.وقت از دعا کردن به جان امام غفلت  هیچ
  دار. خدایا خدایا تو را به جان مهدي(عج) تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه  

  

  علیرضا قتولی  سرباز امام زمان(عج)،
9/2/61  
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  هاي کلیدي عبارت
I امام را تنها بگذارید.   مبادا حتی یک لحظه  
I ور و مقاوم باشید. در برابر مشکالت صب  
I اهللا و شهیدپرور ایران. سالم بر عارف و روحانی بزرگ امام خمینی و تمامی امت حزب  
I .شکر و سپاس خداوندي را که لذت و شیرینی عبادت و مناجات را به من چشانید  
I بیـنم بسـیار مشـتاق شـهادت      نگرم و عظمت شـهید را مـی   زمانی که به واژة مقدس شهادت می

  شوم. می
I دا، تو آگاهی که اینجانب با میل شخصی خود و براي رضاي تو و اطاعت از امر ولی فقیه خداون

  گذارم. و اداي وظیفه شرعی خویش در کعبه عشق پا می
I اي آهنین و با نوایی عاشقانه سالح بـر دسـت    فرصت را غنیمت شمرده و با عزمی راسخ و اراده

  ها روي آورید. گرفته و به جبهه
I ترین اشخاص روي زمین هستید. اکنون با ارزش آگاه باشید که هم اهللا، اي امت حزب 
I   .رمز سعادت دنیا و آخرت شما در اطاعت از امام نهفته است 
I تـر و مسـئولیت شـما     گردد وظیفۀ شما سـنگین  بدانید هر شهیدي که بر خیل شهیدان افزوده می
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  عباسعلی قدرتی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
»لَ ون قُئم فی سبیل اهللا اَلتُتو تّملَ مٌةفرَغْم ن اهللا وم یرٌخَ رحمتُه مما یجعونَمـ  * و ـ لَ تّئن مو اَ م
  1»ونرُشَحاهللا تُ لیال ملتُتقُ
شـوید و آن   اگر در راه خدا بمیرید یا کشته شوید در آن جهان به آمرزش خداوند نائل مـی «

  ...».براي خود فراهم توان آورد  بهتر از چیزي است که در حیات دنیا
  

ــاك     ــالم خ ــیم از ع ــوتم ن ــاغ ملک ــرغ ب   م
  

  انـد از بـدنم   چند روزي قفسـی سـاخته    
  اي خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست  

  
  2به هواي سـر کـویش پـر و بـالی بـزنم       

    
  ».ولی اهللا اًاشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمداً رسول اهللا و اشهد ان علی«

بـی   6درود و سالم به پیشگاه پیامبران الهی به خصوص محمد مصـطفی(    ) خـاتم النّ
دهنده رهایی از اسارت و بردگی. سالم بر ائمه معصومین به خصوص  آور توحید و مژده پیام

الحسـن العسـکري    بـن  آخرین گوهر تابناك خاندان امامت یگانه منجی عالم بشریت حجـت 
اسـالم و قـرآن بـه     3خـون تپیـده   خـدا و شـهداي بـه     مهدي موعود(عج) و سالم بر اولیـاء 

) و سالم بر عارف و روحـانی بـزرگ   7بن علی( خصوص سرور و ساالر شهیدان حسین
اهللا و شـهیدپرور ایـران. حمـد و سـپاس خداونـدي را کـه        امام خمینی و تمامی امت حزب

اهللا سالح بر دست فی سبیل  4توفیقی عنایت فرمود تا در کنار پیکارگران فاتح و همگام [...]
گرفته و در راه اسالم و قرآن کارزار نمایم. شکر و سپاس خداوندي را که لـذت و شـیرینی   
عبادت و مناجاتی را به من چشانید، تا بتوانم در چنین مکـان مقدسـی بـه راز و نیـاز بـا او      

 هـاي طالیـی بـا    پرداخته و از فضاي روحانی و معنوي جبهه استفاده نمـوده و در آن لحظـه  
  که: معبود خود از ضمیر پاك و آگاه زمزمه [...]
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  پس از هالکتم از دوسـت برنـدارم دسـت   
  

  بهاي من است شهید عشقم و وصل تو خون  
گیـرم و بـه سـیماي     هم فشرده مجاهـدانت قـرار مـی    پروردگارا، وقتی که در صفوص به    

گذرد و احساس  میام در نظرم  نگرم، آن خطاها و معاصی گذشته می روحانی و عرفانی [...]
نگرم و عظمت شـهید   نمایم. و زمانی که به واژة مقدس شهادت می شرمندگی و حقارت می

دانـم ولـی از تـو     نمـی  شوم، ولی خود را الیق ایـن [...]  بینم بسیار مشتاق شهادت می را می
  شوم. خواهم توفیقی عنایت فرمایی تا مرگ سرخ را در آغوش بگیرم و با آن مأنوس  می
ندا، تو آگاهی که اینجانب با میل شخصی خود و براي رضاي تو و اطاعت از امـر  خداو  

 خوشـبخت و [...]  گذارم و [...] ولی فقیه و اداي وظیفه شرعی خویش در کعبه عشق پا می
  که چنین سعادتی نصیبم گردید.

کردیــد کــاش در صــحراي کــربال حضــور داشــتید و از امــام  اي کســانی کــه آرزو مــی  
) 6کردید، حال تاریخ تکرار گشته و فرزندي از خاندان رسـول(  ري می) یا7حسین(

دهد. فرصت را غنیمت شـمرده و بـا عزمـی راسـخ و      می سر  1»هل من ناصر ینصرنی«نداي 
ها روي آوریـد و در ایـن    اي آهنین و با نوایی عاشقانه سالح بر دست گرفته و به جبهه اراده

در آنجـا درس معرفـت بیاموزیـد و در ایـن دریـاي      الهی ثبت نام نمایید و  2دانشگاه بزرگ
کران عرفان که با خون بهترین سربازان اسالم رنگین شده، شـتا[ب] نمـوده و بـا مرکـب      بی

برسانید و از فضاي معنوي و روحانی جبهـه استشـمام    گویان خویشتن را به [...]  لبیک [...]
  نمایید.

  گردي نه خانه خدا که ات خدا نایل میاي که به مالق جبهه خود کعبه است، کعبه [...]  
  این افضل است. 

باشـد)   (باالترین مرگی شهادت مـی  اشرف القتل) که اگر 7و این گفته حضرت علی(  
را سرلوحه خود قرار دهید از مرگ نهراسید که هراس از مرگ(جنگ) براي مسـلمان کمـال   

ابکار را بـراي همیشـه   ها و دشمن ن سوي جبهه ذلت و خواري و پستی است. پس بشتابید به
  عزادار کنید.
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دسـت   خـدا بـه     اهللا ارزش این عظمت را که با ایمان و ایثار و توکل به و اي امت حزب  
تـرین اشـخاص روي زمـین هسـتید و      اکنون با ارزش اید را بدانید و آگاه باشید که هم آورده

می این برکات از وجـود  الگویی براي تمامی مردم جهان. اما از این نکته غافل نباشید که تما
مرد تاریخ بزرگ مرجع جهان، امام خمینی است که با روح مسیحایی خود بر  باارزش بزرگ
  روح و مرده ما دمید و روحیاتی نو و تازه به ما بخشـید پـس مبـادا حتـی یـک      پیکرهاي بی

پیـامبر  اي امام را تنها بگذارید و قلب مقدسش را آزرده نمایید که آزردن امـام، آزردن   لحظه
اش گوش فرا دهید کـه   ) است. همیشه به قوانین و دستورهاي الهی و ملکوتی6اسالم(

رمز سعادت دنیـا و آخـرت شـما در اطاعـت از امـام نهفتـه اسـت. و مبـادا از کمبودهـا و          
که این یک امتحان الهی است و با پیـروز شـدن    1تابی بنمایید مشکالت دنیوي بهراسید و بی

آید. در برابـر مشـکالت صـبور و     دست می داوند پیروزي نهایی نیز به هاي خ بر این امتحان
  مقاوم باشید.

و شما امت حزب اهللا سر کویر باید از خود تحرك بیشـتري نشـان دهیـد و خـود را بـا        
 2جریانات عظیم و الهی انقالب وفق بدهید و در برابر خون شهدا احساس مسئولیت نماییـد 

در برابـر خـود سـرافکنده و شـرمنده باشـید و بدانیـد هـر        و کاري نکنید که فرداي قیامت 
تـر و مسـئولیت شـما بیشـتر      گردد وظیفه شما سنگین شهیدي که بر خیل شهیدان افزوده می

  خاطر رضاي خدا تفرقه و دوگانگی را کنار گذاشته و دست اخوت و برادري به  شود. به می
ایتان موفق باشید چون وحدت رمـز  هم بدهید تا بتوانید بر مشکالت چیره گشته و در کاره

  موفقیت است.
هـایی کـه    اینجانب نتوانسـتم جبـران زحمـات و رنـج     و شما اي پدر و مادر عزیز، [...]  

اید را بنمایم که در این مورد از شـما درخواسـت عفـو و بخشـش      درباره من متحمل گشته
کنید کـه چنـین فرزنـدي را     نمایم و شما مبادا بعد از مرگم ناراحت باشید بلکه باید [...] می

اید تا جان خود را فداي اسالم و قرآن نماید و مطمئن باشید که فرداي قیامـت   تربیت نموده
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سربلند و رو سفید خواهید بـود. و   )3(و فاطمه زهرا )6(در برابر خدا و پیامبر اکرم
  نماید. میکاران اصابت  باشد که بر قلب جنایت خدا باشد [...] بعد از شهادتم باید [...]

و شما برادرانم بیگانه از پاي ننشسته و در هر کجا که هستید عنصري مؤثر بـراي اسـالم     
سوادي و با در دست گرفتن سالح همـراه   باشید و با درس خواندن خود بر علیه جهل و بی

تان که  با ایمان با دشمنان انقالب مبارزه کنید و امیدوارم که بعد از من هم همچنان به وظیفه
تـر از اسـلحه    دفاع از اسالم است عمل کنید خواهران مهربانم با حفظ حجاب خود که برنده

یک رزمنده است پشتیبان اسالم و قرآن باشید و زینب گونه پیامم را به دیگـران برسـانید و   
شما همسرم باید صبر و استقامت داشته باشید و هرگز احساس ناراحتی ننمایید و تسلیم در 

  ید و بدانید که در نزد خدا اجر بزرگی دارید.برابر خدا باش
ام و این کس نـاراحتی دارد درخواسـت    جانب با کسی اسائه ادبی نموده در پایان اگر این  

  نمایم. عفو می
  »والسالم«

  بنده درگاه خدا
  عباسعلی قدرتی
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  هاي کلیدي عبارت
I هید.باشد، ادامه د کننده خط اسالمی می راه شهیدان را که روشن  
I ِاو باشید. چشم به امام دوخته و فرمانبر 
I .شهادت براي ما از بهترین چیزهاست و ما عاشق شهادت هستیم 
I باشد و گذرگاهی بیش نیست به عالم باقی و جهان جاوید. این دنیا یک عالم فانی بیش نمی 
I      یـاور   خداوند به همگی شما این سعادت را نصیب کنـد کـه راه شـهیدان را ادامـه داده و یـار و

 انقالب باشید.
I .شهادت فوز عظیمی است که فقط مختص یاران خاص الهی است 
I  )دل باشـید و روحیـه    ) قـوي 3شما هم اي همسرم و اي مادرم و اي خواهرانم همانند زینـب

 خودتان را حفظ کنید.
I      اي همسرم، وظیفه تو این است که فرزندانم را خوب تربیت کنی تـا اینکـه فرزنـدانم در آینـده

  دهنده راهم باشند و سنگرم را پر کنند. هادام

  اهللا  لطف :نام
  قدرتی خانوادگی:  نام

  کرم پدر: نام 
  کوکب نام مادر:

  1330بیستم تیر  تاریخ تولد:
روسـتاي حسـینیان از توابـع     محل تولـد: 

  شهرستان دامغان
  پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1362وهشتم آبان  بیست ریخ شهادت:تا
  پنجوین عراق محل شهادت:
  - نحوة شهادت:

گلزار شهداي روسـتاي سـرکویر از    :مزار
  توابع شهرستان زادگاهش
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  اهللا قدرتی لطف
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»بل احیاء و لکن ال تشعرون ل فی سبیل اهللا امواتیقتو ال تقولوا لمن «

  نامه بنده ناچیز خداوند به ملت شهیدپرور و خانواده محترمم. وصیت
یب آن بزرگـوار رهبـر کبیـر انقـالب     با سالم به محضر ولی عصر امام زمان(عج) و بر نا  

امام خمینی و با درود بر شهیدان که با خون خود درخت اسالم را آبیاري کردند. شـهدا بـه   
) 7وعده خودشان که به خدا داده بودند عمل کردند و راه سید و ساالر خود امام حسین(

خود هستیم و براي  را دنبال کردند و به جهان ثابت کردند که ما پیروان حسینی امام و رهبر
مکتب خودمان از هیچ چیز دریغ نداریم. شهادت براي ما از بهترین چیزهاست و ما عاشـق  

اند، چون با شـهادت و هجـرت کـردن از     ، چون ائمه ما عاشق شهادت بوده2شهادت هستیم
باشد و گذرگاهی بیش نیست بـه عـالم بـاقی و جهـان      این دنیا که یک عالم فانی بیش نمی

  باشد. هاي اولیه ما می آرمان جاوید از
و این شهدا که به لقاءاهللا پیوستند، همگی آگاهانه و با اختیار بوده است. بنده که یکی از   

آنها هستم، با کمال خوشحالی و خوشبختی این راه را براي خودم انتخاب کـردم و در ایـن   
ه شـهیدان [را]، کـه   راه خودم افتخار داشتم و از شما ملت شریف ایـران تقاضـا دارم کـه را   

باشد، ادامه دهید و این وظیفه خطیري که به عهده شما گذاشته  کننده خط اسالمی می روشن
نحو احسن اجرا نمایید که در روز قیامت در پیشـگاه خداونـد مسـئول هسـتید و      شود به می

خـداي  بر او باشید، که اگر   همیشه سعی بر این داشته باشید که چشم به امام دوخته و فرمان
موقع فاجعه بزرگ است که   باشد، دور گردید، آن نکرده از راه امام، که راه اصیل اسالمی می

دیگر جبران آن مشکل است. خداوند به همگی شـما ایـن سـعادت را نصـیب کنـد کـه راه       
  شهیدان را ادامه داده و یار و یاور انقالب باشید.

                                           
و آن کسی را که در راه خدا کشته شده مرده نپندارید بلکه او زندة ابدي است ولـیکن همـۀ شـما ایـن     . «154بقره/  -1
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  اما اي خانواده عزیزم، اي پدر و مادرم:  
خواهد که بعد از شهادت، که اگر این فـیض عظمـی نصـیب بنـده بگـردد کـه        یدلم نم  
عظیمی است که فقط مختص یاران خاص الهی است و بنـده   1گردد، چون شهادت فوز  نمی

یک موقع بـه ایـن    2بینم. اما اگر خدا [...] با آن گناهی که دارم این سعادت را در خودم نمی
خواهد  که این امتحان الهی و خداوند به این وسیله می رسیدم، خیلی خودتان را نبازید 3فوز

  شماها را آزمایش کند.
را از دسـت   4) تما[م] قومان و خویشـان [...] 3شما نگاه کنید در زمان عاشورا زینب(  

داد فقط تنها باقی ماند. مصیبت خیلی بزرگ بود، اما زینب صابر اسـتوار و محکـم بـود کـه     
  مبادا دشمن سوء استفاده کند.

دل باشـید و   ) قـوي 3شما هم اي همسرم و اي مادرم و اي خواهرانم همانند زینـب(   
روحیه خودتان را حفظ کنید که این باعث افتخار شماسـت. دیگـر در روز قیامـت روسـیاه     

) محشـور  3) و فاطمه(3نیستید، بلکه سربلند و با روي سفید و نورانی در کنار زینب(
  شوید. می
مبادا اینکه صبر خودت را از دست دهی بلکه تو بایستی به اهل  چنین تو اي پدرم، و هم  

  خانواده روحیه دهی و آنها را محکم بسازي.
صـاحب باشـد، بلکـه سـنگرم را پـر       و شما اي برادرانم، مگذارید که اسلحه برادرتان بی  

کرده و سالحم را بر دست گیرید و به دشمنان اسالم نشان دهید که هر خـونی کـه ریختـه    
  تر در میدان حاضر خواهند شد. اي قوي گروهی و افرادي بیشتر با اراده گردد
و اي همسرم، وظیفه تو این است که فرزندانم را خوب تربیت کنی تا اینکه فرزندانم در   

دهنده راهم باشند و سنگرم را پر کنند و مگذار که آنها از خط اسالمی به انحراف  آینده ادامه
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 خوانا نیست.   -2
 ».فوض«در اصل وصیت  -3
 خوانا نیست. -4



 317اهللا      قدرتی، لطف ¹استان سمنان 

مگی شما اجر و صبري عنایت کند تا بتوانیـد بـر حـوادث غلبـه     کشیده شوند. خداوند به ه
  کنید انشاءاهللا اما در آخر پدر جان، مقداري قرض دارم که شما به ایشان بدهید.

تومان به صمد و پانصد تومان موسی و چهارصـد تومـان عباسـقلی عمـو کـریم و       400  
ل کشاورزي و دیگر اینکـه  تومان پو 1صد تومان غفار و دویست تومان سعدالدین و [...] سی

ممکن است، افراد دیگري از من پول خواسته باشند، شما به آنها بدهید و سؤال کنید که هر 
  خواهد به او بدهید. می کس از من 

  

  اهللا قدرتی فرزند شما، لطف
  22/6/62به تاریخ 
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  هاي کلیدي عبارت
I ی سبیل اهللا یعنی تنها کانال رسیدن به مقام عالی کند به جهاد ف خداوند انسان مومن را دعوت می

  گیرد.  تر قرار  الهی که انسان در جوار رحمت الهی سریع
I .حفظ مکتب بر هر مومنی واجب است که دفاع از اسالم کند  
I .مسئله جهاد در راه حق بسیار حائز اهمیت است تا جایی که در احادیث وارد شده است  
I هایی از جمله جنگ تحمیلی را آغـاز   ي این انقالب دست به توطئهامپریالیسم جهانی براي نابود

  کرد.
I شود. تر می ها سنگین هر روز مسئولیت ما بر دوشمان در قبال این خون  
I  است.   »شهادت کمال انسان«به قول اماممان  
I گونه زندگی کنید و صبور باشید. خواهرانم، زینب 
I .برادرانم، مبادا دست از امام عزیز بردارید 
I ها آمدم. سوي جبهه امر امام زمان(عج) است به ،ن امروز اسالم در خطر بود و امر امامچو 
I طوالنی بگردان. ،یا موال، طول عمر امام عزیزمان را به درازاي طول عمر آفتاب  

  حمید :نام
  قدس خانوادگی:  نام

  قاسمعلی پدر: نام 
  اقدس نام مادر:

  1344هفتم دي  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  سال اول کارشناسی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

ویکـم اردیبهشـت    سـی  تـاریخ شـهادت:  
1365  

  مهران ت:محل شهاد
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  امامزاده یحیی زادگاهش :مزار
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  حمید قدس
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
و  لـونَ تُقْیفی سبیل اهللا فَ قاتلونَی ۀَالجنَّهم لَ هم بانَّم و اموالَهسنفُمنین اَؤالم نَاهللا اشتري م انَّ«
1»قْتَلونی  
خدا جان و مال اهل ایمان را به بهـاي بهشـت خریـداري کـرده، آنهـا در راه خـدا جهـاد        «

  ».شوند...(شهادت) کنند که دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته می می
کـه هسـتی از آن اوسـت و تمـام      نام خـدایی  به   نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان. به   

کران را در اختیار انسان قرار داد تا شاکر باشد. از آنجایی که اداء وظیفه حکم  هاي بی نعمت
نامه بر روي کاغذ آورم. بر آن شدم کالمی هر چنـد   کند که نوشتاري تحت عنوان وصیت می

  کوتاه را بر کاغذ نقش بندم.
  ».نَّ محمداً رسول اهللاشهد انَّ ال اله اال اهللا و اَشهد ا«

دهم که جز اهللا هیچ معبودي الیق ستایش و عبادت نیست، خـدایی کـه قلـم و     گواه می  
زبان از وصفش ناتوان است و خدایی [که] باالتر و برتر از آن است که در گفتـار و نوشـتن   

) 6دهم که حضرت محمـدبن عبـداهللا رسـول اهللا (    بتوان آن را بیان نمود و شهادت می
م انبیاء و آخرین فرستاده خداوند متعال براي هـدایت بشـریت اسـت و ایمـان بـه روز      خات

  حشر و معاد روز یوم القیامه و اعتقاد قلبی دارم.
اي که پاي در جهان هستی نهاد یک مسیر حرکت را برگزیـد و بـه گـواه     انسان از لحظه  

شـته اسـت یـا بشـر گـام      تاریخ و به عنوان اصل کلی در این گیتی انسـان دو راه بیشـتر ندا  
سوي نور یعنی اهللا برداشته و یا به سوي ظلمت یعنی شـیطان. کـه راه اول راه حـق و راه     به

دسـت   و هسـتند [...]  2هایی که در [...] دوم راه باطل است و راه سومی وجود ندارد. انسان
اکـرم(ص) و  (پیـامبر   رسـند.  یابند و به باالترین مقام و درجه یعنی روح به عرش اهللا می می

اش اسفل السـافلین یعنـی    گردد، نتیجه مطیع مسیر شیطان می انسانی که کورکورانه و به [...]

                                           
 .111آیه  توبه/  -1
 خوانا نیست. عباراتی که در متن با [...] مشخص شده، خوانا نیست. -2
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باشد. و پروردگار متعال در سوره مبارکه عصر کسـانی را کـه    ترین درجه می سقوط به پست
صـف   به اهللا ندارند و در کند [...] قرار دارند به عنوان خاسرین معرفی می در حزب اهللا [...]

  داند. کنند را سعادتمند می حزب اهللا حرکت می
آزماید تا پیـروان واقعـی    ایمان به حق دارند را می گان [...] ایمان آورند آري، خداي [...]  

ـ آقولـوا  ن یکـوا اَ ترَی نْاس اَب النّساح«این راه نور را مشخص کنـد   ـ منّ ا و هم ـ ال ی  1َ»ونفتنَ
آزمایـد، تـا    هایشان و... مـی  ها و مال انسانها را به جان (عنکبوت) و در این آزمایش خداوندا

فرمایند: آي بنده  اي که در ابتدا آوردیم، خدا می درجۀ ایمان مومن را بیازماید. آري، طبق آیه
 اي و چه بازاري باالتر از این. چـه زیباسـت [...]   من، جانت و مالت را خریدارم. چه معامله

کنـد،   اوست و به انسان عطـا کـرده، بـا انسـان معاملـه مـی      که جان و مال و همه چیز از آن 
گیـرد   چنان این انسـان اوج مـی   رساند که آن و این مقام انسان را می خریدار خداست و [...]

خورند از این مقام و در اینجا خریـدار جـان و مـال     که فرشتگان مقرب او که حق غبطه می
ید بندگان در مقابـل ایـن مـرگ وعـده     انسان خدایی است که هستی از آن اوست. موال و س

دهد بلکه مسئله بسی با عظمت است که بهـاي آن را بهشـت عنـوان     پول و جاه و مقام نمی
  کند. می
کند به جهـاد فـی سـبیل اهللا یعنـی تنهـا کانـال        سپس خداوند انسان مومن را دعوت می  

گیرد از طریق جهـاد    تر قرار  رسیدن به مقام عالی الهی که انسان در جوار رحمت الهی سریع
باشد. آري، وقتی مسلمانی در برابر هجوم کفـار قـرار گرفـت و دیـنش      و مبارزه با کفار می
ساز اسالم در معرض خطر تهدید و نابودي مواجه شد، براي حفظ مکتب  یعنی مکتب انسان

و بر هر مومنی واجب است که دفاع از اسالم کند و دفاع از اسالم یعنی جهـاد در راه خـدا   
مسئله جهاد در راه حق بسیار حائز اهمیت است تا جایی که در احادیـث وارد شـده اسـت    

اي کـه اسـالم    باشـد. جامعـه   و جهاد مایه عزت و سربلندي اسالم می 2»سالملإلِ الجِهاد عزّاً«
  سیاسـی،   ، فرهنگـی،  حاکم است اگر ملت مسلمان در برابر هجوم دشمنان اسالم (چه نظامی

                                           
شـوند و مـورد    آوردیم به حـال خـود واگـذار مـی    کنند به صرف اینکه گفتند ایمان  آیا مردم گمان می. «2عنکبوت/  -1

 ».گیرند آزمون قرار نمی
 . (ترجمۀ سید جعفر شهیدي).402ص ،نهج البالغه ،252حکمت ». الجهاد عز«در اصل وصیت  -2
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که از این عزت الهی، کـه   آنان نپردازند به درستی ...) اگر سکوت کنند و به [...]اقتصادي و 
هـاي اسـالمی    جامعـه  گردنـد و [...]  نتیجه جهاد و ثمره آن است، محروم مانده و ذلیـل مـی  

  ناپذیر هستند. شاهدیم که امت اسالم گرفتار چه مصائبی جبران
همچون کوهی آتشفشان در سطح جهان  ولیکن بعد از انفجار نور یعنی انقالب عظیم که  
و.... را به لـرزه درآورد و امـت    2و کاخ سیاه 1هاي ستمگران کرملین اي رخ داد که کاخ زلزله

بـه    این فرمانده کل قوا و امیـد و نـور چشـم مستضـعفان عـالم،      ،اسالم به رهبري امام امت
مودهـاي پیامبرگونـه   مسئله اساسی جهاد در راه خدا و اهمیت آن پـی بردنـد و در پـی رهن   

حضرت روح خدا و پیر جماران در برابر دشمنان سرسخت اسـالم همچـون کـوه مقـاوم و     
هایی از جملـه   استوار ایستادند و امپریالیسم جهانی براي نابودي این انقالب دست به توطئه

جنگ تحمیلی را آغاز کرد و چون اسالم در خطر بود در پی فرمـان روح خـدا نایـب امـام     
حرکـت کردنـد و    هاي نور علیه ظلمت همچون امواج خروشـان در [...]  ج) به جبههزمان(ع

  صفی را این مجاهدان به وجود آوردند که همچون بنیان مرصوص و سري آهنین بود.
خـواران تـاریخ بـه مملکـت امـام       سال از هجوم وحشـیانه خـون   هم اکنون پس از [...]  

درخت اسالم ریخته شد و هـر روز   [...]زمان(عج) و در پی شهداي عزیزي که خون مطهر 
دانشـگاه   بـر آن شـدم [...]   ،شـود  تر می ها سنگین مسئولیت ما بر دوشمان در قبال این خون

عشق روم و از طرفی در پی فرمان تاریخی اخیر امام که رفتن به جبهه از اهم واجبات الهـی  
) و پیام 6ول اهللا اعظم(است و اطاعت از فرمان نایب امام زمان(عج) که پیام او پیام رس

حسـین زمـان لبیـک بگـویم و      3»هل من ناصـر «به این نداي  پیامبر در واقع فرمان خدا [...]
ـ یا ای«سوي این مرکز نور و اردوگاه و پایگاه امام عصر(عج) حرکت کنم.  به منـوا  آذین ها الّ
  .4»نکمم مرِولی االَسول و اُا الرَّطیعوا اهللا و اَطیعواَ

  5د.الهی باش  
                                           

 تعلیقات. ر.ك. -1
  تعلیقات.   ر.ك. -2
 ك.تعلیقات.ر. -3
 .59بخشی از نساء/  -4
 گویا یک سطر وصیت افتاده است.   -5
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مادرم، اگر خداوند لیاقـت شـهادت را نصـیبم گردانیـد و بـه        پدرم،  اي والدین قهرمانم،  
ترین ناراحتی انجام بدهیـد کـه دشـمن شـاد      فیض لقاءاهللا نایل گردیدم مبادا از خود کوچک

پـدر و مـادر عزیـزم، بدانیـد کـه      ». هللا 1شهادة فی سبیلک خالصاًالاللّهم ارزقنا توفیق «گردد. 
ها هر یک قضا و قدري دارند. گاهی  ولیکن انسان 2»الموت ذائقۀکل نفس «ق است مرگ ح

روند و حال که قرار است کـه   در حوادث روزگار و مرگ طبیعی به دیدار خداوند متعال می
همه این راه را بروند و انتهاي این راه مرگ است، پس چه بهتر و زیباست که انسان مـومن  

شـهادت  «و مبارزه با دشمن به شهادت برسد که به قول اماممـان  در راه خدا و آن هم جهاد 
  3.»کمال انسان است

پدر و مادرم، این فرزند روسیاه و حقیر شما در قبـال آن همـه زحمـات      والدین محترم،  
بخشید. اگـر خداونـد توفیـق     ام. انشاءاهللا مرا می اي نداشته جز ناسپاسی و نافرمانی هیچ ثمره

) گریـه کنیـد و از خـداي    7مرا حالل کنیـد و بـه یـاد امـام حسـین(     داد و مرا پذیرفت، 
بخواهید که از گناهان این روسیاه درگاهش بگذرد و در مقابل مصائب و مشکالت صـبر را  

) کـه در  3پیشه خود سازید، چرا که الگوي صبر در روز عاشورا حضرت زینـب کبـري(  
  مقابل شهادت عزیزانش براي رضاي خدا صبر کرد.

گونه زندگی کنید و صبور باشید و در جامعه خفتگان را هشیار کنیـد و   م، زینبخواهران  
حجابتان را، این سنگر محکم را [حفظ کنید]. برادرانم، مبادا دست از امام عزیـز برداریـد و   

دانـم کـه پـس از مفقـوداالثر شـدن بـرادر        پرور، می همیشه پایدار باشید. پدر و مادر قهرمان
اید و بدانید که خدا با صابرین است و چـون امـروز اسـالم در     ر کردهعزیزم مجید بسیار صب

کـه    گـاه کسـانی   ها آمـدم و هـیچ   سوي جبهه خطر بود و امر امام امر امام زمان(عج) است به
دهند را نپذیرفته و بدانید که با آگاهی کامل و شناخت  تفکرات پوچی را در جامعه رواج می

مرا ببخشید که فرزند خوبی   ور علیه ظلمت حرکت کردم.هاي ن به دانشگاه عشق یعنی جبهه
  براي شما نبودم.

                                           
 ».خالص«صل وصیت در ا -1
  آمده است.» کُلّ«در اصل وصیت از آیه فقط . 185عمران/  بخشی از آل -2
 .388، ص5صحیفۀ امام، ج -3
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) 7پس از شهادتم انشاءاهللا مرا در کنار سایر شهدا و در جوار برادر بزرگوار امام رضا(  
آالیش برگزار کنید و پول آن را در راه  امامزاده یحیی دفن کنید و مراسم را بسیار ساده و بی

جانـب نـاراحتی    لیه ظلمت اهدا کنید و اگر اقوام و دوسـتان از ایـن  هاي نور ع خدا به جبهه
راضی بـه رضـاي خـدا      هاي جمعه به مزار شهدا بیایید و همیشه اند، مرا ببخشند. شب دیده

را بدهید. مـدت   را انشاءاهللا پدر جان خمس و سال آن   باشید. مقداري کتاب و پول دارم، آن
ردن دارم. و در پایان، اي عزیزان از خـدا بخواهیـد کـه    دو ماه نماز و چند روزي روزه بر گ

  مرا این بنده غوطه در گنه را ببخشد و توفیق شهادت را نصیب این حقیر کند.
در فرج آقا امام زمان(عج) تعجیل بفرما، ما را از سـربازان واقعـی آن [حضـرت]      بارالها،  

  قرار بده.
یا موال، طول عمر امـام عزیزمـان را     .پروردگارا، من روسیاه را به عظمتت سوگند ببخش  

به درازي طول عمر آفتاب طوالنی بگردان، شهادت در راهت را نصیب من بگردان. آمین یا 
  رب العالمین.

  1406ماه شعبان  30برابر با  20/2/65
  »والسالم«

  

  دار، آمین. خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را حتی کنار مهدي(عج) نگه
  

  حمید قدس
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ).7السالم علیک یا اباعبداهللا(
شرکت کنم،  ). حال که خدا توفیق داد تا در راه خدا و جهاد [...]7سالم بر اباعبداهللا(  

خداي قادر را شاکرم. خدایا، یک خواسته از تو که دعاي اماممان اسـت: خـدایا، رزمنـدگان    
سربلندي اسالم اسـت، هرچـه زودتـر بـه      الم عزیز با پیروزي آنها [...]اسالم که در واقع اس

) پیروز بگـردان. بـرادر حسـین جـان، مـرا حـالل کـن و از        3پهلوي شکسته زهرا اطهر(
هـاي نیمـه شـب مـوال امیرالمـومنین در       خطاهایم در گذر که گنهکارم. خدایا، به حـق نالـه  

یعنـی در خـون    ام کـه آرزوي عاشـقان [...]   دهم که مرا به آرزوي نهایی ها قسم می نخلستان
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 ور شدن را و به فیض شهادت نائل بگردان آمین. خدا روسیاهم مرا بـبخش. [...]  خود غوطه
بگردان. به امید پیروزي اسالم در جهان  بر روي جمال زیباي مهدي(عج) را نصیب این [...]

  و نابودي کفر.
  برادر حقیر، حمید قدس

  1406نهم ماه مبارك رمضان 
29/2/65  
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  هاي کلیدي عبارت
I توانید در نمازهاي پرشکوه جمعه و جماعت مساجد شرکت کنید. تا می  
I ،شهادت در راه خدا را به آغوش کشیدم و هیچ پشیمان نیستم.  بدانید که با شوق  
I سـوي   بـه  ،کشـاند  فانی که سراسر آن برایم گناه بود و هر دم مرا به سوي پستی می ياز این دنیا

  بال گشودم. ،سوي دیاري که در آن فنا معنی ندارد دیاري ابدي و ازلی و به
I دستتان داده و شـما بایـد هرچـه بهتـر و      فرزند امانتی است در دست شما که خداي باریتعالی به

  نکوتر این امانت را به او برگردانید.
I .در این زمان بهترین راه شهادت است  
I کنم و خونم را فداي اسالم عزیز گردانم تا درخت اسالم شـاید بـا    خواهم خونم را نثار حق می

  خونم آبیاري شود و رشد کند.
I )عمل کنید.3و شما اي خواهرانم، چون زینب (  
I جهاد برخیزید.  فرمان امام در راه اسالم به دست گیرید، گوش به   برادرانم سالحم را به 
I خواهیم زمینه ظهـور   ما کسانی هستیم که می) هستیم و 3دهنده راه حسین( ما ملت ایران ادامه

 امام زمان(عج) را فراهم کنیم.
I .خدایا خود شاهد باش که ما فقط در راه تو به میدان جهاد رفتیم 
I      اي ملت مسلمان، من آگاهانه راهم را انتخاب کردم و با شوق در این راه پـا نهـادم و بـه نـداي

  حسین زمانم لبیک گفتم.

  رحیم :نام
  قدس خانوادگی:  نام

  اهللا رحمت پدر: نام 
  رقیه خاتون  نام مادر:

  1344پنجم آبان  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  دوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1362یکم آذر  تاریخ شهادت:
  وین عراقپنج محل شهادت:
  - نحوة شهادت:

  امامزاده یحیی زادگاهش :مزار
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  رحیم قدس
  

  لرحمن الرحیمبسم اهللا ا
»سول و اولی االمر منکم ذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرّها الّیا ای    عتم فـی شـیءفَان تَنـاز

  1ً»تأویال و احسنَ الخر ذلک خیرٌآمنون باهللا و الیوم ؤکنتم تُ فَردوه الی اهللا و الرّسول انْ
از شما اگر در چیزي بـا    ء امر را،برید خدا و رسول و اولیا  که ایمان آوردید فرمان  اي آنان«

خدا و رسولش باز گردانیدآن را اگر باشید که ایمان آورنـده بـه خـدا و      هم ستیزه کردید به
  »روز آخرت این بهتر است و نکوتر در فرجام

  نام خدا پاسدار حرمت خون شهیدان  به
ـ    ن قلـب تپنـده   با سالم به پیشگاه ولی عصر امام زمان(عج) و نایب برحقش امام امت ای

مان و با سـالم بـه    مستضعفان جهان و عاشقان جبهه اسالم و شهیدان گلگون کشور اسالمی
  ام. ملت دلیر و رزمنده و شهیدپرور و با سالم گرم خدمت پدر و مادر گرامی

کنم: اي مسلمین، بدانیـد کـه مـن آگاهانـه      نامه هدفم به جبهه را بیان می در آغاز وصیت  
) و شهیدان اسـالم اسـت، قـدم    7دم و در این راه، که راه امام حسین(راهم را انتخاب کر

شهادت در راه خدا را به آغوش کشیدم و هـیچ پشـیمان نیسـتم،      نهادم و بدانید که با شوق،
کشـاند   زیرا که از این دنیا فانی که سراسر آن برایم گناه بود و هر دم مرا به سوي پستی مـی 

  سوي دیاري که در آن فنا معنی ندارد بال گشودم. سوي دیاري ابدي و ازلی و به به
  سخنی چند دارم با پدر و مادرم و برادران و خواهرانم:

پدر و مادرم، امیدوارم به لطف خدا حالتان خوب باشد و به لطف خدا خـوب بمانـد و     
فشارد و از خدا و از شـما خجـل و    تان پیروز و موفق باشید. گلویم را بغض می در کارهاي

یتـان را صـرف تربیـت     بها دانم که چگونه با شما سخن بگویم که عمر گران ارم و نمیشرمس
کردید و من در عوض محبت به شما جز آزار و اذیت شما در حقتان کـاري نکـردم. از     من

  خواهم که مرا ببخشد، زیرا کسی جز او بخشنده نیست. خدا می

                                           
 .59نساء/  -1
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ست نصیب مـن حقیـر گشـت و بـه     کران ا پدر و مادرم، لطف خدا از آنجا که زیاد و بی  
لطفش از این دیار فانی که جز بدبختی برایم چیزي نداشت بال گشودم. حال فقـط از شـما   

انـا هللا و انـا الیـه    «فرمایـد:   مـی  تابی نکنید، زیـرا کـه خـدا     درخواست دارم که در مرگم بی
امـانتی اسـت    گردیم و بدانید فرزند ایم و به سویش باز می ما همه از سویش آمده 1»راجعون

دستتان داده و شما باید هرچه بهتر و نکوتر این امانت  تعالی به در دست شما که خداي باري
  را به او برگردانید و در این زمان بهترین راه شهادت است.

خواهم خونم را نثار حق کنم و خونم را فداي اسالم عزیز گردانم تا درخـت اسـالم    می  
هـا زنـده مانـده     حال با این خون  د کند. زیرا که اسالم تا بهشاید با خونم آبیاري شود و رش

است. انشاءاهللا خدا مرگم را بپذیرد. مادرم و پدرم، حاللم کنید و مرا ببخشید. شما بودید که 
خـواهم   مرا از زیر قرآن خارج کردید و مرا بدرقه کردید و به جبهه فرسـتادید. از شـما مـی   

  هید قربانیتان را بپذیرد.دست به آسمان برده و از خدا بخوا
) عمل کنید و راهم را بر آنان که قلبشـان سـیاه و   3و شما اي خواهرانم، چون زینب(  

آن چیـره اسـت روشـن سـازید و       هاي سیاه به گذرد و پرده تیره است و نور حق از آن نمی
برخیزیـد   جهاد  فرمان امام در راه اسالم به دست گیرید، گوش به   شما برادرانم سالحم را به

ام نوشـتم مربـوط بـه     نامـه  اي کـه در اول وصـیت   و در آخر با شما اي امت مسلمان: آن آیه
اسـت کـه     دانیـد، ایـن زمـان زمـانی     شماست. اگر ایمان دارید و اگر خود را خداپرست می

) 3دهنـده راه حسـین(   تان معلوم خواهد شد، زیرا که ما ملـت ایـران ادامـه    درستی حرف
خواهیم زمینه ظهور امام زمان(عج) را فراهم کنـیم و بـراي    هستیم که می هستیم و ما کسانی

خواهند بگذارند که ندایمان در جهان طنین افکند. خـدایا   همین است که دشمنان اسالم نمی
خود شاهد باش که ما فقط در راه تو به میدان جهاد رفتیم و تو شاهد باش کـه فقـط بـراي    

  .اسالم و براي رضاي تو شهید شدیم
اي ملت مسلمان، من آگاهانه راهم را انتخاب کردم و با شوق در این راه پا نهـادم و بـه     

نداي حسین زمانم لبیک گفتم. بدانید امام خمینی جانشین برحـق امـام زمـان(عج) اسـت و     

                                           
  سوره بقره. 156بخشی از آیۀ  -1
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سرپیچی از فرمان او سرپیچی از امر امام زمـان(عج) اسـت و سـرپیچی از امـام زمـان(عج)      
  است. سرپیچی از خداي یکتا

توانید در نمازهاي پرشکوه جمعه و جماعت مساجد شرکت کنید و بـا حضـورتان    تا می  
کاران شرق و غرب بزنید. اي  هاي مقدس مذهبی مشت محکمی بر دهان ابرجنایت در مکان
و به ریسمان خدا چنگ بزنید و از هم «هاي مسلمان، به گفته خدا در قرآن عمل کنید  انسان

اي هسـتند کـه در انقـالب مـا کـه       هایی در پی پیدا کـردن روزنـه   ستکه د 1»متفرق نشوید
  هاي شهیدان ما است ضربه بزنند. خون
به خود بیایید و بدانید که خیلی ارزش دارید، زیـرا کـه خداونـد بـه وسـیله شـما و بـا          

فرمـا   و رهبري امام زمان(عج) اسالم را در سراسر زمین حکـم  2خواهد [...] انتخاب شما می
  سازد.

  »والسالم«
  رحیم قدس

                                           
 ».و اعتصموا به حبل اهللا جمیعاً و ال تفرقوا«از سورة آل عمران اشاره دارد:  103به آیۀ  -1
 خوانا نیست. -2
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  هاي کلیدي عبارت
I .مبادا امام را رها کنید. پاي خود را جاي پاي امام بگذارید  
I .در کارهایتان خداوند را همیشه در نظر داشته باشید و بیشتر به فکر مستضعفان جهان باشید  
I در جهـاد اکبـر    هاي پیکار براي نبرد کوچک و جهـاد اصـغر بیاینـد، حتمـاً     قبل از آنکه به جبهه

  پیروزي را از آن خود کنید.
I در همه حال پشتیبان والیت فقیه باشید.  
I هاي ابرنکبتان جهان دانست. تمامی شهداي پس از انقالبمان را باید قربانی توطئه  
I  هاي پیکار ما تبدیل به دانشگاهی عظیم شده است. اکنون جبهه  
I هاي نبرد حاضر شوم و  ه مستقیماً در جبههدانستم ک با شروع جنگ بندة حقیر هم وظیفۀ خود می

 ارزش و ناچیز خونم دین خدا را یاري کنم. با قطرات بی
I فقط در مسیر الی اهللا و رضایت خدا قرار داد و تنهـا بـه     باید نیت خود را چون رزمندگان اسالم

جبهـه   قصد یاري دین اهللا و نایب امام عصر(عج)، و پایان دادن تجاوز به مـیهن اسـالمی روانـۀ   
 شده تا رستگار شد.

I کالس عشق است و ایثار. [جبهه] دانشگاهی بزرگ است. اینجا [جبهه] اینجا 
I مکان انس گرفتن با قرآن است.   [جبهه] اینجا 
I   .مبادا امام را رها کنید که امید تمامی مستضعفین جهان است 
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  مجید قدس
  

  1بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .»ان محمد رسول اهللا اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد«
المستکبرین  عضَی ستضعفین وع المرفَی الحین وی الصجنَو ی من الخائفینَؤذي یالحمد اهللا الّ«
و یهلک و  لوکاًمستَخلف2»آخرین ی  
بخشد و بزرگان شایسـته را   هاي خائف از خود را آرامش می سپاس خداوندي را باد که دل«

نشـاند، شـاهان    دهد و بزرگ فروشان را پستی می ومان را اوالیی میکند. محر رهایی عطا می
  ».دهد جایشان دیگران جز آنان را جاي می  کشد و به را می

»آذین ها الّیا ایل اَمنوا همنون باهللا و رسـوله و  ؤالیم* تُ نجیکم من عذابٍتُ ةم علی تجارکُلُّد
ـ غْعلمـون* ی کـم ان کنـتم تَ  لَ خیـرٌ کم ذلکم کم و انفسموالتجاهدون فی سبیل اهللا باَ رلکم ف

ـ   طیبۀًن و مساک نهارن تحتها االَجري متَ اتنّکم جلُدخکم و یوبنُذُ  ذلـک  عـدنٍ  اتفـی جنّ
  3»ظیمالع وزالفَ
اي اهل ایمان آیا شما را به تجارتی سودمند که شما را از عـذاب دردنـاك(آخرت) نجـات    «

مال و جـان    خدا و رسول او ایمان آرید و به  ست که بهبخشد داللت کنم؟ آن تجارت این ا
در راه خدا جهاد کنید. این کار (از هر تجارت) اگر دانا باشید براي شما بهتر است، تا خـدا  

است داخـل    گناهان شما [را] ببخشد و در بهشتی که زیر درختانش نهرها(آب گوارا) جاري
ی نیکو(قصـرهاي عـالی) عطـا فرمایـد ایـن      های هاي عدن جاودانی منزل گرداند و در بهشت

  ».همان رستگاري بزرگ و سعادت عظماي بندگان است
»تَ نْاَ اللهم اسئلکجفاتی قتالًعل و فی سبیلـ  نبیِ رایۀ ک تحت ک و اسـئلُ ک مـع اولیائنْاَ ک 

تقتل بی اعدائ4»کک و اعداء رسول  

                                           
  ».22/1/1361نامه/  وصیت«ر باالي وصیت به خط شهید آمده است: د -1
  مفاتیح الجنان. ،فرازي از دعاي افتتاح -2
 .10-12صف/  -3
  ).325، ص10). (وسائل الشیعه، ج7بخشی از دعاي امام جعفر صادق( -4
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تحت رایت رسولت و در کنـار   خداوندا از تو خواهانم که مرگم را شهادت در راه خودت«
دسـت مـن نـابود     هاي خود و پیغمبـرت را بـه    اولیایت قرار دهی، از تو خواهانم که دشمن

  ».گردانی
  

  مرگ اگـر مـرد اسـت گـو نـزد مـن آي        
  

ــگ تنــگ       ــرم تن ــش بگی ــا در آغوش   ت
  مـــن از او عمـــري ســـتانم جـــاودان     

  
ــگ رنــگ       ــتاند رن ــی س ــن دلق   او ز م

    

ــاي خداو    ــد و ثن ــس از حم ــم پ ــد ارح ــاتم    ن ــرم خ ــول اک ــر رس ــراحمین، و درود ب ال
) و ائمه اطهار باالخص حضرت مهدي(عج) و نایب برحقش خمینی کبیـر و  6االنبیاء(

  ام. امت شهیدپرور و مقاوم و با سالم به پدر و مادر عزیز و مهربان و گرامی
د اسـت،  چهارمین بهار آزادي را، که حاصل عظیم فریاد و خون بیش از هشتاد هزار شهی  

اي سـهمگین و تـاریخی، نهـال     در اوج مبـارزه  57سـال   1بهمـن  22پشت سر گذاشتیم. در 
مـان   سترگ نه شرقی، و نه غربی براي دومین بار پس از انقالب صدر اسالم از میهن اسالمی

دنبال آن سه سال تمام، با خون بهترین فرزنـدان و مجاهـدان اسـالم پـرورده       پا گرفت و به
  شد.  
هاي ابرنکبتان جهـان دانسـت، زیـرا     هداي پس از انقالبمان را باید قربانی توطئهتمامی ش  

مستکبران در اولین روزهاي پس از انقالب به محض پی بردن به ماهیت اسالمی نهضت بـه  
فکر توطئه به منظور براندازي این نظام و خاموش کردن نـور خـدا در ایـن کشـور افتادنـد      

»ئوا ریدونَیطْف یفوااَبِ نور اهللاِ لهِهلـه  ئتـوان در غا  می ه وضوحها را ب خط سیر این توطئه 2...»م
و  6لیبرالیسـتی در ایجاد جریان   5،و کودتاي نوژه 4و دیگر شهرها در جریان طبس 3کردستان

                                           
 تعلیقات. ر.ك. -1
در اصـل وصـیت   » دهان خود خاموش کننـد. خواهند نور عظیم دین خدا را با  آنها می«سورة صف.  8بخشی از آیۀ  -2

 ذکر شده است. 9شمارة آیه 
 تعلیقات. ر.ك. -3
 تعلیقات. ر.ك. -4
  تعلیقات. ر.ك. -5
 تعلیقات. ر.ك. -6
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چنین در تحمیل جنـگ و  هاي اسالمی هم ترور شخصیتها و  ، در تولید گروهک1خط نفاق
نمونۀ دیگر یافت. ولـی امـت مسـلمان بـا نصـرت و یـاري        ها و ده  کودتاي آمریکایی اخیر

ها را یکی پس از دیگري نقـش بـر آب    ناپذیرشان توطئه خداوند و تحت رهبري امام سازش
اکنـون ملـت ایـران در     ساخت و تمامی متفکران متخصص ابرقدرتان را متحیر ساخت و هم

ه خـود را در وضـعیتی   با جنگ تحمیلی و به منظور شکست نهـایی آمریکـا در منطقـ    رابطه
ضمن  فطر از همهخواران، انقالب اسالمی ما را   بیند. چون جهان می 2جنگ خندق همانند
تـرین   از سـاده  بن عبدو[د]در نقش عمرو  تکریتیکرده و در این بین صدام  محاصرهتهدید 

خود بـدون   قسمت خندق عبور کرده و با جهالت بسیار به پیش تاخته است تا به خیال خام
هفته این مملکت محمدي را تصـرف    سنگرانش، در عرض یکوجه به سرنوشت شوم همت

با سـقوط تـاج و تخـت آمریکـا در      )انشاءاهللا(کند. ولی زهی خیال باطل که این توطئه هم 
  خاورمیانه خنثی خواهد شد.  

و چرا کـه ا  ،با همه این مسائل و با توجه به سخنان رهبر انقالب نباید از آمریکا گله کرد  
کنـد، خـون    مـی  حملـه دشمن دیرین و خونی اسالم و انقالب اسالمی اسـت کـه ضـرورتاً    

  کند.   ریزد و غارت می می
ئـه و جنایـت از مظـاهر    و تازه ایـن همـه توط   قرنآمریکا شیطان بزرگ است. ام الفساد   

 تـر  محیالنـه تر و  کردهاي اوست و اگر نه ابلیس صفتی کامل او بسیار وحشیانهآشکار و عمل
زنجیـري و   سـگان کـرد  هـا را در عمل  گـري  [از] این وحشی اي کوچک که نمونه، چنانستا

صـورت گرفتـه تـا     3تـوان دیـده از ترورهـایی کـه توسـط منـافقین       اش می شاگردان داخلی
هشـیاري   و یاري خداوند  اکنون به هم هاي آمریکا در کردستان... هاي عروسک کوکی جنایت
کلـی نـابود شـده ولـیکن      و... بـه  5و فـدایی  4پیکـار   ن،هـاي محـارب منـافقی    اهللا گروه حزب

                                           
 ».منافقین«ذيل  تعلیقات ر.ك. -1
 تعلیقات. ر.ك. -2
 .ك. تعلیقات.ر -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
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و... در کردسـتان و برخـی شـهرهاي دیگـر      3حـزب تـوده   ،2، کومله1دمکراتهاي  گروهک
زنند و پاسداران حـریم اسـالم و قـرآن بنـا بـر       را می مرگشاني قبل از هاآخرین دست و پا

 ال تکـون  تـی و قـاتلوهم ح «حکم قرآن تا پیروزي نهایی انشاءاهللا با آنهـا خواهنـد جنگیـد    
  5...» ین ال یومنون باهللالذّ اقاتلو.«4»فتنۀً
همچنین بنا به گفته اماممان و برخالف واقع این جنگ صدمات مالی و جانی زیادي بـه    

ـ لَ رهکُو ه تال وب علیکم القتکُحال خود نعمت بزرگی بود ( ما وارد کرد. ولی با این  6»...مکُ
هاي پیکار ما تبدیل به دانشـگاهی   اکنون جبهه خدا خواهد) زیرا همعدو شود سبب خیر اگر 

هـل مـن ناصـر    «عظیم شده است که ایثارگران هر روز بـه منظـور لبیـک گفـتن بـه نـداي       
را بپیمایند و در صـورت   8شوند تا خیلی سریع مراحل [...] رهبرشان روانه آن می 7»ینصرنی

ظیم خویش را پس از طـی کـردن دوران   لیاقت قفس تنگ و تاریک تن را شکسته و روح ع
ـ هـاج  و ذین آمنواو الّ«تکاملی و عاشق شدن به معشوق واصل گردانند.  دوا فـی  روا و جاه

  10»ی وجدنی و...نن طلبم. «9.»اهللا.. سبیل
جسم و جانشان را عاشـقانه تسـلیم خـدا      اند، اند و به خدا پیوسته آنان از همه چیز بریده  

اش از بنـدگی   و با بندگی 11.»وا انصاراهللا..منوا کونُآذین ها الّیا ای«باشند  نموده تا از انصاراهللا
                                           

   ر.ك. تعلیقات. -1
 قات.ر.ك. تعلی -2
  ر.ك. تعلیقات. -3
ذکـر   41در اصل وصـیت شـمارة آیـه،    » کن شود با آنها بجنگید تا کفر و شرك ریشه«سورة انفال.  39بخشی از آیۀ  -4

 شده است.
در اصـل وصـیت:   ». با کسانی که از اهل کتاب که به خداوند ایمان ندارند کارزار کنید«سورة توبه.  29بخشی از آیۀ  -5

  ذکر شده است.» هسورة توب 30آیۀ «
 ».جهاد در راه بر شما مقرر شده است در حالی که نزد شما خوشایندنیست«سورة بقره.  216بخشی از آیۀ  -6
 ر.ك. تعلیقات. -7
 خوانا نیست.   -8
 »اند... اند و در راه خدا جهاد کرده اند و مهاجرت کرده آنان که ایمان آورده«سورة انفال.  74بخشی از آیۀ  -9

 تعلیقات.   ر.ك. -10
 15در اصل وصیت شمارة آیـه  » اید یاران دین خدا باشید اي کسانی که ایمان آورده«سورة صف.  14بخشی از آیۀ  -11

 ذکر شده است.
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اند، شیران روزند و پارسـایان شـب، روزهایشـان در     هر چیز که غیر از اوست دوري گزیده
قـرار و نـاآرام    ها با دلی آکنده از عشق، بی شود و شب ستیز با کفر و شرك و نفاق سپري می

سایند و انیس بزرگ خویش را پرسـتش   خاك می  سر به  دهند، سر می »یا رب یا رب«نداي 
براي رسیدن به بهشت جهاد فـی سـبیل    1»یا ایها الّذین آمنوا اُذکروا اهللا ذکراً کثیراً«کنند  می

تَحه اهللا لخاصۀ اولیائه فَانَّ الجهاد باب من ابواب«کنند  اهللا را انتخاب می با مرگ در  2»الجنۀ فَ
) 7ها را همچون سرورشان امـام حسـین(   کنند و مرگ خونین در پیکارگاه مبارزه می بستر

ی ال اري الموت الّا «شوند.  عاشقانه پذیرا می هـاي عاشـقان شـب و روز یـاد      ، دل3»السعادةانّ
سـوزند و در ایـن راه بـا عزمـی      کنند و در آتش لحظه پیوستن به او همواره مـی  معشوق می

ول الجِبـالَ و ال تَـزُل غَـضِ علـی     «کنند  ایستند و مقاومت می ر میجزم چون کوهی استوا تَذُ
... كایثارگرانـه تـا آخـرین قطـرة     7(5هاي نبرد همچون حضرت عباس در میدان 4»ناجِذ (

و عاقبـت در معاملـه بـا     6...»و اهللا ان قطعتموا یمینی «کنند  خونشان از این خدا حمایت می
ـ  منینَؤلماَ ي من اشتراهللا انَّ«آیند  خدا سربلند بیرون می و شـربت  7.»هم و..هم و امـوالَ انفس ،

را بـا  » شـهادت «تـر از مـادر    داشـتنی   بوتر از گل محمدي و دوست تر از عسل، خوش شیرین
اي عطف و آغازي  چنین مرگی را نقطه همه این  نوشند. با این آسودگی خیال و امیدواري می
نویسند که ناکامشان ننامند، زیرا که به آرزویشـان و   می ها نامه براي خود دانسته و در وصیت

  اند. کامشان رسیده

                                           
  . 41احزاب/  -1
همانا جهـاد دري اسـت از درهـاي بهشـت کـه خداونـد آن را       «. 27البالغه، خطبه  سخنی از حضرت علی(ع). نهج -2

 .»ستان خاص خویشگشوده است به روي دو
 .محدثی) جواد ،فرهنگ عاشورا() است. 7از سخنان معروف حضرت امام حسین( -3
جنبند اما تو تکان نخور(مستحکم باش) دنـدانهایت   کوهها از جاي خویش می«) است. 7از سخنان حضرت علی( -4

 به محمد حنَفیه).) 7از سخنان امام علی( ،240ص ،(نهج البالغه». را (در برابر دشمن) روي هم بفشار
  تعلیقات. ر.ك. -٥
 بخدا سوگند اگر دست راستم را هم قطـع کننـد  «بخشی از رجزهاي حضرت ابوالفضل العباس در روز عاشوراست:  -6

 ).93(حماسۀ حسین، شهید مطهري، ص». دارم ) دست بر نمی7از حمایت از امام حسین(
ذکـر   112در اصل وصیت شمارة آیه ». هایشان را خرید ها و مال خدا از مؤمنان جان«سورة توبه.  111بخشی از آیۀ  -7

 شده است.
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هاي نبرد  دانستم که مستقیماً در جبهه آري، با شروع جنگ بندة حقیر هم وظیفۀ خود می  
زیـرا تـا آن هنگـام      ارزش و ناچیز خونم دین خدا را یاري کنم، حاضر شوم و با قطرات بی

نسبت به انقالب انجام نداده بودم و مجبور به اداء دین بـودم،  کاري و اقدامی درخور توجه 
بـار لطـف    لـیکن ایـن    یابد. ولی لیاقت آن را نداشتم. زیرا که هر کسی این شایستگی را نمی

خدا شامل حالم شده و با نیتی هر چند ناخالص سعادت حضور در میدان نبرد (چه نبرد بـا  
م. ولی امیدوارم که قبل از مرگ نیت خـود را پـاك   اش) را یافت صدام، چه با مزدوران داخلی
  صورت باید خود را آماده چشیدن عذاب الهی نمایم. و خالص گردانم و در غیر این

فقط در مسیر الی اهللا و رضایت خدا قـرار داد و    باید نیت خود را چون رزمندگان اسالم  
دن تجـاوز بـه مـیهن اسـالمی     تنها به قصد یاري دین اهللا و نایب امام عصر(عج)، و پایـان دا 

  روانۀ جبهه شده تا رستگار شد.
ام حـالم   حال در پشت جبهه چون مردة متحرکی بودم، ولی حال که به اینجـا آمـده    تا به  

کنم که روحی در بـدنم دمیـده شـده و هـر لحظـه کـه بـه         دگرگون شده است. احساس می
  است.شویم گویی که به لحظه تولدم نزدیک شده  عملیات نزدیک می

اینجا دانشگاهی بزرگ است. اینجا کالس عشق است و ایثار. اینجا کالس اخالق اسـت    
و خداشناسی. اینجا مکان انس گرفتن با قرآن است. اینجا محل شناختن ائمه اطهار و مهدي 

طور کلی  موعود(عج) است. اینجا مکان آشنایی با صحیفه سجادیه و مفاتیح و ... است، و به
  سازي است.اینجا محل خود

لذا من از والدین عزیزم نهایت تشکر و سپاسگزاري را دارم که بـا گذشـت فـراوان مـرا       
نامه فرزندشـان را امضـاء کردنـد و امیـدوارم در      روانه پیکار کردند و با دست خود شهادت

همـه ناسپاسـی و     و در برابـر آن   اند همه رنج و سختی که در حق من تحمل کرده  مقابل آن
بـراي آمـرزش     ه جاهالنه در برابرشان انجام دادند، عذر و پوزش من را پذیرفتـه، ناخلفی ک

گناهانم به درگاه پروردگار عز و جل دعا کنند و از خدا بخواهند که قبل از مـرگ، قصـد و   
  نیتم پاك و خالص شده باشد.

 .کشم، مبادا امام را رها کنید که امید تمامی مستضـعفین جهـان اسـت    پدر و مادر زحمت  
)، پاي خود را جاي پاي امام بگذارید، و اگر چه خود )ره(عالمه امینی لشیعۀ ذخیرةالخمینی (

گانـه امـام را حتـی االمکـان در اعمالتـان       16هرگز سعادت این کار را نیافتم. رهنمودهـاي  
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رعایت کنید. در کارهایتان خداوند را همیشه در نظر داشـته و بیشـتر بـه فکـر مستضـعفان      
  ..جهان باشید.

ات  ات دشمن شادکن باشد، بلکه سعی کن حتی گریـه  مادر مهربانم، در مرگم مبادا گریه  
نَفّس الغم ساز باشد تا پروردگارِ هم حماسه آفرین و انسان ب االحزان(زدایندة غم) و  مذْهم 

ها) از بار غمتان که در باطن باید جشن شادي باشد، بکاهد و در ایـن آزمـایش    برنده غصه(
  .1.»وع و ..وف و الجالخَ نَم ءم بشیکُونّبلُنَلَ و«سربلند بیرون بیایی  بزرگ

شناسم. ولی دریغـا کـه وقـت     مادرم، آنقدر در این لحظات خوشحالم که سر از پاي نمی  
ام را چنان تـزیین   نامه کم است، زیرا در صورت فرصت کافی خیلی عالقه داشتم که وصیت

اش امیـدوار گشـته و بـه مقـدار      و دوسـت بـا مشـاهده   کنم که دشمن از دیـدنش بهراسـد   
  آید. پی ببرد. ام در این لحظات، که در طول عمر کم به سراغ انسان می خوشحالی

کنم که بعد از من برادرانم را چنان بسـازید   از شما درخواست می  پدر و مادر با گذشتم،  
آمریکـا پیـروز شـوند.     که با آمادگی کامل جسمی و روحی در نبرد رویاروي و مسـتقیم بـا  

گونه تربیت و تحویل جامعه دهی تا توانسـته باشـید قسـمتی از     همچنین خواهرانم را زینب
  دین خود نسبت به انقالب را ادا کنید.

اي که باید توجه همه عزیزان را شدیداً به آن توجه دهم این است که قبل از آنکـه   مسئله  
حتماً در جهاد اکبر پیـروزي را از    اصغر بیایند، هاي پیکار براي نبرد کوچک و جهاد به جبهه

و مبادا مانند من عکس ایـن را عمـل    2»نَفسهالرجل  ةافضل الجهاد مجاهد انَّ«آن خود کنید 
  کنید که باعث پشیمانی است.

برادران عزیز، در همه حال پشتیبان والیت فقیه باشـید و ایـن سـتون محکـم انقـالب و        
کـنم، امـام را    ا با جان و دل حمایت کنیـد. بـاز هـم تکـرار مـی     عامل اصلی حفظ انقالب ر

شـدن عمـرش دعـا      و طـوالنی   فراموش نکنید، در نمازهایتان و در دعاهایتان براي سالمتی
کنید و در همه حال دستوراتش را در نظر داشته و به کار بندید، زیرا که وجودش بـراي مـا   

                                           
در ». آزمـاییم  و ما قطعاً همه شما را در رنجها و شداید از قبیل ترس، گرسـنگی مـی  «سورة بقره.  155بخشی از آیۀ  -1

 ذکر شده است.  152-151اصل وصیت شمارة آیه 
  اد النفس).، باب فضیلت جه242ص ،غررالحکم() 7امام علی( -2
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بر مومنان واقعی است کـه بـر اسـاس      ان معصومتداوم والیت امام  امروز میزان و والیت او،
هاي او خطاها را ارزیابی کننـد و مـدعیان اسـالمیت را از مسـلمانان      گیري حرکات و موضع

زمانه مظلومانـه همچـون شـهید شـیخ      1هاي صادق و راستین بازشناسی کنند تا مبادا بهشتی
ر ضـمن، از خداونـد تعجیـل    ها شوند. د خان 3هواهاي نفسانی یپرمقربانی   ،2فضل اهللا نوري

در ظهور امام مهدي(عج) را بخواهید که خود حضرت هم سـخت در انتظـار لحظـه ظهـور     
  باشد. خویش می

هاي ساعت به زحمت  عقربه  گذرند. دقایق چه به کندي می  در این آخرین لحظات عمر،  
معبـود  کنند. باید خود را آماده کرد تا در صـورت لیاقـت بـه دیـدار معشـوق و       حرکت می

خویش شتافت. به هر حال اگر عمري باقی نماند و فرصتی براي عـذر خـواهی بـه دسـت     
همسـایگان    اقوام،  مربیان،  آشنایان، رفقا،  دوستان،  عزیزان،  نیامد، از کلیه برادران و خواهران،

ام، پـوزش طلبیـده و امیـدوارم     هاي فراوانی که در حقشان انجـام داده  و... به علت ناسپاسی
من بخشیدن من از خداوند قادر متعال براي گناهانم طلب مغفرت کننـد. عرضـی نـدارم    ض

اي از بـار مـن را بـه     خواهم که مقداري خود را زحمـت داده و گوشـه   جز آنکه از پدرم می
  نماز و روزه چندان درسـت و کـاملی را بـه     زیرا پس از رسیدن به سن بلوغ،  دوش بکشند.

هـر   خواهم که قضاء شش ماه نماز، و یک ماه روزه را برایم، بـه   میجا نیاوردم. لذا عاجزانه 
داند، ادا کنید و در صورت امکان و توانایی اگر این مدت را بتوانیـد دو   طریق که صالح می

  شوم. تر روانه میدان نبرد می تر و مطمئن برابر کنید (که من به همین امیدوارم) خیلی راحت
ر راه خودت قرار ده و قطرات نـاچیز خـونم را در مسـیر    پروردگارا، مرگم را شهادت د  

  ».فی سبیلک ةاللّهم ارزقنی توفیق الشّهاد«آبیاري درخت اسالم بپذیر. 
اللّهـم  «هاي عمر امام عزیزمـان بیفـزا    هاي عمر ما بکاه و به لحظه لحظه خداوندا، از سال  

ید امام الخمینی   ».اَ

                                           
 تعلیقات. ر.ك. -1
 تعلیقات. ر.ك. -2
    ر.ك. تعلیقات. -3
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تقوي و معلم اخالق، را به بلندي عمر آفتاب بگـردان   1بارالها، عمر اماممان، این اسطوره  
  تا پرچم برافراشته انقالب را خودش به دست تواناي آقا امام زمان(عج) بدهد.

تر به رزمندگان اسالم عطا بفرما و سـعادت زیـارت    خدایا، پیروزي نهایی را هرچه سریع  
  را نصیبشان بگردان. 3بدون بگین 2کربالي بدون صدام و قدس

مان، سالمتی و عافیت کامـل   این شهیدان زنده  وقا، به همه معلولین جنگ و انقالب،معش  
  بازگردان.

توفیـق مـورد     شـان،  سبحانا، شهداي ما مقامی عالی دارند، ضـمن متعـالی کـردن درجـه      
  شفاعت قرار گرفتنشان را به ما رحمت فرما.

دان و قلوب همه را بـه نـور   ربا، والدین و تمامی برادرانم را از من راضی و خشنود بگر  
  ایمان منور و مزین بگردان.

تـر   معبودا، با نزدیک کردن فرج امام زمان(ارواحنا الفدا) نابودي ابرجنایتکاران را نزدیـک   
  ».اللهم عجل فرجهم«و اسباب رهایی کلیه مستضعفان در بند جهان را فراهم کن. 

  

  »والسالم علی من اتبع الهدي«
  

  ماز جماعت در قـدس، پـس از فـتح کـربال و بـه امامـت روح خـدا،       با امید برگزاري ن  
  خمینی. 

  با التماس دعا، حقیر روسیاه: مجید قدس
  23/1/61 4روز قبل از عملیات بوکان یک

  28/4/61روز قبل از اعزام  یک
  دار. خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه

                                           
  ».استوره«در اصل وصیت  -1
 تعلیقات.   ك..ر -2
  نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی. -3
  .تعلیقات ك..ر -4
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  هاي کلیدي عبارت
I انتخاب نمود.7ام، همان راهی است که سرور شهیدان حسین( که من انتخاب نموده راهی را (  
I .باید دشمنان این دین و آب و خاك را از صحنۀ روزگار محو سازم  
I .زندگی ما باید در راه اهللا باشد  
I .باالترین آرزوي یک انسان آن است که بتواند در راه اهللا پیکار کند  
I خبـر   م که به من قدرتی بدهد تا بتوانم با ایـن کـافران از خـدا بـی    تعالی خواهان از خداوند باري

  بجنگم.
I .از ایزد منان خواستارم که من را در زمرة شهیدان قرار بدهد  
I دهند تا به رهبري امام امت این انقالب را حفظ کنند. ملت با خون سرخشان که در راه خدا می  
I اند. اه ترجیح دادههایی هستند که مرگ سرخ را بر مرگ سی این ملت همان 
I شاید بتوانم در راه اسالم و این انقالب قدمی برداشته باشم. ،با جاري کردن خون خود  

  محمد علی  :نام
  قدس خانوادگی:  نام

  محمدحسن پدر: نام 
  ام البنین نام مادر:

  1338وچهارم تیر  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان ري محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  ارتش کننده: ارگان اعزام

  1360وهفتم خرداد  بیست تاریخ شهادت:
  دهالویه   محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  امامزاده یحیی شهرستان سمنان :مزار
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  محمدعلی قدس
  

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم
  بسم رب الشهدا

بـا میـل و    6/3/1360من سرباز وظیفه محمدعلی قدس، فرزند محمدحسـن کـه در تـاریخ    
زام شدم تا بتوانم تشیع سرخ علوي را با قطرة خونی حق علیه باطل اع 1عالقه خود به جبهه

ام،  تر نمایم؛ راهی را که من انتخاب نموده باشد هرچه با شکوه هاي من جاري می که در رگ
) انتخـاب نمـود و خـون خـویش را بـراي      7همان راهی است که سرور شهیدان حسین(

) نازل گردیده اسـت  6تداوم بخشیدن دین برحق اسالم که قرآن ما از سینه پاك محمد(
) که در صحراي کربال گفت اگـر  7یاد آن سخنان شورانگیز حسین(  ریخت و حال من به

که در زیر شمشـیرهاي دشـمن    2که خواسته باشیم بیهوده در آخر کار بمیرم، پس بهتر است
کشان  ) در خطر است و باید کشان7بینم که راه حسین( گردیم و حال من می 3قطعه قطعه
فته و خود را به او برسانم و دشمنان این دین و آب و خاك را از صحنه روزگـار  سراغ او ر

محو سازم، همه زندگی ما باید در راه اهللا باشد. آري، من جوان بودم و با هزاران آرزوهـاي  
ناشکفته، ولی چون دین اسالم و مملکت خود را در خطر دیدم، تمام آرزوهاي خود را زیر 

سوي او شتافتم. آري، بـاالترین   فته که بتوانم در راه اهللا پیکار کنم و بهپا گذاشته و نادیده گر
آرزوي یک انسان آن است که بتواند در راه اهللا پیکـار کنـد و مـن بنـده حقیـر از خداونـد       

خبر بجنگم و از  تعالی خواهانم که به من قدرتی بدهد تا بتوانم با این کافران از خدا بی باري
که من را در زمره شهیدان قرار بدهد که آرزویـی بـس بسـیار بـزرگ و     ایزد منان خواستارم 

  .4سعادتی دست نیافتنی که [...]
                                           

  در اصل وصیت افتاده است اما از سیاق عبارت جایگزین شده است.» جبهه«واژة  -1
 .»از«در اصل وصیت  -2
و اهللا «) در روز عاشـورا اسـت:   7ره دارد به این دو بیت شعر که از رجزهاي منسوب به حضرت امام حسین(اشا -3

ن ان قطعتموا یمینی/ انی اُحامی ابداً حماسـۀ حسـینی  ». اهر االمینالنّبی الطّ / نجلدینی/ و عن امام صادق الیقین ع)، 
  ).93ص ،مرتضی مطهري

 خوانا نیست. -4
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  ام: سخنی چند با خانواده گرامی
امیدوارم که همیشه در سالمت باشید و همچنـان در راه خـدا و اسـالم گـام برداشـته و        

و این کوشش شـما   پیروز و موفق گردید و با کوشش خود انقالب را حفظ و تداوم بخشید
در اینجا جنـگ اسـت،    1.خبر و منافقین مشت محکمی است بر دهان این کافران از خود بی
دهند تا به رهبري امام امت این انقـالب   جنگی که ملت با خون سرخشان که در راه خدا می

ز را حفظ کنند و اسالم را احیاء و زنده سازند و مستکبرین و استعمارگران را به یاري خدا ا
روي زمین محو سازند و حکومت اسالمی را بر پا سـاخته تـا امـام مهـدي(عج) بـا ظهـور       

هایی هستند که مرگ  خویش انقالب را و حکومت اسالمی را رهبري کنند و این ملت همان
اگـر دیـن   «کننـد کـه    اند و سخن شیواي او را تکـرار مـی   سرخ را بر مرگ سیاه ترجیح داده

مانـد، پـس اي شمشـیرها، مـرا      پایـدار و زنـده نمـی    ) بدون ریختن خون من6محمد(
خـاطر اهللا    جنگند نه به خاطر مادیات. بله، بلـه بـه   اینها براي خاطر دین اسالم می 2.»دریابید

جوشـد و   یاور مستضعفین و درهم کوبنـده سـتمگران و اسـالمی کـه از تشـیع علـوي مـی       
  کنم. ذکر می گیرد. در پایان، چند خواسته دارم که در پایین سرچشمه می

دهند آن را به صندوق خیریه  در حدود هزار تومان قرض دارم که از پولی که به شما می -1
 شناسید. زدگان، چون آن افراد را شما نمی بدهید یا به ستاد جنگ

مقداري پول بدهید تا براي من نماز و روزه بگیرند تـا در آن دنیـا بـا آسـایش خـاطر و       -2
 آمرزیده باشم.

 دفن کردن من دیگر بستگی به میل شما دارد که هر جا دوست دارید.براي  -3
قدر و آن مادر ارجمند و بـزرگ   بوسم و از آن پدر عالی در آخر، روي همگی شما را می  

و آن برادر عزیزم امیر و خواهرم فریده و الدن که من براي هر سه شـما آرزوي خوشـبختی   
  روزافزون بدهد.کنم امیدوارم که خداوند به شما توفیق  می

  دار شما خدا نگه
  قدس

                                           
 تعلیقات. ر.ك. -1
ن کانَ دین محمد«ر.ك. تعلیقات. ذیل  -2 و ا.« 
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، در جبهه اهـواز، سـرباز وظیفـه(نیروي هـوایی) وابسـته بـه سـتاد        6/3/1360در تاریخ   
  هاي نامنظم(دکتر چمران) محمد علی قدس. عملیاتی جنگ

و تو اي پدر که من را بزرگ کردي و آرزوها داشتی و با زحمات خویش خواسـتی کـه     
شـما داد   فتخار تو و خانواده خود باشم و خداوند من را امانتی به من این فرزند حقیر مایه ا

و حال این امانت را شما با افتخار پس دادي و خوشحال باش و هرگز از خاطر و براي مـن  
اشک نریز، چون با جاري کردن خون خود شاید باعث شوم تا بتـوانم در راه اسـالم و ایـن    

  انقالب قدمی برداشته باشم. 
هـاي بسـیاري    ادر، و تو اي مادري که براي بزرگ کردن من زحمـات و رنـج  و تو اي م  

کشیدي تا من بتوانم در جامعه و مملکت خودم فردي باشم که باعث سرافرازي شما باشـم  
) را انتخـاب  7و امیدوارم که این واقعیت را قبول خواهی کرد کـه فرزنـدت راه حسـین(   

خشـید کـه چـون نتوانسـتم آن زحمـات و      نموده. باري، مادر جـان، هـر چنـد بایـد مـرا بب     
شمار شما را جبران کنم. پس شیرت را که مایه حیات من بوده حاللم کـن و   هاي بی محبت

به خود ببال که فرزندت در راه حق شهید شده لباس سیاه هرگـز نپـوش و هرگـز گریـه و     
ت را هاي رنگـین بپوشـید، در پایـان، روي ماهـ     زاري نکن، همیشه خوشحال باشید و لباس

  بوسم. می
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  هاي کلیدي عبارت
I         من فقط براي رضاي خدا و نه براي شهرت و مقـام بـه جبهـه آمـدم و بـراي دفـاع از اسـالم و

 عازم جبهه شدم. )7(اطاعت از رهبر اسالم و به عشق کربالي اباعبداهللا
I مان را در دفاع از جمهوري سالم مرا به رهبرم برسانید و به او بگویید که ما تا آخرین قطرة خون

 ایم استوار باقی خواهیم ماند. کنیم و بر پیمانی که با او بسته اسالمی فدا می
I آوران صحنۀ پیکار، تا زمانی که پرچمی از کفر در جهان برافراشته است، از پاي ننشینید. اي رزم 
I ست.پرچم اسالم را بر بلندترین قلل جهان برافرازید که خدا یار و نگهدار شما 
I است، ادامه دهند و نگذارند که سالح گرم  )7(وصیتم به برادرانم اینکه راه مرا، که راه حسین

 من بر زمین بماند.
I وار و همچون کوهی استوار درس شجاعت و شکیبایی به همه بدهید. خواهرانم، زینب 
I قیر بوده و مرا هـم  وقتی انشاءاهللا به یاري خدا راه کربال را باز کردند، هنگام زیارت به یاد این ح

 دعا کنند که به عشق آن بزرگوار بود که من به جبهه شتافتم.
I .امام را خیلی دعا کنید که او قلب تپندة امت اسالم است  

  رمضانعلی :نام
  اللهی قدس خانوادگی:  نام

  اکبر علی پدر: نام 
  کبرا نام مادر:

  1343ویکم بهمن  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان بندر ترکمن  محل تولد:
  دانشجوي تربیت معلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

ز گلـزار شـهداي روسـتاي امیرآبـاد ا     :مزار
  توابع شهرستان دامغان  
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  هیلال رمضانعلی قدس
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  و الصدیقین ءبسم رب الشهدا

»اهللا اشتري منَ نّا ومنین اَالمالجنَّۀهم لَ هم بانَّهم و اموالَنفس قاتلون فی سبیل اهللا فَیتلـون و  قْی
لون وعداًقتَی التوریۀفی  لیه حقاًع و االنجیل و القرآن و ممـن اهللا فاستبشـروا    ن اوفی بعهده
  1»الفوز العظیم بایعتم به و ذالک هوذي م الّکُیعببِ
بهشـت بـراي آنهـا    کند و در برابرش  ها و اموالشان را خریداري می خداوند از مومنان جان«

شوند، این وعده حقی است بـر او   کشند و کشته می کنند، می باشد. آنها در راه خدا پیکار می
که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده و چه کسی از خدا به عهد خود وفـادارتر اسـت.   

بزرگی اید و این براي شما پیروزي  اکنون بشارت باد بر شما به داد و ستدي که با خدا کرده
  ».است

  ». ولی اهللا اًعلی  ،اشهد ان ال اله اال اهللا، محمداً رسول اهللا«
کران بر منجی عالم بشریت امام زمان(عج) و با درود و سالم بر نایب برحـق   با درود بی  

  او، امام امت، خمینی کبیر.
ه سپاس خداي را که بر ما منت نهاد و مـا را لیاقـت بخشـید کـه در راه قـرآنش و در را       

  اسالمش جان در طبق اخالص نهیم و به سوي او رجعت کنیم.
دهـم بـه احـدیت تـو و بـر حـق بـودن انبیـاء تـو و ائمـه            همانا شهادت می  بار خدایا،  
دارم که من فقط براي رضاي خدا و نه براي شهرت و مقام به جبهه  و اعالم می )7(اطهار

عازم  )7(به عشق کربالي اباعبداهللا آمدم و براي دفاع از اسالم و اطاعت از رهبر اسالم و
جبهه شدم و امیدوارم که خداوند زحمات ناقابل ما را قبول فرماید. بارخدایا، هاي و هـوي  

اي، بـا   به پیشواز یارانش آمده است، چه صحنه )7(بینم، چه غوغایی، حسین بهشت را می
ان ، همدسـت )6(، همراهـان موسـی  )6(فرشتگان ندا دهنـد کـه همرزمـان ابـراهیم    

                                           
 .111توبه/  -1
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 )7(همفکـران حسـین   )7(همسنگران علـی  )6(کیشان محمد ، هم)6(عیسی
  اند، چه شکوهی! همگامان خمینی از سنگر کربال آمده

  اهللا: و اما وصیتم بر شما امت حزب
  اي جوانان، مبادا در غفلت بمیرید که علی(ع) در محراب عبادت شهید شد.  
هاي نبـرد بفرسـتید و حتـی     ا به جبههجوانانتان ر  1،و اي مادران، همه مثل خاندان وهب  

ام پـس   جسد او را هم تحویل نگیرید، زیرا مادر وهب فرمود سـري را کـه در راه خـدا داده   
بـن   گیرم. و اي پدرانم، نکند که در رختخواب ذلت بمیریـد کـه شـما بایـد بـه حبیـب       نمی

 )7(حسـین  ، اقتدا کنید که جـان خـویش را فـداي راه   )7(آن یار پیر اباعبداهللا 2،مظاهر
کرد. عزیزان، سالم مرا به رهبرم برسانید و به او بگویید که ما تا آخرین قطرة خونمان را در 

ایـم اسـتوار بـاقی خـواهیم      کنیم و بر پیمانی که با او بسـته  دفاع از جمهوري اسالمی فدا می
  ماند.  

کـه پرچمـی   آوران صحنه پیکار، وصیتم بر شما این است که تا زمانی  و اما شما اي رزم   
از کفر در جهان برافراشته است، از پاي ننشینید و پرچم اسالم را بـر بلنـدترین قلـل جهـان     

دار شماست. وصیتم بر خانواده عزیزم: پدر بزرگـوارم، امیـدوارم    برافرازید که خدا یار و نگه
تان تر شوید و امیدوارم بـا اسـتواری   اي باشد که شما در ایمانتان محکم که شهادت من انگیزه

گویان و کوردالن بزنید. و اما تو اي مادر عزیز و گرانقـدرم، شـما    مشتی محکم بر دهان یاوه
تان مرا ببخشید و خداي را شکر کنیـد   اید. امیدوارم که به بزرگی برایم زحمات بسیار کشیده

که امانتی را که به شما داده بود به بهترین وجه ممکن به او پـس دادیـد و خـداي را شـکر     
کــه خداونــد شــاکرین را دوســت دارد. وصــیتم بــه بــرادرانم اینکــه راه مــرا، کــه راه  کنیــد
است، ادامه دهند و نگذارند که سالح گرم مـن بـر زمـین بمانـد. خـواهرانم،       )7(حسین
وار و همچون کوهی استوار درس شجاعت و شـکیبایی بـه همـه بدهیـد. از خـانواده       زینب

ا دارم که مرا حالل کنند. مرا ناکـام نخواننـد کـه در    عزیز و تمامی بستگان و آشنایانم استدع

                                           
 تعلیقات. ر.ك. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2



 365     رمضانعلی، الهی قدس ¹استان سمنان 

و مخـالف روحانیـت شـرکت     1ام افراد کوردل و منافق روم و در تشییع جنازه نهایت کام می
نکنند. باشد که به خود آیند و استغفار کنند. عزیزانم، مبادا در میان منافقین و منحرفین گریه 

شوند. همواره ثناگوي جان امـام باشـید کـه     میو زاري کنید که آنها از گریه شما خوشحال 
  خداوند این بزرگوار را براي مسلمین حفظ کند انشاءاهللا.

بارخدایا، عاجزانه از تو التماس دارم که امام را طول عمر و مجروحین را شـفا و اسـراء     
را استخالص و رزمندگان را پیروزي نهـایی عنایـت فرمـایی. از رزمنـدگان پرتـوان اسـالم       

واهم که وقتی انشاءاهللا به یاري خدا راه کربال را باز کردند، هنگام زیارت بـه یـاد ایـن    خ می
حقیر بوده و مرا هم دعا کنند که به عشق آن بزرگوار بود که من به جبهه شـتافتم. مقـداري   

هـاي نقـدي بـراي     آوري کمـک  را به صندوق جمـع  الحسنه دارم، آن  پول در صندوق قرض
زدگان [یادتان] نرود. در پایـان، از شـما    و [از] کمک به جبهه وجنگهاي جنگ بدهید  جبهه

اهللا التماس دارم که امام را خیلی دعا کنید که او قلب تپنـده امـت اسـالم اسـت.      امت حزب
  خداوند بر عمر او بیفزاید و او را سالمت بدارد انشاءاهللا.

  

  )عــج(خــدایا خــدایا تــا انقــالب مهــدي
  

  دار خمینــــــــــــی را نگــــــــــــه  
ــدا   ــالمزنــــــــــــ   نیان اســــــــــــ

  
ــا    ــان بفرمـــــــــــ   آزادشـــــــــــ

ــالم    ــدگان اســـــــــــ   رزمنـــــــــــ
  

  پیروزشـــــــــــان بگـــــــــــردان    
ــد    ــدار روي محمـــــ   )6(دیـــــ

  
ــردان    ــا بگــــــ ــیب مــــــ   نصــــــ

    

  پیام خون شهدا: جنگ جنگ تا پیروزي.
  قدس اللهی

3/2/62  
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  هاي کلیدي عبارت
I باشد راهی را که انتخاب کردم با عشق و عالقۀ فراوان و با آگاهی فراوان می. 
I توانند با اسالم و  این جنگ یک نعمت بزرگی است و ما باید به جهانخواران نشان بدهیم که نمی

 مسلمین جنگ کنند.
I ل بپوشانیم.ما باید به رهنمودهاي پیامبرگونه امام گوش فرا دهیم و جامۀ عم 
I    از خداوند بخواهیم که امام ما این اسوة زمان و پیر جماران را تا ظهور مهـدي(عج) و حتـی در

 .کنار آن حضرت براي ما نگه دارد
I را آزاد کنیم7رویم که انشاءاهللا کار صدام را یکسره کنیم و کربالي حسین( می (. 
I ن شد.رویم که بکشیم و اگر کشته شدیم سعادتی است که نصیبما یم 
I .چه چیزي بهتر از اینکه یک قطره خون، در راه خدا ریخته شود 
I ها را خالی  خواهم که در راه اسالم بکوشند و جبهه من به عنوان یک برادر کوچک از برادران می

 نکنند.
I وار زندگی کنند و با حجاب اسالمیشان مشت محکمی بـه   خواهم که زینب از خواهران مبارز می

  زنند.گویان ب دهان یاوه

  العابدین زین :نام
  قدمی خانوادگی:  نام

  یوسف پدر: نام 
  سلطان ماه نام مادر:

  1342مرداد  دهم تاریخ تولد:
روســتاي ورزن چهــارده از  محــل تولــد:

  توابع شهرستان دامغان
  دیپلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1363یکم اسفند  و بیست تاریخ شهادت:
  شرق رود دجله محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  العابدین قدمی زین
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
»اهللا امواتاً ذین قتلوا فی سبیلن الّو التحسب بل احیاء 1»رزقونعند ربهم ی  

ظالمـان و    نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان یاري دهندة مظلومان و درهـم کوبنـدة   به  
منجی عالم بشـریت و بـا درود و    ستمگران. با درود و سالم فراوان به امام زمان(عج) یگانه

سالم فراوان بر نایب برحقش رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و امید مستضعفان جهان و بـا  
و  2اهللا منتظـري  درود فراوان به روحانیون پیرو خط امام خصوصاً فقیه عالیقدر حضرت آیت
کـه   ،م تا به امـروز با درود و سالم فراوان به تمام شهداي گلگون کفن انقالب از صدر اسال

جا رسانیده و با درود و سالم بـه تمـام    تا بدین ،با خونشان نهال این انقالب را آبیاري کرده
رزمنـد و سـالم و درود بـه امـت مبـارز و       که شـب و روز مـی   ،رزمندگان سلحشور اسالم

شهیدپرور ایران. من کوچکتر از آن هستم که اگـر خواسـته باشـم بـه ایـن امـت سلحشـور        
باشـد   راهی را که انتخاب کردم با عشق و عالقۀ فراوان و با آگاهی فراوان می .کنم نصیحت

) انتخاب کرده بود کـه یـا پیـروزي یـا شـهادت نصـیب انسـان        7راهی است که حسین(
ایـن جنـگ    3».بکشیم پیروزیم و اگر کشته شویم پیروزیم« طور که امام فرمود شود همان می

تواننـد بـا اسـالم و     جهانخواران نشان بدهیم کـه نمـی   یک نعمت بزرگی است و ما باید به
در کننـد وگرنـه بـا دسـت      هـاي پوشـالی را از سرشـان بـه     مسلمین جنگ کنند و این خیال

ما باید به رهنمودهاي پیامبرگونه امام گوش فرا دهـیم و   .کنند گور خودشان را می ،خودشان
اشته و رهبري پیامبرگونه به ما عطا طور که خداوند بر ما منتی گذ همان .جامۀ عمل بپوشانیم

کرده است از خداوند بخواهیم کـه امـام مـا ایـن اسـوة زمـان و پیـر جمـاران را تـا ظهـور           
ایم در آن  دارد. حسین جان اگر ما نبوده مهدي(عج) و حتی در کنار آن حضرت براي ما نگه

کـه در   ،سالم) لبیک بگوییم و به یاري ا7حسین( 4»اصر ینصرنینهل من « زمان به نداي
م و یگوی آن زمان مظلوم واقع شده بود بشتابیم اما به نداي حسین زمان امام خمینی لبیک می

                                           
 .169عمران/  آل -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 .492، ص 4صحیفه امام، ج  -3
 ر.ك. تعلیقات. -4



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     370

انـد تـا    دسـت همـدیگر داده   در زمانی که تمام دشمنان اسالم دست بـه  ،به یاري اسالم عزیز
ربالي رویم که انشاءاهللا کار صدام را یکسـره کنـیم و کـ    می .شتابم می ،اسالم را از بین ببرند

رویم کـه بکشـیم و    کنیم، می حرکت می 1طرف قدس ) را آزاد کنیم و از آنجا به7حسین(
در  ،چه چیزي بهتر از اینکه یک قطره خون .اگر کشته شدیم سعادتی است که نصیبمان شد

رویم که انشاءاهللا یک قطره خون ریختن در راه خدا نصیبمان شود.  می 2.شود هراه خدا ریخت
تا بتوانم  ،اید چنین تربیت کرده کنم که مرا این یزم من به وجود شما افتخار میپدر و مادر عز

دیـنم را بـه اسـالم عزیـز ادا نمـایم و ادامـه        ]اي از[ خدمت کوچکی به اسالم بکنم و قطره
دهندگان راه شهیدان باشم و صبر کنید که خداوند با صابرین است. من به عنوان یک بـرادر  

ها را خالی نکننـد و نگذارنـد    واهم که در راه اسالم بکوشند و جبههخ کوچک از برادران می
چنـین از   نـدارد و هـم   3گیدر راه خدا خسـت [جنگ] هرچند که  .که رزمندگان خسته شوند

وار زندگی کنند و با حجاب اسالمیشان مشـت محکمـی    خواهم که زینب خواهران مبارز می
  گویان بزنند. به دهان یاوه

  نقالب مهدي خمینی را نگهدارخدایا خدایا تا ا  
  حق مهدي صاحب زمان، نگهداري نما رهبر مستضعفان الهی به  

  

»اهللا و برکاته حمۀالم علیکم و روالس«  
  العابدین قدمی زین نامه سید وصیت
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  هاي کلیدي عبارت
I         به برکت این انقالب به رهبري امام خمینی چنـان تحـولی در مـن ایجـاد گردیـد کـه احسـاس

 ها اعزام شدم و آگاهانه هم اعزام شدم. ولیت کرده و به جبههمسئ
I ساز است و اسالم غریب است. حس کردم موقعیت سرنوشت 
I فرستم. با خون خود براي شما پیام می 
I   برادران عزیزم، از اختالف بپرهیزید که به قول اماممان هر اختالفی امروز به نفع دشمنان اسـالم

 است.
I روحانیت مبارز در خط امام اطاعت کنید.هاي امام و  فقط از حرف 
I [شوید] و آنجـا یـادي   7روانۀ حرم مطهر سید شهدا( -راه کربال باز شود و -امیدوارم روزي (

 از ما کنید.
I کند. سوي پروردگارش پرواز می جسم آدمی رفتنی ولی روح انسان ماندنی [است] و به 
I هایـت   دان همان خوب تربیت کـردن بچـه  وار راه شهیدان را ادامه بدهید. راه شهی خواهرم زینب

 باشد. می
I      دشمنان اصلی ما غرب جنایتکار به سرکردگی آمریکا و شرق متجـاوز بـه سـرکردگی شـوروي

  باشد. می

  اسحاق :نام
  قدیري خانوادگی:  نام

  محمدصادق پدر: نام 
  مریم نام مادر:

  1332هفتم خرداد  و بیست تاریخ تولد:
ان روستاي مزج از توابـع شهرسـت   محل تولد:
  شاهرود

  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1362هشتم اسفند  و بیست تاریخ شهادت:
  تهران محل شهادت:
  شیمیایی نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  اسحاق قدیري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و هم الیفتنون و لقد فتنا الذین من قـبلهم فلـیعلمن   «

  1»ذین صدقوا و لیعلمن الکاذبیناهللا ال
ایم رهایشان کننـد و   صرف اینکه گفتند ما ایمان به خدا آورده آیا مردم چنین پنداشتند که به«

بر این دعوي هیچ امتحانشان نکنند، هرگز چنین نیست و ما اممی که پـیش از اینـان بودنـد    
کامالً معلـوم کنـد و مقـام    به امتحان و آزمایش آوردیم تا خدا دروغگویان را از راستگویان 

  »منافق و مؤمن پاك را از هم جدا سازد.
  شکن با درود و سالم به امام امت آن پیر جماران، ابراهیم زمان، خمینی بت  
در خــانوادة تقریبــاً  1332اینجانـب اســحاق قــدیري فرزنــد محمدصـادق کــه در ســال     

بـا چهـار بـرادر و یـک      مستضعف متولد شدم در سن ده سالگی پدرم را از دست دادم. من
کردیم، فقط چند سالی پیش برادر بزرگمان بودیم. بااینکه  خواهر بدون سرپرست زندگی می

خوب تربیت شده بودم ولی به برکت این انقالب به رهبري امام خمینـی چنـان تحـولی در    
ها اعزام شـدم و آگاهانـه هـم اعـزام      من ایجاد گردید که احساس مسئولیت کرده و به جبهه

  دم.ش
ساز اسـت و   ام داشتم ولی حس کردم موقعیت سرنوشت با اینکه خیلی عالقه به خانواده  

گـذرد، هـیچ    ام، که بیست و چند سالی بیش نمی اسالم غریب است. در طول دوران زندگی
برایم جالب نبوده چون که در کنار رزمندگان اسالم، در واقع سـربازان   2زمانی مثل این سفر
  ام.   رار گرفتهامام زمان(عج)، ق

همشهریان عزیزم، برادران و خواهران. من که اهل سخن و بیان نبودم که براي شما پیـام    
فرستم. برادران عزیزم، از اختالف بپرهیزید که به  بدهم، ولی با خون خود براي شما پیام می

 هـاي امـام و   از حـرف  3قول اماممان هر اختالفی امروز به نفع دشمنان اسـالم اسـت. فقـط   
روحانیت مبارز در خط امام اطاعت کنید. اینقدر که اسالم و ملت مسلمان از این روشـنفکر  

                                           
 .3و 2عنکبوت/  -1
 ».صفر«در اصل وصیت  -2
 ».فقت«در اصل وصیت  -3
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و آن روشنفکر ضربه خورده بس است؛ تا کی دیگر ملت ما باید به تـاریخ بنگـرد و عبـرت    
  بگیرد؟ 

رسانم و امیدوارم  ها و عذرا خانم سالم می [به] پدرخانم و مادرخانم محترم و برادرخانم  
روانۀ حرم مطهـر سـید    -راه کربال باز شود و -وند بزرگ که شما و همۀ ملت روزياز خدا
  ) [شوید] و آنجا یادي از ما کنید.7شهدا(

مادر جان، سالم. مادر جان، حاللم کن از اینکه نتوانستم حق فرزنـدي را ادا کـنم. مـادر      
ش پـرواز  سـوي پروردگـار   جان، جسم آدمی رفتنی ولی روح انسـان مانـدنی [اسـت] و بـه    

  کند. مادرم، همچون مادر شهید صبور و استوار باش. می
برادران گرامیم، سالم. امیدوارم از خداوند بزرگ در دنیا و آخـرت از خانـدان محمـد و     

) جدا نکند[تان] و در کارهایتان موفق و پیروز باشید و در خط امـام امـت   6آل محمد(
هرم زهرا. الهی خداوند تعالی شـما را موفـق   و روحانیت مبارز قدم بردارید و اما یگانه خوا

راه شـهیدان را ادامـه بدهیـد. راه شـهیدان همـان خـوب تربیـت کـردن          1وار بدارد و زینب
  گونه ناراحت نباشی. وار صبور و استوار باشی و هیچ باشد. امیدوارم زینب هایت می بچه
هاي برحـق تـو    خواستههمسر باوفایم، سالم. از اینکه چند سالی زودگذر با هم بودیم و  

خـواهم   خواهم؛ و شوهر خوبی برایت نبودم. امـا از تـو مـی    را نتوانستم فراهم کنم عذر می
کـه هسـت    تربیت کنی. به فرزنـدانم دروغ نگوییـد، آن   2فرزندان عزیز و دلبندم را زهراگونه

بگوید. بگوید دشمنان اصلی ما غرب جنایتکار به سـرکردگی آمریکـا و شـرق متجـاوز بـه      
باشد. و دلسوز به اسالم از همه ملت، از کوچک و بـزرگ و از زن و   رکردگی شوروي میس

  باشد. شکن می مرد امام امت خمینی بت
گـردد.   و امروز و فردا و این ماه و آن ماه برمـی  3به فرزندم نگویی که پدر شما رفته سفر 
ـ     آن یـک و   ک بـه که هست بگوید. بگوید رفته یا زیارت یا شـهادت. خـدمت پسـرعموها ی

کنم. پس از سالم آرزو دارم از خداوند متعـال کـه، همیشـه در     دخترعموها سالم عرض می
خط امام قدم بردارید و کارهایتان در دنیا و آخرت مورد قبول خداوند قرار گیـرد. خـدمت   

                                           
 ».وار همچون زینب«در اصل وصیت  -1
 ».همچون زهراگونه«در اصل وصیت  -2
 ».صفر«در اصل وصیت  -3
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کارتـان   1ها سالم و پس از سالم امیدوارم در خـط امـام باشـید. [...]    ها و دخترعمه پسرعمه
خداوند قرار گیرد. و در آخـر از تمـام دوسـتان و آشـنایان آرزوي موفقیـت از       2ولمورد قب

  خداوند بزرگ را دارم.
  »اهللا و برکاته ۀرحموالسالم علیکم و «

  

طـور مسـاوي تقسـیم شـود. تمـام       چیزي ناقابل که دارم پـیش همسـرم و فرزنـدانم بـه      
هزار تومـان بـه اسـتاد تقـی      هشتداند.  ام؛ زهرا می بدهکاري که دارم در داخل دفترم نوشته

هزار تومـان جهـت خمـس مـال امـام       هزار تومان به یعقوب برادرم بدهید. سه بدهید. و پنج
  بدهید. باز هم اگر کسی طلب درخواست کرد طلب او را بدهید.

                                           
 خوانا نیست. -1
 م».غبول«در اصل وصیت  -2
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  هاي کلیدي عبارت
I بکنید.7هاي خود را با امام حسین( بروید کربال و درد و دل ( 
I افقین بدانند که وقتی اربابشان آمریکا شکست خورد، دیگر اینها در غربـت هسـتند. از همـان    من

 گونه ناراحتی نداریم. وقتی که انقالب شد، ما دلمان را به خدا بستیم و هیچ
I      اي منافقین بیایید و از همین اآلن توبه کنید و بروید تنها خلوت پیش خدا گریـه کنیـد، تـا خـدا

 شما را ببخشد.
I آیـیم و مـا بـا     ت خدا با ما هست، مهدي(عج) با ما است و ما با نیروي الیـزال اهللا جلـو مـی   دس

 نیروي ایمان جلو خواهیم آمد.
I ها روي کار بیاورید. بهشتی ،از برادران محصل باید رجایی روي کار بیاید 
I توانیـد   مـی اي مادران مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید که فردا، در محضر خدا ن

 ) را بدهید.3جواب زینب(
I هاي مالی  ها و کمک اگر واقعاً مرا دوست داشتید، حاال راهم را ادامه بدهید و با شرکت در جبهه

 ها اسالم را یاري کنید. در پشت جبهه
I ها براي تسکین دردهاست. اي برادران استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان 
I ج و کمیل را حتماً بخوانند.هاي جمعه دعاي فر شب 
I    پدر و مادر عزیز از شهادت فرزندتان ناراحت نباشید و افتخار کنید که فرزنـدتان در راه خـدا و

  براي خدا شد.
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  اکبر قرایی علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب«
  »  یابد ها آرام می با یاد خدا دل«
  (قرآن کریم) 2»بت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرینربنا افرغ علینا صبرا و ث«
هایمان را استوار ساز و بر گـروه   پروردگارا (در این مبارزه) پایداري را بر ما فرو ریز و گام«

  ».کافران پیروزمان گردان
و  .فرماید) اعجبت لمن ایقن بالموت کیـف یفـرح   اهللا تعالی: (خداي تبارك و تعالی می قال«

و  .عجبت لمن ایقن بـالقبر کیـف یضـحک    . ون ایقن بالحساب کیف جمع المالعجبت لم
و نعمهـا کیـف    ةاء االخـر بقـ و عجبت لن ایقـن ب  .عبجت لمن ایقن بزوال الدنیا یطمئن الیها

و عجبت لمن هو متطهر بالمـاء و   .عالم باللسان و جاهل بالقلب وو عجبت لمن ه .یستریح
بت عجو  .ل بعیوب الناس و هو غافل من عیوب نفسهو عجبت لمن اشتغ .غیر ظاهر بالقلب

و عجبـت لمـن یعلـم انّـه یمـوت وحـده و        .لم ان اهللا تعالی مطلع علیه کیف یعصیهعلمن ی
ل القبر وحده و یحاسب وحده کیف یستأنس بالناس و یقول اهللا تعالی ال اله اال اهللا حقا دخی

  3»حقا محمد عبدي و رسولی
و  )ندک رم از کسی که یقین دارد به مرگ چگونه خوشحالی میعجب دا(فرماید  خداوند می«
و  )کنـد  را  جمع میچگونه مال عجب دارم از کسی که یقین دارد و به حساب روز قیامت (

کـه   و عجـب دارم از کسـی   )کنـد  که یقین دارد به قبر چگونه خنده می از کسی(عجب دارم 
و عجـب دارم از   )سوي دنیـا  شود به چگونه خاطر جمع میدنیا یقین دارد به برطرف شدن (

عجـب  (و  )کنـد  چگونه استراحت می ،هاي آن آخرت و نعمتبه بقاء  یقین دارد (کسی که 

                                           
 .28رعد/  -1
 .250بقره/  -2
هـایی از آن البتـه بـا      است یکجا در هیچ کتاب حدیثی یافت نشـد. عبـارت   این احادیث بصورتی که شهید نقل کرده -3

اسـت.   و سـایر کتـب حـدیث وارد شـده     االنوار  ةاالخبار و مشکا الشیعه، اصول کافی، عیون قرائتی مشابه در وسائل
هـا در   است. مفهوم عبارت ) سوال شده9اهللا( از رسول عیناً» اعجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح «اولین عبارت 

 است.  کتب مختلف آمده
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عجـب  (و  )خـود به حساب کس عالم است به زبان خود و جاهل است  دارم از کسی که آن
و ( )سبب آب و غیرپـاکیزه اسـت بـه قلـب     ، بهکس پاکیزه شونده است دارم از کسی که آن

هـاي مـردم و حـال آنکـه غافـل اسـت از        شود به عیـب  عجب دارم از کسی که مشغول می
چگونـه   ،تعالی مطلـع اسـت بـر او    داند خداي که می و عجب دارم از کسی( )هاي خود عیب

داخـل قبـر    ،میـرد تنهـا   داند کـه او مـی   و عجب دارم از کسی که می( )کند او را نافرمانی می
  .)دم راگیرد مر چگونه انس می ،شود تنها یو حساب کشیده م ،شود تنها می
طور جزم و یقین و محمد  تعالی: نیست معبود پرستیدة برحق مگر خدا به گوید خداي می  

  ) بنده و فرستادة من.6مصطفی(
فرزند از دست داده و آن خواهران برادر از دست داده و آن برادر بـرادر از دسـت    1[...]  

 2و بـاز هـم منـافقین    .) بکنیـد 7اي خود را با امام حسین(ه داده بروید کربال و درد و دل
ولی اگـر یـک    .دیگر اینها در غربت هستند ،بدانند که وقتی اربابشان آمریکا شکست خورد

عزیزي دیگر جاي آن را پر خواهـد کـرد و اگـر شـما تمـام       ،شما از ما بگیرید[را] عزیزي 
ما دلمان را به  ،همان وقتی که انقالب شدعزیزانمان را از ما بگیرید. هدف ما اهللا است و از 

 .ولیکن شما آمریکا را دارید و دلتان به آمریکا است .گونه ناراحتی نداریم خدا بستیم و هیچ
پرستید و اي منافقین بیایید و از همین اآلن توبه کنید و بروید تنها خلـوت پـیش    نمی داو خ

  ی گردد.راضتا خدا شما را ببخشد و از شما  ،خدا گریه کنید
کـه   چنـان  هم ،کنم درِ توبه براي شما باز است باز هم تکرار می ،کنید کار می فکر کنید چه  

گـوییم   و اآلن هم مینزنید به این جنایات دست  از اوایل جنگ ما به شما گفتیم که بیایید و
کـه  حساب کنید و نگوییـد   ،گوییم بیایید توبه کنید و شما فکر نکنید که وقتی ما به شما می

هـیچ   ،گوییم و شـما اگـر توبـه هـم نکنیـد      بلکه ما براي خودتان می ،اینها از ما ترس دارند
با ما است و ما بـا نیـروي    (عج)چون دست خدا با ما هست، مهدي ،توانید بکنید غلطی نمی

  آییم و ما با نیروي ایمان جلو خواهیم آمد. الیزال اهللا جلو می
که درس خوانـدن آنـان    ،که بکوشند در درسشان دیگر پیام من به برادران محصل است  

شـما آینـدة ایـن کشـور      ،است. برادران و خواهران عزیز 3ضربۀ سختی به پیکر آمریکا [...]
                                           

 یعنی ادامۀ مطلب پس از حدیث افتاده است. 2هم از سیاق کالم و هم از شماره صفحۀ اصل وصیت صفحه  -1
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شـما   .روي کـار بیاوریـد   2هـا  روي کار بیاید. بهشتی 1هستید. از برادران محصل باید رجایی
 7هـا  و صـدوقی  6هـا  و قدوسـی  5ها و دستغیب 4ها بشوید و مدنی 3برادران محصل باید باهنر

فـرق بـین جبهـه و     ،کمی فکر کنیـد و ببینیـد   ،روید تا وقتی که در کالس درس می .بشوید
جبهۀ مهمی در دسـت داریـد و بـه یـک جبهـۀ       شماخدا شاهد است  .چیز است مدرسه چه

  .درس خواندنتان کوشا باشید 8درامیدوارم انشااهللا همۀ شما  .ی دست پیدا کردیدممه
ر پیام من به تمام برادران و خواهران است. اي جوانان عزیز نکنـد در رختخـواب   و دیگ  

) در میدان نبرد شهید شد و اي جوانان مبادا در غفلـت بمیریـد   7ذلت بمیرید که حسین(
 9اکبـر  تفاوتی بمیرید که علـی  ) در محراب عبادت شهید شد و مبادا در حال بی7که علی(
  دف شهید شد.) و با ه7) در راه حسین(7حسین(

در محضـر خـدا    ،اي مادران مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنیـد کـه فـردا     
شـهید را نمـود... همـه مثـل خانـدان       72) را بدهید که تحمل 3توانید جواب زینب( نمی
زیـرا   ،هاي نبرد بفرستید و حتی جسد او را هم تحویل نگیریـد  جوانانتان را به جبهه 10وهب

  گیرم. رمود: سري را که در راه خدا دادم تحویل نمیمادر وهب ف
اگـر   ،بر مـن اشـک نریزیـد    ،اي پدر و مادر من و اي برادران من و اقوام و خویشان من  

هاي مالی  ها و کمک حاال راهم را ادامه بدهید و با شرکت در جبهه ،واقعاً مرا دوست داشتید
خواهم بیایید و بگویید بدبخت شـدم و   ها اسالم را یاري کنید وگرنه من نمی در پشت جبهه

 ،ها رفتم و به بهترین آرزوهایم رسیدم و این قابـل درك نیسـت   فالن شهر من به بهترین راه
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مگر براي آنان که خدا را از هر چیز بیشتر دوست دارند. اي برادران استغفار و دعا را از یاد 
  .ها براي تسکین دردهاست نبرید که بهترین درمان

هاي جمعه دعاي فرج و کمیل را حتماً  پیامم به اهل روستایمان است که در شب و دیگر  
تـر و بـا    گویم که مطالعه بیشتر کنند و کتابخانۀ ده را باشـکوه  می ،بخوانند و به نوجوانان ده

  هایش را در اختیار جوانان بگذارند. تر کتاب هاي بهتر و ساخته کتاب
خیلی زحمت کشیدید و رنـج و زحمـت زیـادي     پدر عزیزم، مادر عزیزم شما براي من  

از این حقیر کوچک راضی باشید و به بزرگی خودتان مرا ببخشید و تمـام کسـانی    ،کشیدید
مـرا بـه بزرگیشـان     ،و خویشـان و دوسـتان و رفیقـان    1اقـوام از جملـه   ،شناسـند  که مرا می

  ببخشندو از من راضی باشند.  
  »2تهاهللا و برکاحمۀ رو والسالم علیکم «

  8/7/61مورخ 
  اکبر قرایی علی

  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

زیرا کمک به جبهه کمک بـه اسـالم اسـت.    زیز از کمک به جبهه دریغ نفرمایید. اي ملت ع
زیـرا ایـن دعاهـا     .پیامی به اهل روستایمان دارم که در دعاي توسل و کمیـل شـرکت کنیـد   

. از فرستادن فرزندانتان جهـت نگهبـانی بـه پایگـاه بسـیج      رساند رزمندگان را به پیروزي می
  .د گروه مقاومت شهید رجایی را توسعه دهیدیدریغ نفرمای

انسجام  ،خواهم که ادامه دهندة راه من باشند. اي مردم روستاي قلعۀ عبداهللا از اقوامم می  
د کـه افـرادي   بدانیـ  .و برادري را از دست ندهید و برادرانه در کنار یکـدیگر زنـدگی کنیـد   

جاي دادند و آنهـا   ،3اسالمی بسیار اصطالحه نیروهاي بسیار ب [لباس] هستند که خود را در
  باشد. می یافکن فقط هدفشان تفرقه

                                           
 ».قومان«در اصل وصیت  -1

 ».و برکاة برحمۀ«در اصل وصیت  -2

 ».هاي بسیار به اصطالحی اسالمی خود را در نیرو«در اصل وصیت  -3
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گویم که درسـت کـار    اي به برادران شوراي ده می از این حقیر راضی باشید و یک جمله  
ر این ده حفظ گردد. پدر و مادر کنید و براي خدا کار کنید و سعی کنید انسجام و برادري د

عزیز از شهادت فرزندتان ناراحت نباشید و افتخار کنید کـه فرزنـدتان در راه خـدا و بـراي     
  شد. التماس دعا دارم براي امام. فداخدا 

  

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  3/12/62مورخ 
  اکبر قرایی علی
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  هاي کلیدي عبارت
I این حسین زمان، این نایب امام زمان(عج)، این قوه دین، جدا نشوید ،انقالب و امام هرگز از. 
I اللهی مبارزه کنید با ستون پنجم. برادران حزب 
I با یک دست سالح بگیرید با دست دیگر کتاب و به جنگ باطل بروید. 
I .نگذارید خون شهیدان اسالم را پایمال کنند  

  باقر محمد :نام
  قرایی خانوادگی:  نام

  علی صفر پدر: نام 
  خدیجه نام مادر:

  1343هشتم فروردین  و بیست تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  دوم راهنمایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1361یازدهم آبان  تاریخ شهادت:
  خوش عین محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  قرایی باقر محمد
  

  ن الرحیمبسم اهللا الرحم
    1»همفل بثدي اُطّالن نس بالموت مآابیطالب  بنالهللا او «
  ».ترم از طفل به پستان مادرش به خدا سوگند که پسر ابیطالب به مرگ مونس«

سالم بر شما اي پدر و مادر خوبم. سـالم بـر شـما کـه همچـون پسـري را در دامنتـان          
درخت اسالم را با خون خـود آبیـاري    2تاپرورش دادید و عاشقانه به جبهۀ جنگ فرستادید 

کند. پدر و پدر مهربانم، مادرم برادرم این را از من به گوش بگیرید، هرگز فرامـوش نکنیـد   
ایـن قـوه    ،(عج)این نایب امام زمـان  ،که اگر خداي نکرده از انقالب و امام این حسین زمان

که چون روح  ،اکم نیاییدبر سر خ ،جدا نشوید و اگر شدید ،اراده این خورشید سوزان ،دین
چون مبارزه  هم 3اللهی مبارزه کنید با ستون پنجم و شما برادران حزب خواهید دادمرا عذاب 

با یک دست سـالح  «گوید  طور که امام می همان ،خروشند می هکنید که رزمندگان ما در جبه
م را و به جنگ باطـل برویـد، نگذاریـد خـون شـهیدان اسـال       4»بگیرید با دست دیگر کتاب

ات  پایمال کنند. این مسئولیتی است که از خدا و پیروانش به شـما رسـیده اسـت، از سـپرده    
  کردیم.  چون که ما از اسالم و خاك مقدس تو حفاظت می حفاظت کن هم

  اي مکـــــــن تهدیـــــــدم از مـــــــرگ
  

ــتن      ــون خویش ــه خ ــنۀ زارم ب ــن تش ــه م   ک
ــت      ــن در زندگیسـ ــرگ مـ ــودم، مـ   5آزمـ

  
ــ    ــدگی پایندگیســ ــرم زنــ ــون بمیــ   تچــ

  6»والسالم«  
  7محمدباقر قرایی

                                           
. از سـخنان  213البالغـه، ص   )، نهج7علی(». هیفل بثدي اُمن طوت مبالم نساابیطالب و هللا ابن «در اصل وصیت  -1

 ) است.9) پس از رحلت رسول اهللا(7حضرت علی(
 ».و«در اصل وصیت  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 .340، ص 9صحیفه امام، ج ». دیگر سالح را برگیریدبا یک دست قرآن و با دست «... عبارت امام چنین است  -4
 ».آزمودم مرگ، مرگ من درزندگیست«در اصل وصیت  -5
 ».ولسالم«در اصل وصیت  -6
 ».قرائی«در اصل وصیت  -7
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  هاي کلیدي عبارت
I گذارم نه براي انتقام بلکه براي خدا و براي احیاي اسالم و قرآن در این راه قدم می. 
I )براي خویشتن انتخاب نمود.7من آگاهانه این راه را انتخاب نموده و راهی که حسین ( 
I دل و  چون مادر وهـب پـر   هم در راه خدا دادي. مادرم، بر خود ببال و افتخار کن که فرزندت را

 صبور باش.
I ام و در انتخاب آن اجباري نبوده است. برادرانم من این راه را آگاهانه انتخاب کرده 
I مملکتم -ام، از براي مکتبم و ملتم من راه حسینیان را انتخاب کرده.  

  حسن :نام
  قربانی خانوادگی:  نام

  هاشم پدر: نام 
  طاهره نام مادر:

  1337پانزدهم تیر  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  دوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1362شانزدهم آبان  خ شهادت:تاری
  پنجوین عراق شهادت: محل

  - نحوة شهادت:
  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  حسن قربانی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون و التحسبن الذین قتلوا فی«
اند و روزي آنهـا نـزد    اند آنها را مرده مپندارید بلکه آنان زنده آنان که در راه خدا کشته شده«

  ».باشد پروردگارشان می
اسـالم و   يگذارم نه براي انتقام بلکه براي خـدا و بـراي احیـا    که در این راه قدم می من  

 ،سـویم آیـد   خاطر خدا و هر تیري کـه بـه   بهروم دشمن نشانه  ]به سمت[قرآن هر تیري که 
) بـراي  7راه را انتخاب نموده و راهـی کـه حسـین(    ]این[براي رضاي خدا. من آگاهانه 

مرا حالل کن و با استقامت و صـبر و شـکیبایی    ،نمود. اي پدر ارجمندم [انتخاب] خویشتن
چون گریه تو باعـث نـاراحتی    ،بازي و گریه کنیمبادا خود را ب .از انقالب اسالمی دفاع کن

  من است و به دعاي خیر پاسداران و رزمندگان اسالم در هر کجاي جهان باش.
 2چـون مـادر وهـب    بر خود ببال و افتخار کن که فرزندت را در راه خدا دادي هم مادر،  

] [چـون ن و صبور باش و جامۀ نو بپوش و شادي کن و بر مزارم شیرینی تقسیم کـ  ]دل پر[
] از دنیـا  ام داشـته ندارد در شب زفاف دامادي پسرت گریه کنی. مادرم چون من مادر [ 3منی

کن همچون مادر  4اند [...] اگر خواستی گریه کنی بر سر قبر شهیدانی که مادر نداشته ،ام رفته
گفت پسرم مـن بـراي تـو     می ،رفت سر قبر پسرش می 6به ) موقعی که7(5حضرت عباس

کـنم. مـادرم خـواهرانم را جمـع کـن و       گریه می )3(من براي پسر فاطمه ،نمک گریه نمی
اي مهربان و دلسـوز بـرایم    چون دایه شادي کنید و براي من گریه نکنید. اما خواهرانم که هم

بـرایم   .چون بسیار زحمت مرا کشـیدند و بـرایم محبـت داشـتید     ،من از شما خجلم ،بودند
جامۀ نو بپوشید زیـرا برادرتـان دامـاد شـده، دامـادي کـه       گریه نکنید، براي من شادي کنید. 

                                           
 ».تحسبن«. در اصل وصیت 169/ عمران آل -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ».یوم«در اصل وصیت  -3
 خوانا نیست. -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
 ».در«در اصل وصیت  -6



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     396

ر و چه عروسی بهتـر از ایـن   قبعروسیش خون و حجلۀ زنانش  1خلعت دامادي کفن و [...]
) عروسی کند. امیـدوارم کـه بـرادري خـوبی بـراي      7بن الحسن( 2چو قاسم که جوان هم

  خواهرانم و فرزندي الیق براي مادرم بوده باشم. 
زم مهربانم اگر خبـر شـهادت بـرادرت را شـنیدي صـبور باشـید، جامـۀ نـو         برادران عزی  

، دوستانم را جمع کنید، بین آنها شیرینی تقسیم و به آنها بگـو حسـن دامـاد شـده،     3بپوشید
ام و در انتخاب آن اجباري نبوده اسـت، مـن راه    برادرانم من این راه را آگاهانه انتخاب کرده

مملکتم. امیدوارم بـرادر خـوبی برایتـان     -براي مکتبم و ملتمز اام،  حسینیان را انتخاب کرده
و  4تمـام [...] بـه  بوده باشم و براي همۀ شما طلب صبر و استقامت از پروردگـار خواهـانم   

  ها سالم مرا برسانید.   خویشان و همسایه
  ی شـادم ستو اي مادر مکن زاري که اکنون من ب

  
  مباشم بود رنـج تـو در یـاد    نه مردم زنده می  

ــرورده        ــاز پ ــرا جانب ــو م ــاك ت ــیر پ ــا ش   همان
  

  که جان خویشتن را در ره قرآن ز کـف دادم   
  تو هم باباي خوب من مکن زاري مزن بـر سـر    

  
  که این است افتخار تو اگر بـر خـاك افتـادم     

ــرآنم       ــن ق ــداي دی ــتم ف ــق هس ــهید راه ح   ش
  

ــه دل دارم     ــگ آزادي ب ــاودانم بان ــهید ج   ش
    

  حسن قربانی

                                           
 خوانا نیست. -1
 ات.ر.ك. تعلیق -2
 ».بپوشانید«درا صل وصیت  -3
 خوانا نیست. -4
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  هاي کلیدي بارتع
I ایـم امیـدوارم انشـاءاهللا بـا روحیـه       سر رهبر با توکل به خدا پیش رفتـه   که تاکنون پشت چنان هم

 روزافزون ادامه دهنده راه شهدا باشید.
I اش به اهللا باشد. مسلمان کسی است که تکیه  
I         (عج)این انقالب راه خود را یافته و مقصد اصـلی کـه اتصـال آن بـه انقـالب حضـرت مهـدي
 باشد. یم
I گونه تزلزلی به دل راه نـدهید. از شهادت این حقیر هیچ 
I .به یاد خدا باشید  

  محمد :نام
  قربانی خانوادگی:  نام

  رضا پدر: نام 
  صغرا نام مادر:

  1336پانزدهم آذر  تاریخ تولد:
  شهرستان دامغان محل تولد:
  پایان دورة متوسطه تحصیالت:

  سپاه کننده: رگان اعزاما
  1361یازدهم آذر  تاریخ شهادت:
  خوش عین محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

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



 399قربانی، محمد      ¹استان سمنان 

  محمد قربانی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )154بقره/ ( »]تشعرونلکن ال[و ءبل احیا 1اهللا اموات  و التقولوا لمن یقتل فی سبیل«

دپرور [اسـت] و درود  با درود و سالم به رهبر کبیر انقالب اسالمی که قلم و بیانش شهی  
آفرین است و سالم [بر] مردم همیشـه در صـحنه    بر شهیدان که قطره قطرة خونشان حرکت

آورده تا بخواهم شما پدران و مـادران   2دانم که قلم بر [...] اینجانب هرگز خود را قابل نمی
اکنـون کـه    عنوان تذکر باید بگویم هم وطن [را راهنمایی کنم.] ولی به و برادران خواهران هم

حدود چهار سال از [انقالب] شکوهمندمان به رهبري روح خدا و فرماندة کل قـوا بـه ایـن    
سر رهبر با [توکـل    که تاکنون پشت چنان مرحلۀ حساس و [سرنوشت] ساز رسیده است، هم

ایم امیدوارم انشاءاهللا با روحیه روزافزون ادامه دهنـ[ده راه] شـهدا باشـید.    به خدا] پیش رفته
گفتۀ پیر جماران ما موظفیم با توکل بـه خـدا انجـام وظیفـه نمـا[ییم و دل] بـه پیـروزي         به

ظاهري نداریم. و به این موضوع هم ایمان دارید که ما برحقیم و هر چه مـ[شیت خـدا] بـر   
اش بـه   و دفع ضرر تکیـه  3آن قرار بگیرد همان خواهد شد. زیرا مسلمان کسی است که [...]

  همین است. 4»ال اله اال اهللا الحول و القوة اال باهللا العلی العظیم«اهللا باشد و معنی 
) را عـارض شـد [آن حضـر]ت    7(5اید که در یک منزلی کربال چرتی اباعبداهللا شنیده  

شـود؟ شـنیدم    ) عرض کرد پدر جـان شـما را چـه مـی    7(6اکبر منقلب شد. حضرت علی
شـدن اسـت. عـرض کـرد      7ت [...]رود سفر شهاد کرد این قوم رو به مرگ می منادي ندا می

مگر ما برحق [نیستیم]؟ فرمود چرا راه، راه حق و اجابت حق  8»الحقعلی لسنا فا« پدر جان
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بنابراین از مرگ باکی نداریم، اگـر راه راه [حـق اســ]ت چـه      1»ال نبالی بالموت ناذ«است. 
ب راه خـود را  بهتر که راه حق و براي حق و به یاد حق و به اسم حـق بمیـریم. ایـن انقـال    

باشـد ادامـه خواهـد     یافته و مقصد اصلی که اتصال آن به انقالب [حضرت] مهدي(عج) می
  داد و ضامن آن خون سرخ [شهیدا]ن خواهد بود.

شما پدر و مادر و همسر و خواهر و بـرادرم و همچنـین خـانوادة همسـرم امیـدوارم از        
گوییـد، داغ جـوان یـا     و اگر هم مـی گونه تزلزلی به دل راه نـ[دهید]  شهادت این حقیر هیچ

توان به آسانی از آن گذشـت یـک لحظـه خـود را جـاي       همسر و برادر مشکل است و نمی
هاي آن عزیزان را بسنجید یا خـانواده [همـین شـهدا]     حسین ابن علی(ع) گذاشته و مصیبت

یـرا چـون   انـد] ز  اند و دم [نـزده  که در این انقالب سه الی چهار فرزند خود را از دست داده
بـه یـاد خـدا بـودن      2[...] .مرگ در راه خداست و براي اوست خود او کمک خواهـد کـرد  

. پس به یاد 3»گیرد ها آرام می تنها به یاد خدا بودن است که دل«فرماید:  است. قرآن کریم می
جز تقاضاي دعاي خیر از همگی به جـان   خدا باشـ[ید تا] آسان شود. دیگر عرضی ندارم به

  ضعفین امام امت.امید مست
  مــا زنــده بــه آنــیم کــه آرام نگیــریم     

  
  4موجیم کـه آسـودگی مـا عـدم ماسـت       

    

  محمد قربانی
30/7/61  

                                           
 ».اذا النبالی بالموت«. در اصل وصیت 70ص لهوف،  -1
 خوانا نیست. -2
 ).28اال به ذکر اهللا تطمئن القلوب. (رعد/  -3
 شعر از عالمه اقبال الهوري است. -4
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 403قربانی، محمد      ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I  از آمدن به جبهه این است که از اسالم دفاع کنیم.هدف 
I .براي دفاع میهن و کشور به جبهه آمدم 
I هاي جنگ را ترك نکنند. پیام من به مردم ایران این است که جبهه 
I کنند. همیشه در صحنۀ پیکار جزو اولین دسته کسانی باشند که در راه اسالم کمک می  

  محمد :نام
  محمدآبادي قربانی  خانوادگی:  نام

  ابوالفضل پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1350دهم مرداد  تاریخ تولد:
آباد از توابع شهرستان  روستاي محمد محل تولد:

  دامغان
  دوم راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1366ونهم تیر  بیست اریخ شهادت:ت
  جزیرة مجنون عراق محل شهادت:

  اصابت ترکش شهادت:نحوة 
  رضاي زادگاهش گلزار شهداي فردوس :مزار



 405آبادي، محمد      محمد قربانی  ¹استان سمنان 

  محمد قربانی محمدآبادي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
انـد و در نـزد پروردگارشـان     مردگانند بلکه زنده که در راه خدا کشته شدند و مپندارید آنان«

  »خورند. روزي می
هدف از آمدن به جبهه این است که از اسالم دفاع کنیم و براي دفاع میهن و کشـور بـه     

هاي جنگ را ترك نکننـد و همیشـه    جبهه آمدم. و پیام من به مردم ایران این است که جبهه
  کنند. شند که در راه اسالم کمک میدر صحنۀ پیکار جزو اولین دسته کسانی با

شوند  و وصیت من به مادرم این است که گریه نکنند چون باعث خوشحالی دشمنان می  
و به خواهرم این است حجاب را حفظ کنند. و وصیت من به پدرم این است گریه نکنند. و 

و مـا را  که از ما راضی نیسـتی راضـی شـوید     3است. [...] 2وصی و جانشین من پدر و [...]
  حالل کنید.  

  به امید دیدار مهدي(عج)  
  محمدآبادي  محمد قربانی

                                           
 . 169عمران/  آل -1
 خوانا نیست. -2
 خوانا نیست. -3
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 407آبادي، محمد      محمد قربانی  ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I )درخت اسالم را آبیاري نموده و اسـالم   ) و بهترین یاران عزیزش7ساالر شهیدان امام حسین

 .را زنده کرده است
I امیدوارم که مردم در راه رسیدن به هدف مقدس استوارتر باشید. 
I باشداسالم  دها این باشد که حفظ وحدت و انسجام مردم در جامعهفریا. 
I هاي دنیوي و نفسانی و پیاده کردن قانون و مقررات الهی که همانا قرآن است؛ که  با شکستن بت

 رسیم. با راهنمایی پیغمبران خدا که قرآن مشخص نموده به هدف اصلی آن می
I      و بـه یـاد علـی اکبـر   خـاطر علـی   ) بیندازیـد و بـه  7سـین( اکبـر ح  خود را به کـربالي معلـی

  ) گریه کنید.7حسین(

  محمد علی :نام
  قربانیان خانوادگی:  نام

  اکبر علی پدر: نام 
  نسا ماه نام مادر:

  1350پانزدهم فروردین  تاریخ تولد:
  شهرستان دامغان محل تولد:
  پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365چهارم دي  تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:

  اصابت ترکش ادت:نحوة شه
رضـاي   گلـزار شـهداي فـردوس    :مزار

  زادگاهش



 409محمد      ن، علیقربانیا ¹استان سمنان 

  محمد قربانیان علی
  

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

اهللا فاستبشـروا  و االنجیل و القران و من اوفی بعهده مـن   یۀیقتلون وعدا علیه حقا فی التور
  )111(توبه/  »ببیعکم الذي بایعتم به و ذالک هو الفوز العظیم

هـاي   سالم بر مهدي موعود(عج) منجی عالم بشریت و امید مظلومان جهان و عاشـق دل   
خداشناس و برپاکنندة عدل الهـی بـر روي زمـین و درود و سـالم بـر نایـب بـرحقش کـه         

باشـد و سـالم [و] درود بـر سنگرنشـینان و      مـی  برپاکنندة جمهوري اسالمی در کشور ایران
  مجاهدان راه خدا.

دانم  اکبر؛ که خود را حقیرتر و کوچکتر از آن می محمد قربانیان فرزند علی اینجانب علی  
هـاي   و اعمالم را ناچیزتر از آن، مخصوصاً در برابر ملت شهیدپرور ایران و در برابر خانواده

م که ملت شهیدپرور ایران را سـفارش بـه دسـتورات الهـی     دان شهدا و اسراء و مفقودین می
  بنمایم.

) و بهترین یاران عزیزش که درخت اسالم 7طور که ساالر شهیدان امام حسین( همین  
کـه مـردم در راه رسـیدن بـه هـدف       1را آبیاري نموده و اسالم را زنده کرده است امیدوارم
 2وحـدت و انسـجام مـردم در جامعـه    مقدس استوارتر باشید و فریادها این باشد که حفـظ  

اهللا را از هم جـدا کننـد و    بار دیگر دست پیدا نکنند و امت حزب 3اسالم [باشد] که منافقین
  باز کنند. 4جاي پایی در جامعه

هاي دنیوي  شکستن بت 5دست به دست هم [دهیم] و به ریسمان خداوند چنگ بزنیم با  
ی که همانا قرآن است؛ که با راهنمایی پیغمبـران  و نفسانی و پیاده کردن قانون و مقررات اله

  رسیم. خدا که قرآن مشخص نموده به هدف اصلی آن می

                                           
 ».و امیدوارم«در اصل وصیت  -1
 ».جامع«در اصل وصیت  -2
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طـور   کنم که من براي شما آن پدر و مادرم و برادرم و خواهرم، از شما طلب بخشش می  
خواهم [صبر کنید] که صبر شما در درگاه خداونـد   ام بود انجام ندادم و از شما می که وظیفه

ها را فراهم سازید و اگر خاطر من شـما را   عظیمی دارد و کاري نکنید که وسیلۀ کوردل اجر
خـاطر   ) بیندازیـد و بـه  7حسـین(  1اکبر و به یاد علی یآزارد دل خود را به کربالي معل می
  ) گریه کنید.7اکبر حسین( علی

  2»الهی عاملنا بفضلک و التعاملنا بعدلک«

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 الحسنی. )، شرح اسماء7امام علی( -2
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  هاي کلیدي عبارت
I باشد. اهللا می ف از آمدن به جبهه رسیدن به لقاءاهللا و در بغل گرفتن وجههد 
I .خداوندا به ما درس تقوي و پرهیزکاري را بیاموز 
I خواهد آمدن به جبهه سعادت میدانم که  خداوندا: می. 
I شود جبهه مرکز رشد و تکامل بخشیدن به انسان می. 
I گذاریم. ما دنیا را به دنیاپرستان وامی 
I شـود بـا    میرد و یا کشته مـی  زي باید بمیرد و به حق بپیوندد پس چه بهتر است اگر میانسان رو

 مرگی که با شرف است بمیرد.
I ها، روز آزمایش است. امروز روز از خود گذشتن، روز صبر و سختی 
I طلبم. امروز آخرین پایگاه مبارزه با هرچه بدي و پستی قبل از ظهور حضرت مهدي(عج) را می  

  غالمحسین :نام
  قربانیان خانوادگی:  نام

  حسن پدر: نام 
  بانو ناز نام مادر:

  1336پانزدهم دي  تاریخ تولد:
روســتاي الســجرد از توابــع  محــل تولــد:

  شهرستان سمنان
  پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1365بیستم دي  ریخ شهادت:تا
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  ربانیانغالمحسین ق
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
و لنبلونّکم بشئ من الخوف و الجوع و نقص مـن االمـوال و االنفـس و الثّمـرات و بشّـر      «

  )1551(سوره بقره آیه » الصابرین
اي از بـیم (دشـمن) و گرسـنگی و کـم شـدن       آزمایم شما را به شمه و به عزتم سوگند می«

  ».و بشارت ده شکیبایان را اي از اموال و افراد و مرگ فرزندان پاره
سالم علیکم. با درود بر یگانه منجی عالم بشریت مهدي موعود(عج) تعالی فرجه و درود بر 

که بـا خـون خـود     ،امام امت خمینی کبیر و با درود بر شهیدان گلگون کفن ،نایب برحقش
ستند که بـا  اسالم را زنده کردند و با درود بر رزمندگان اسالم که زاهد شب و شیران روز ه

  ایمانشان پوزة دشمنان اسالم را به خاك مالیدند.  
اهللا  هدف از آمدن به جبهـه رسـیدن بـه لقـاءاهللا و در بغـل گـرفتن وجـه        :بار پروردگارا  
ام بـر مـن    روي و معصیتی که تـاکنون داشـته   خواهم هرگونه کج رو از تو می از این .باشد می

از  عباداتمـان را کاري را بیاموز و مـا را متـین و  ببخشاي. خداوندا به ما درس تقوي و پرهیز
 :نشینم و برنخیزم. خداوندانخاطر تو  بگذار که جز به فساد و ریا و خودپسندي به دور دار و

خواهد و جبهه مرکز رشد و تکامل بخشـیدن بـه انسـان     آمدن به جبهه سعادت میدانم که  می
 [م]مرا از خـود  ،ل این سعادت کرديطوري که دست مرا گرفتی و مرا شام پس همان .شود می

  (آمین).دور ساز 
اب متعفن بلولند و مردها در  گذاریم تا مانند کرم ما دنیا را به دنیاپرستان وامی :پروردگارا  

اگرچه در زندگی چیزي ندارم که  .زارها به زندگی پست مادي خویش خاتمه دهند در لجن
ان ناقابلم که تو بـه مـن دادي امیـدوارم کـه     ولی این زندگی و ج ،در راه رضاي تو نثار کنم
انسان روزي بایـد بمیـرد و بـه حـق      دادنی است. پس ،چرا که امانت .بتوانم به تو پس دهم

شود با مرگی که با شرف اسـت بمیـرد    میرد و یا کشته می بپیوندد پس چه بهتر است اگر می
  و یا کشته شود.

                                           
 ».153«در اصل وصیت  -1



 415غالمحسین      قربانیان،  ¹استان سمنان 

این عصر عصر به  .روز آزمایش است ،ها روز صبر و سختی ،امروز روز از خود گذشتن  
 .هاي انسانیت و آدمیـت اسـت   ثمر رسیدن تالش تمام مردان حق و روز شکوفا شدن غنچه

را امروز آخرین پایگاه مبارزه با هرچه بدي و پسـتی قبـل از ظهـور حضـرت مهـدي(عج)      
  طلبم. به امید پیروزي رزمندگان بر کفر جهانی. می

  دار خمینی را نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي 
  بنده عاصی خدا
  غالمحسین قربانیان

  13/6/65مورخه 
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 417غالمحسین      قربانیان،  ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I اند. درود و سالم به رزمندگان اسالم که درخت اسالم را آبیاري نموده 
I .زیاد دل به دنیا نبندید و آرزوها را زیاد نکنید 
I ر پیش تو بودم. از خدا بخـواه کـه   پدر جان شما حتماً خدا را شکر کن، که من هم یک امانتی د

 این هدیه ناقابل شما را قبول کند.
I قدر شیرین است در راه خدا جان دادن. پدر جان، چه 
I )را پیش گیرید.7فرزندان خردسال مرا طوري درس دهید که راه شهداي عزیز و راه حسین ( 
I ز بکنید.پشتیبان اسالم و قرآن و امام عزیز باشید و همیشه دعا به جان امام عزی 
I زدند: به خدا هدف زندگی در این دنیا وسایل رفاه و آسایش نیست. شهداي ما فریاد می 
I       هروقت شهادت من شما را مکدر کرد به یاد به شهادت رسـیدن اباعبـداهللا و بـه اسـارت رفـتن

 بیتش باشید. اهل
I .از همسرم تقاضا دارم که در تربیت فرزندانم کوشا باشد  

  نحسی محمد:نام
  قربانیانخانوادگی:  نام

  علی نوروز پدر: نام 
  نسا بی بی نام مادر:

  1331چهارم خرداد  تاریخ تولد:
  شهرستان دامغان محل تولد:
  پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

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

ــزار ــهداي   :م ــزار ش ــردوسگل ــاي  ف رض
  زادگاهش



 419حسن      محمد قربانیان،  ¹استان سمنان 

  محمدحسن قربانیان
  

  م اهللا الرحمن الرحیمبس
حمد و سپاس بیکران پروردگار را که حیاتم بخشید و مرا از نیستی به هستی آورد و به مـن  
عقل داد تا اینکه بتوانم به راه حق که همان صراط مستقیم است، که تمامی انبیـا و اولیـایش   

 بـرحقش آن راه را طی کردند، درآیم. با درود و سالم به پیشگاه حضرت احـدیت و نایـب   
انـد. درود و   امام خمینی، درود و سالم به رزمندگان اسالم که درخت اسالم را آبیاري نموده

  ) تا کربالي ایران. 7سالم به شهداي صدر اسالم، از کربالي حسین(
دنیا آمدیم، براي چـه خلـق شـدیم. کـه بخـوریم و       ما ببینیم خلقت چیست، براي چه به  

خیر، این نیست. خلق شدیم براي امتحان در این دنیـاي   گذرانی بکنیم؟ نه بخوابیم و خوش
االنبیـاء   وسیلۀ پیغمبران و رهبرانی مثل خـاتم  ارزش که ما ببینیم خداوند تبارك و تعالی به بی

) به ما چه پیامی دادند؛ تا اینکه قبر و برزخ و دوزخ، بهشت و جهنم 6محمد مصطفی(
وقتی انسان مقام قرب پیدا کرد دیگر خـود را  را و راه رهبران عزیز را تشخیص داده باشیم. 

در دلش حکومت پیـدا   »ال اله اال اهللا«خواهد، وقتی  بیند که بال ببیند، دیگر ریاست نمی نمی
اهللا وا یا ایها الـذین امنـوا ان تنصـر   « 1»اهدنا الصراط المستقیم«کرد دیگر دل به دنیا نـدارد.  
آوردید اگر یاري کنید خدا را یاري کند شـما   اي آنان که ایمان« 2»ینصرکم و یثبت اقدامکم
  ».هاي شما را را و ثابت گرداند قدم

و اعتصموا بحبل اهللا جمیعا «طوري که خداوند در قرآن کریم خبـر داد،   اي عزیزان همان  
، یعنی همه به ریسمان محکم الهی که همان قرآن کریم و مربیان قرآن کـه ائمـه   3»و التفرقوا
اي اسـت کـه    ند چنـگ بزنیـد و از یکـدیگر جـدا نشـوید. در آیـه      باش ) می:معصومین(

؛ جهاد کنید در راه خدا با مـال و جانتـان کـه خداونـد     4»فی سبیل اهللا باموالهم...«فرماید  می
دهد زیاد دل به دنیـا نبندیـد و آرزوهـا را زیـاد نکنیـد.       حتماً اجر شما را در دنیاي ابدي می
) و خـون  7ا نزدیک گرداند تا اینکه با شمشـیر علـی(  امیدواریم که فرج امام زمان(عج) ر
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) آنچنان کند که دیگر در جهان هسـتی ظلـم و   6) و اخالق پیغمبر اسالم(7حسین(
  ستم وجود نداشته باشد. انشاءاهللا.

دهم. پدر و مادرم و خـواهر مـن و همسـرم و حتـی فرزنـدان       من یک تذکر به شما می  
خواهیـد بـراي امـام     ید و یا گریه کنیـد و اگـر مـی   خردسال من، مبادا براي من ناراحت باش

 سـوزد، شـما   دانـم دلتـان مـی    ) گریه کنیـد. مـی  7حسین( 1اکبر ) و براي علی7حسین(
عزیزان من هیچگونه ناراحتی به خود راه ندهید. پدر جان شما حتماً خدا را شکر کـن، کـه   

بل شما را قبول کند. پدر من هم یک امانتی در پیش تو بودم. از خدا بخواه که این هدیه ناقا
هیهات من «) فرمود 7چون امام حسین( .قدر شیرین است در راه خدا جان دادن جان، چه

  زیر بار ستم و ظلم رفتن براي مؤمن و شخص مسلمان ننگ است.». الذله
پدرم، مادرم، همسرم و فرزندان خردسال مرا طوري درس دهید که راه شهداي عزیـز و    

گیرید. پدر و مادرم، مرا از کوچکی که نـاچیز بـودم بـه یـاري اهللا      ) را پیش7راه حسین(
اید و من نتوانستم براي شما خدمت کنم و باید مـرا ببخشـید. بـاز هـم تکـرار       کرده 2بزرگ
 3ها بـدهیم تـا   ها ارزش دارد که باید خون ام: اسالم بیش از این نامه کنم در آخرین وصیت می

  ند.  اینکه دژخیمان و کافران نابود شو
هـاي دل شـب کـه در     ام: شبی در پایگاه فجـر در نصـفه   نامه آخرین کالم من در وصیت  

نفر سید و مـرد نـورانی کـه نـور       شب) دیدم یک نیمه 3پایگاه در حال خوب بودم (ساعت 
ایشان اطاق را روشن ساخت وارد اطاق شدند. من به ایشان گفتم چه کار دارید. گفت آمدم 

دهـیم. سـروران عزیـز،     هم. من به ایشان گفتم ما هستیم و نگهبانی میجا نگهبانی بد در این
پایگاه و مکان مقدس را گرامی بدارید. پشتیبان اسالم و قرآن و امام عزیز باشـید و همیشـه   

خدایا خدایا، تـا انقـالب مهـدي، خمینـی را نگهـدار. دسـت         دعا به جان امام عزیز بکنید. 
خداحافظ. دیـدار در روز محشـر کنـار      کوتاه بگردان.  منافقین و کافران را از سر مسلمین
  االنبیاء. حوض کوثر پیش پیغمبر خاتم

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ».  مرا بزرگ«در اصل وصیت  -2
 ».و تا«در اصل وصیت  -3



 421حسن      محمد قربانیان،  ¹استان سمنان 

  محمدحسن قربانیان
15/1/1363  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

فی سبیل اهللا فیقتلـون و  یقاتلون  لجنۀان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم ا«
و االنجیل و القران و من اوفی بعهده مـن اهللا فاستبشـروا    یۀیقتلون وعدا علیه حقا فی التور

  )111(توبه/  »ببیعکم الذي بایعتم به و ذالک هو الفوز العظیم
سالم بر منجـی عـالم بشـریت حضـرت مهـدي(عج) امیـد ملـت عاشـق خداشـناس و            

مین و درود و سالم بر نایب برحقش و والیت، کـه اصـلی از   برپاکنندة عدل الهی بر روي ز
هـاي مـردم مظلـوم و     که امید دل -اصول دین مبین اسالم و مذهب سرخ تشیع علوي است

و سالم [و]  -اهللا العظمی امام خمینی [است] برپاکنندة جمهوري اسالمی ایران حضرت آیت
دنیا بریده و سالم بر امـت گـوش بـه     اهللا که دل از سبیل درود بر سنگرنشینان و مجاهدان فی

  فرمان امام عزیز.
کـه   -اینجانب محمدحسن قربانیان فرزند نوروزعلی خود را حقیرتر و اعمالم را ناچیزتر  

دانم که مردم مسلمان را سفارش به دستورات الهـی بنمـایم.    می -در برابر ایثار شهداي عزیز
ن بلکـه دنیـاي جهـان را گلسـتان     چون شهداي گرانقدر با خون سرخ خـود سـرزمین ایـرا   

کنم کـه انشـاءاهللا در راه رسـیدن بـه هـدف       عنوان یک وظیفه به مردم ابالغ می به    کرده[اند].
 اعتصـموا بحبـل اهللا جمیعـا و ال    و«مقدس محکمتر باشید؛ و حفـظ وحـدت و عمـل بـه     

؛ و و آن خداهاي دنیوي و نفسانی [رهـا کـردن اسـت]    2دست هم دادن که دست به 1»تفرقوا
هزار پیغمبر، کـه آخـرین    124پیاده کردن قرآن و مقررات الهی که در روي زمین به رهبري 

) [بـوده]، [آمـده اسـت]؛ اصـل امـت و جانشـینان بـرحقش و        6ها حضرت محمد( آن
اند؛ و قبـول معـاد و    معصوم آن حضرت و برگزیدگان خدا و خلق خدا جزء مؤمنین راستین

  زوي عدل الهی.  حساب روز ایستادن در برابر ترا
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زدند: به خدا هـدف زنـدگی در ایـن دنیـا وسـایل رفـاه و        اي مردم، شهداي ما فریاد می  
آسایش نیست. اي ملت مسلمان، چه بالهایی و چه سدهایی که بـر سـر راه بـوده کـه ایـن      

کـه چـه بالهـایی بـر سـر       اسالم عزیز دست ما افتاد و وارث اسالم و قرآن شدیم! همچنـان 
تـا بـه    1) و یـارانش الـی  7و از جمله سردار اسالم اباعبداهللا الحسـین(  -[د]پیغمبر آوردنـ

  آخر.
کنم. مـن بـراي    پدرم و مادرم و خواهرم و همسرم و فرزندانم. از شما طلب بخشش می  

خواهم صبر داشته باشید کـه صـبر شـما اجـر      ام بود نبودم. از شما می طور که وظیفه شما آن
هـا فـراهم نکنیـد. و هروقـت      ها وسیلۀ خوشـحالی را آن  کوردلرا و  2عظیم دارد. و منافقین

بیـتش   اسارت رفـتن اهـل   شهادت من شما را مکدر کرد به [یاد] شهادت رسیدن اباعبداهللا و
  باشید و در عزاي آن بزرگواران گریه کنید.

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

حمدهللا رب العالمین و الصلوة و السالم علی خیر خلقـه محمـد صـلی اهللا علیـه و الـه و      ال«
   »اجمعین

هـا حضـرت    ) تا خـاتم آن 7با اقرار به وحدانیت خداوند متعال و رسالت انبیا از آدم(  
ــداهللا( ــن عب ــن   6محمــد ب ــولی الموحــدین حضــرت علــی ب ) و والیــت و امامــت م

ــ 7ابیطالــب( ــاکش ام ــد پ ــازده فرزن ــام حســین(7ام حســن() و ی ــام 7) و ام ) و ام
) 7بن جعفر( ) و موسی7) و جعفربن محمد(7) و محمدبن علی(7العابدین( زین

بـن   ) و الحسـن 7بـن محمـد(   ) و علـی 7) و محمـدبن علـی(  7بـن موسـی(   و علی
و حقانیـت   3اهللا و سالمه علـیهم اجمعـین  ة صلوا الحسن(عج)بن  ) و القائم حجت7علی(

قرآن و زنده شدن بعد از مرگ و حشر و نشر و حساب و میـزان و  دین اسالم و کتاب خدا 
توفیق ربانی شامل حال این حقیر شیعه مرتضی علی ، »کل ما جاء به النبی«بهشت و جهنم و 
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عشري به مذهب جعفري محمدحسن قربانیان فرزند نـوروزعلی قربانیـان گردیـده، بـر      اثنی
) در مقـام انشـاء وصـیت برآمـده و     6اهللا( طبق امر خداوند متعال و سنت مؤکد رسـول 

  نگارم.   وصایاي خود را به شرح ذیل می
وصی شرعی و قـانونی خـود قـرار دادم همسـر، خـانم طـاهره قدسـی فرزنـد مرحـوم            
با نظارت پدرم نوروزعلی قربانیان فرزند مرحوم یوسفعلی پس از اینکه دعوت  ا کهمیرز علی

اي کـه نـزد پسـرعمه     نامـه  . اوالً یک وصـیت حق را لبیک گفتم به وصایاي ذیل عمل نمایید
باشد عمل و رفتار نمایید. ثانیاً از فرزندان خود و همسرم و پدر و مادر  سیدموسی قدمی می

الزم به    نمایم. و خواهر عزیزم رضایت کامل دارم و تقاضاي حاللیت و رضایت از آنان می
رضـا و   و محمـد  1اطمـه[...] تذکر است که حقوق مرا گرفتید، همسرم وکیل فرزنـدانم کـه ف  

هـا را اگـر جـدا     دهم و پدر و مادرم هم از حقوق من سهم آن و رقیه و اعظم است قرار می
دانـد و هـم پـدر و مـادرم و اگـر       هم دادید بهتر است؛ که هم همسرم تکلیف خـود را مـی  

سال  م یک کنم که از مال ها است. و سفارش می خواستـ[ند] با هم هم زندگی کنند میل با آن
قـدر کـه    گـذارم، هـر چـه    در مورد خرج برایم دستتان را بـاز مـی      نماز و روزه مرا بدهید.

مقدورتان است خرج کنید. و از همسرم تقاضا دارم که در تربیت فرزندانم کوشا باشـد و از  
ام نسبت به شـما بـود عمـل     چنانکه وظیفه هر چند نتوانستم آن -پدر ومادرم هم تقاضا دارم

وسـت داشـته باشـند و    ولی امیدوارم حاللـم کننـد و فرزنـدانم را ماننـد خودشـان د      -کنم
  و امام را دعا کنید. خداحافظ  سرپرستی کنند. 

  از طرف محمدحسن قربانیان
30/9/65  

                                           
 خوانا نیست. -1



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     424

 



 425حسن      محمد قربانیان،  ¹استان سمنان 

 



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     426

 



 427حسن      محمد قربانیان،  ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I ما باید از رهبر عزیزمان امام خمینی تشکر کنیم که ما را از منجالب فساد نجات داد. 
I باشد. جنگیدن وظیفۀ شرعی می 
I خاطر خدا باشد شعارهایتان همراه با عمل و آن هم عمل مخلصانه و صادقانه به. 
I جا بیاورید دعاي کمیل را هر چه باشکوهتر به. 
I همیشه به یاد خدا باشید. 
I .هیچگاه بر سر مسائل جزئی اختالف پیدا نکنید 
I ایمان خود را به خدا زیاد کنید. 
I هداریدبسیج را شما نگ. 
I .کاري نکنید که مفسدین از شما نقطه ضعف بگیرند 
I .خواهر مهربانم امیدوارم که همچون بانوان صدر اسالم به اسالم و مسلمین خدمت کنید  

  علی نوروز :نام
  قربانیان خانوادگی:  نام

  عبداهللا پدر: نام 
  هاجر :نام مادر

  1344دوم تیر  تاریخ تولد:
روســتاي چهــارده زردوان از  محــل تولــد:

  توابع شهرستان دامغان
  اول راهنمایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1363هجدهم اردیبهشت  تاریخ شهادت:
  جزیرة مجنون عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  نوروزعلی قربانیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1اینجانب از آنجا که خود را یک فرد مسئول دانستم که دفـاع از اسـالم و مـیهن عزیـز [...]    

هاي جنگ آمدم. تـا دسـت غـارتگران را از سـرزمین      وظیفۀ شرعی و اسالمی است به جبهه
 2مسلمین کوتاه کنیم. ما باید از رهبر عزیزمان امام خمینی تشکر کنیم که ما را از [مـنجالب] 
 3فساد نجات داد و هدایتمان نموده و الزم نیست کسی از ما تشکر کند چرا کـه [جنگیـدن]  

شد. خداوند انشاءاهللا سـایۀ رهبـر عزیزمـان را از سـر ایـن ملـت کوتـاه        با وظیفۀ شرعی می
  تا انقالب مهدي(عج) او را نگه دارد. 4[نکند]

دانی که هـدف   قدر مشتاق شهادتیم و نیز می  دانی که ما چه خدایا پروردگارا تو خود می  
انستیم کشـته  کشیم و اگر نتو ما شهادت نیست. بلکه پیروزي در راه توست. اگر توانستیم می

شویم و تو اي امام از ما راضی باش، که براي احیاي دین و دفاع از میهن اسالمی تمـامی   می
بخش آن در سراسر جوامـع   اسالم و قوانین حیات 5دهیم تا اعضا و دل و جانمان را هدیه می

  گسترش یابد.
را انتخـاب   خاطر تو رضاي تو از این دنیـا بریـدم و راه خـود    خدایا تو شاهد باش که به  

هایشان افتادم که به  کردم. خدایا تو شاهد باش که خبر شهادت برادران را شنیدم به یاد گفته
راه خـود را   7چـون حـرّ   هم باشیم اي شهید، اي کـه هـم   6ما گفتند هادي تو بیا که [آنجا با]

ب ) بروم و یا راهی که تو انتخا7انتخاب کردي، آمدم که یا به زیارت قبر حسین مظلوم(
تـر کـنم.    دشت کردسـتان را رنگـین   8[بار با خون]  کردي نصیب من هم بشود. آمدم که این
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چـون   آمدم که به نداي حسین زمان امام عزیزمان خمینی کبیر لبیک گفته باشم. آمدم تا هـم 
  .) جانم را فدا کنم و خالصه آمدم تا مثل تو [...]7امام حسین( 1اکبر علی
شعار ندهید، شعارهایتان همراه با عمل و آن هـم   مان را [...]آري اي برادران ما راه خود  

خاطر خدا باشد دعا بخوانید دعاي کمیل را هر چـه باشـکوهتر    عمل مخلصانه و صادقانه به
توانیـد نمازهایتـان را بـه     شـما مـی   2جا بیاورید، سنگر نمازهاي جمعه را خـالی نگذاریـد   به

رعایت کنید و آن را سرمشق  3ق اسالمی [را]جماعت بخوانید، دوستان و رفقاي خوبم اخال
با هم دوسـت و بـرادر و    خود قرار دهید، همیشه به یاد خدا باشید و توکل به خداوند [...]

شما هستید که باید راه مـا   [...] برابر باشید، هیچگاه بر سر مسائل جزئی اختالف پیدا نکنید.
  .را ادامه دهید

خـواهم   این انقالب هستید می یاد کنید و از شما [...]اي دوستان ایمان خود را به خدا ز  
قسم به خون پاکت و قسم بـه   که بسیج را شما نگهدارید و همۀ کارهاي الزم را بکنند [...]

خون تمام پاکان و مظلومان تاریخ که تا آخرین نفس و آخـرین قطـرة خـون بـا تـو پیمـان       
  باقی است.   شمن باشیم تا [...]بندیم که با دوستان خود دوست و با دشمنان خود د می

  اي با برادران انجمن اسالمی: چند کلمه
برادران عزیز شما باید الگو باشید، کاري نکنید که مفسدین از شما نقطه ضعف بگیرنـد.    

سنگین و مهمی بر دوشتان هست. کـه بایـد آن را بـه خـوبی انجـام دهیـد، بـه         شماها [...]
پـذیر اسـت، بـر     را به طرف جلسه بکشید که خدا توبه تفاوت و افراد بی جلسات خود [...]

ها به نرمی و خوبی صحبت کنید، انشاءاهللا که شما برادران مرا  نگیرید و با آن افراد زیاد [...]
  وند بخواهید که گناهان مرا ببخشد.]خدا[حالل کنید واز 

  اي با مادر خود: کلمه  
زیرا چیزي که باعث نوشتن این نامه شده آلود است  ام خون مادر مرا ببخش از اینکه نامه  

ان تیرخورده که در روي دشت و بیابان سر به فلـک  نیک تکه چوب و مقداري از خون جوا
جنگم، گرمی آفتـاب تابسـتان و    باشد. نوشته شده. مادر من با تمام قواي خود می کشیده می

و خـود را فـداي    کـنم  باد سرد پاییز و برف و باران سنگین زمستان را در جنگ تحمـل مـی  
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خواهم مایه سـرافکندگی   گریزم. زیرا نمی کنم. مادر من از جبهۀ جنگ نمی اسالم و میهنم می
کنـی، امـا همیشـه سـربلند هسـتی و افتخـار        تو باشم. گرچه تو از کشته شدن من گریه می

گویی او شجاعانه جنگید و بـا   کنی که پسرت فداي مکتب و میهن اسالمی خود شد، می می
ر کشته شد. تو اي خواهر مهربانم امیدوارم که همچون بانوان صدر اسالم بـه اسـالم و   افتخا

) را زیـارت  7مسلمین خدمت کنید. اگر من به شهادت رسیدم عوض من هم قبر حسین(
  کنید.

  »والسالم«
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  هاي کلیدي عبارت
I نسانیت و شرف است (شـهادت)  دانی به آن مقامی که کمال ا اي پروردگار توانا، اگر مرا الیق می

 برسان.
I پایان است. شهادت نعمتی بی 
I خواهم که مرگ مرا شهادت در راه خودت قرار بدهی می اي خداي کریم 
I خواهم در مرگم و با خون سرخم درخت اسالم را آبیاري کنم می. 
I .تنها آرزوي من شهادت در راه خدا است 
I  شکر کن که فرزندت در راه خـدا بـه شـهادت    مادر عزیزم، دست و سرت را باال بگیر و خدا را

 رسید.
I خواهم که هرگز امام را تنها نگذارید و او را دعا کنید. از شما خانوادة مهربانم می 
I جاب اسالمیتان را رعایت کنیدح. 
I هرگز دروغ و تهمت نزنید. 
I  به نداي اي عزیزان، تنها هدف از رفتن من به جبهه جهاد و ادامه دادن راه شهیدان و لبیک گفتن

  امام خمینی و گرفتن انتقام خون شهیدانمان از کفار یعنی آمریکا بوده است.

  علی :نام
  قربتی خانوادگی:  نام

  حسین پدر: نام 
  فضه نام مادر:

  1346نهم دي  و بیست تاریخ تولد:
اد از توابـع  آب اهللا روستاي عبد محل تولد:

  شهرستان دامغان
  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1366نهم تیر  و بیست تاریخ شهادت:
  جزیرة مجنون عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  علی قربتی
  

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

  1»یقتلون ...
کننـد کـه    اري کرده، آنها در راه خدا جهاد میخدا جان و مال اهل ایمان را به بهشت خرید«

  »دشمنان دین را بکشند یا خود کشته شوند...
نـام   ) تا کربالي خمینی و به7نام اهللا پاسدار خون شهیدان اسالم از کربالي حسینی( به  

الزمان(عج) و با درود و سالم بیکران بر حسین زمان یگانه  یگانه منجی عالم بشریت صاحب
شکن و با سـالم بـر امـت مسـلمان و شـهیدپرور ایـران و        ن و تقوا خمینی بتاسطورة ایما

نهایـت بـر والـدین     هاي شهدا و معلولین و مجروحین جنگی و با سالم و درود بـی  خانواده
  مهربان و عزیزم.

ویم کـه مـرا   گ بخش تمام موجودات، تو را سپاس می اي خداي قادر و توانا و اي هستی  
انم در راه تو و براي اهداف حکومت اسالمی حرکت کنم و از دیـن  ی تا بتوبه سالمت داشت

دانـی بـه آن    کنم که اگر مرا الیـق مـی   خدا حمایت نمایم. اي پروردگار توانا، تو را شکر می
دانـم کـه هـر     مقامی که کمال انسانیت و شرف است (شهادت) برسان. اي خداي کریم مـی 

ایـن بنـدة گنهکـار فقـط شـهادت را       -نتو خـداي مهربـا   -کسی الیق این مقام نیست ولی
داند که مرگ حتمی اسـت و کسـی را    پایان است زیرا هر انسانی می خواهد که نعمتی بی می

خواهم که مرگ مرا شهادت در راه خـودت قـرار    فرار از آن نیست. حال که چنین است می
عی بسـوزم و  خـواهم همچـون شـم    خواهم سرافراز از این دنیا بروم، می بدهی، انشاءاهللا. می

خواهم اگرچه زنده بودنم براي اسالم مفید نبـود بلکـه    مجالس عزاداري را نورانی نمایم، می
روز  بتوانم در مرگم و با خون سرخم درخت اسالم را آبیاري کنم تا جـان بگیـرد و روز بـه   

  رشد کند و سر به فلک بکشد. آري تنها آرزوي من شهادت در راه خدا است.  
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تصادفی نیست بلکه لیاقتی و سعادتی است بـزرگ. و شـهادت ارثـی     به شهادت رسیدن  
بهشـت را  «گویـد   است که مـی  1است که از اولیاءاهللا به ما رسیده است. نقل از شهید بهشتی

  چه بهائی باالتر از ریختن خون و دادن جان خود در راه خدا؟». دهند نه به بهانه به بها می
هاي  ام. اي والدین عزیز و گرامیم که زحمت انوادهدر اول، چند سطر و چند کالمی با خ  
نهایتی براي من کشیدید، از شما خیلی خیلی ممنونم. انشاءاهللا من را از دل حالل کنیـد و   بی

من را براي رضاي خدا ببخشید. اي پدر جانم، اگر خدا اسم من را در آمار شهدا نوشته بود 
د. اگـر خواسـتید گریـه کنیـد بـراي امـام       و من به شهادت رسیدم هرگز براي من گریه نکنی

) گریه کنید که او را در گرماي سوزان کربال و با لب تشـنه شـهید کردنـد، بـه     7حسین(
  ) گریه کنید.7علمدار حسین( 2هاي بریدة ابوالفضل دست

پدر و مادر گرامی، خوش به حالتان که فرزندي را پرورش دادید کـه بـا افتخـار از دنیـا       
دست و سرت را باال بگیر و خدا را شکر کن که فرزندت در راه خدا بـه   رفت. مادر عزیزم،

) بنگر که چگونـه در روز  3شهادت رسید. اگر تو هم خواستی گریه کنی به زینب کبري(
عاشورا هفتادودو تن از عزیزانش را شهید کردند و او صبر کرد؛ و به غریبی او خانوادة او و 

ز اگر خواستید در مرگم گریـه کنیـد بـه یـاد سـکینه و      گریه کن. خواهرهاي گرامیم، شما نی
  ها گریه کنید. ) بیفتید و براي آن7) امام حسین(3رقیه(
حسینی و مظلومانه  3»هل من ناصر«شما خانوادة مهربانم. اگر آن زمان نبودم که به نداي   

) لبیک بگویم ولی خواستم امروز به فریاد حسـین زمـان لبیـک گـویم کـه      7امام حسین(
خواهم که هرگز امام را تنهـا   ید خدا قبول کند و مرا بپذیرد. و از شما خانوادة مهربانم میشا

نگذارید و او را دعا کنید. اگـر او راتنهـا بگذاریـد بـاور کنیـد خـدا غضـب را بـراي شـما          
  فرستد.   می
خواهم حجاب اسالمیتان را رعایت کنید، هرگز دروغ و تهمت نزنیـد. و از   و از شما می  

خانواده تقاضامندم که در مرگم بلند گریه نکنید که دشمنان اسالم شاد شوند و بر شـما  شما 
خندیدنـد. و از پـدر و مـادرم     بریـده مـی   ) دسـت 7طور کـه بـر ابوالفضـل(    بخندند همان

» ) ادرکنـی 7یا حسین(«خواهم، اگر انشاءاهللا شهید شدم یک پرچم سبزي که روي آن  می
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از خداوند تبارك و تعالی بخواهید که این هدیه کوچـک را  نوشته شده جلوي خانه بزنید و 
از شما قبول کند و خداي نکرده یک موقع از شهادتم سوء استفاده نکنید که اجرتان از بـین  

  خواهد رفت.  
اي عزیزان، تنها هدف از رفتن من به جبهه جهاد و ادامه دادن راه شهیدان و لبیک گفتن   

تقام خون شهیدانمان از کفار یعنی آمریکـا بـوده اسـت. و از    به نداي امام خمینی و گرفتن ان
خواهم که راه شهیدان را ادامه دهند و نگذارنـد   اهللا می ملت مسلمان مخصوصاً جوانان حزب

ها را از روي زمـین   امام تنها بماند و اسلحۀ شهیدان را برگیرند و بر خصم زبون بتازند و آن
ه کسانی که با این امـام و انقـالب بـدبین بودنـد و هنـوز      کن کنند، انشاءاهللا تعالی. کلی ریشه

هـا را در مجـالس خـتم مـن      هستند را نگذارید که در تشییع جنازة من حاضـر شـوند و آن  
ها رفت و آمد نداشـته   ها سالم نکنید و با آن ها بیزارم. حتی به آن دعوت نکنید که من از آن

و  1گیریـد. و تـوي دهـان ایـن منـافقین      باشید، و اگر نه شما هم مورد غضب خدا قرار مـی 
  دورویان بزنید و از خودتان دور کنید.

ام  در پایان، از کلیه مسلمانان التماس دعاي خیر دارم واگر خداي نکرده به کسی بدي کرده  
  خیر. طلبم. ببخشید که وقت گرانبهاي شما را گرفتم. التماس دعاي طلب حاللیت می

  دار ینی را نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي خم
  شدة کربال باز بگردان خدایا خدایا راه بسته

  خدایا خدایا شهادت را نصیب ما بگردان
  خدایا خدایا رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما

  آمین یا رب العالمین
  »والسالم علی من اتبع الهدي«

  علی قربتی
1/8/65  
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  هاي کلیدي عبارت
I شکن را یاري نمایم. نم خمینی بتدانم که حسین زما وظیفۀ خود می 
I   .دشمنان اسالم باید بدانند که اسالم پیروز است و چپ و راست نابود است  
I   .قدر این انقالب را بدانید که این یک نعمت بزرگ است براي ما و شما 
I .پیرو خط امام باشید 
I .هنوز ابتداي کار است، که جنگ با اسرائیل هنوز مانده است  

  علی محمد:نام
  قربعلی خانوادگی:  نام

  اهللا فتح پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1349سوم اردیبهشت  تاریخ تولد:
باد از توابع شهرستان آ روستاي حسن محل تولد:

  دامغان
  اول متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: زامارگان اع

  1366نهم تیر  و بیست تاریخ شهادت:
  جزیرة مجنون عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  رضاي زادگاهش گلزار شهداي فردوس :مزار
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  علی قربعلیمحمد
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
با سالم فراوان به ساحت پاك و مقدس امام زمان(عج) و نایب برحقش امام خمینی و درود 

هـاي شـهیدپرور و ملـت     ها تاکنون و به تمامی خانواده به روان همۀ شهداي عصرها و نسل
  کنند.   قهرمان ایران که در پشت جبهه ما را یاري می

عازم جبهه نبرد حق برعلیه باطل هستم و وظیفۀ خـود   چون اینجانب محمدعلی قربعلی  
شـکن را یـاري نمـایم، چنـد جملـه وصـیت دارم کـه         دانم که حسین زمانم خمینی بت می
رسانم: اینکه اگر شهید شدم در اعالمیه مجلس من شـهادت مـرا بـه     وسیله معرفتان می بدین

ام فقـط تبریـک    خـانواده امام زمان(عج) و امام عزیز خمینـی و ملـت شـهیدپرور دامغـان و     
  بگویید.

خـواهیم   اسالم عزیز توطئه کنند. وقتی می هاي بی خواهم که به این گروه رزمانم می از هم  
گویند: آقا مگر منطق ندارید؟ جواب ما این است که شما خداونـد را قبـول    بگوییم چرا، می

از بعثـت   1قینخواهیـد منطـق مـا را قبـول داشـته باشـید. چـون منـاف         وقت می ندارید و آن
هـا را نـابود    اند و تا آخر هم خواهند بود، پس باید آن ) تا نهضت خمینی بوده6محمد(

کرد و همۀ منافقینِ دشمنان اسالم باید بدانند که اسالم پیروز است و چـپ و راسـت نـابود    
  است.  

و پیام من براي امت شهیدپرور این است که قدر ایـن انقـالب را بدانیـد کـه ایـن یـک         
ت بزرگ است براي ما و شما پیرو خط امام باشید. و هنوز ابتدا[ي] کار است، که جنگ نعم

  با اسرائیل هنوز مانده است.
ام: پدر، مادر و خواهرم، عزیزان من خودم ایـن را خیلـی خـوب     و اما سخنی با خانواده  
اي ایـن  دانم که من نه فرزند خوبی و نه برادر خوبی براي تو بودم و نـه فـرد الیقـی بـر     می

سال از عمرم گذشـته بـود و    17جامعه. و این را خیلی دیر متوجه شدم؛ موقعی که بیش از 
جبران این مدت طوالنی مشـکل و حتـی غیـرممکن بـود. مگـر فقـط بـه طریـق شـهادت          

سال عمر را جبران نمایم و شاید چون خداوند بـا شـهادتم    17توانستم گناه بزرگ ابطال  می
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مخصوصاً به شهدا چون خـود   -که خداوند بخشندة مهربان است 1داین گناه را بر من ببخش
او در قرآنش این وعده را فرموده: و کیست از خداوند باوفاتر به عهـد؟ و از شـما عزیـزانم    

من براي تـو خیلـی سـنگین و نـاگوار      2دانم که شهادت نیز امید بخشش دارم. پدر جان، می
  3) ساالر شهیدان رو[...]7وي حسین(است ولی همین بس براي تو ارزشمند که پیش ر

                                           
 ».ببخشید«در اصل وصیت  -1
 ».شهدا«در اصل وصیت  -2
 ماندة وصیت موجود نیست. باقی -3
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  هاي کلیدي عبارت
I کنم که سعادتی به من دادي تا بتوانم با مخلصان درگاهت رابطه پیدا کنم. خدایا تو را شکر می 
I .رد تفرقه و جدایی و از هم بیگانگی گردید که رنگ و بوي شما خواهد رفتمبادا گ 
I فرمان داده است، شیطان را بندگی نکنید که دشـمن   خداي رحمان ما را به وحدت و همبستگی

 آدم است. آشکار بنی
I جاه و مقام موجب آن نگردد که تشکّل و انسجامتان به هم خورده و جمعتان متفرق گردد. حب 
I خاطر او با هم به جنگ و ستیز برخیزیم. دنیا آنقدرها ارزش ندارد که به 
I هایش زشت و فریبنده است. اییهایش کوتاه و با همۀ زیب دنیا با همۀ بلندي 
I سازد. تقواي خدا را پیشه کنید و از معصیت بپرهیزید که معصیت انسان را ذلیل و پست می 
I کنم شما را به تبعیت دقیق از امام امت. سفارش می 
I جواب ماند. مبادا امام را تنها گذارید. مبادا فریادهایش بی 
I ي آن خدمت به اسالم و انتهاي آن لقاءاهللا است.ام راهی است که ابتدا راهی را که انتخاب کرده 
I )که درس شهادت و شجاعت و شهامت 7جبهه دانشگاه است آن هم با معلمی چون حسین (

  آموزد. را به ما می

  الهادي عبد:نام
  قرغی خانوادگی:  نام

  اسماعیل پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1347سوم آذر  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  سوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365چهارم فروردین  تاریخ شهادت:
  عراقفاو  محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  عبدالهادي قرغی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
درگـاه  و در پیشگاه جاللت جان افشاندند و در نهان با آنان راز گفتی و به آشـکار در   1[...]

  تو عمل کردند. (از مناجات شعبانیه)
کنم که سعادتی به من دادي تا بتوانم با مخلصـان درگاهـت رابطـه     خدایا تو را شکر می  

زاران ببـارم.   کنم که مرا اشک دادي که همچون باران در نمک پیدا کنم. خدایا تو را شکر می
چیـز و   م. خوش دارم از همهرّچون رعد در میان طوفان حوادث بغ تو مرا فریاد کردي که هم

  جز خدا ایمن و همراهی نداشته باش.کس ببرم و  همه
هاي شب در سکوت آسمان و زمین به مناجات برخیزم، با سـتارگان   خوش دارم که نیمه  

هـا   بخوانم و قلب خود را به اسرار ناگفتنی آسمان بگشـایم و آرام آرام بـه عمـق کهکشـان    
بار خود را که از غم و درد انباشته است بر دوش بگیـرم   هصعود نمایم و خوش دارم که کول

  م رهسپار شوم.سوي صحراي محرّ و عصازنان به
این حقیر عبدالهادي قرغی اینک که توفیق یافتم به صحنۀ نبرد حق علیه باطل بیـایم بـه     

  کنم. گونه آغاز می نامۀ خود را بدین یاد خدا و با نام خدا وصیت
ها نیست، هرچند دیگر خورشید طلـوع کـرده اسـت و     ونه نوشتنگ نیازي به این هرچند  

آهسته آهسته پرتوش همۀ جهان را روشن خواهد کرد، اما بد نیست به یادگار چند خطی را 
تـذکر مـا مـؤمنین را سـودمند     «بنویسم زیرا آن داناي رازهاي آشکار و نهان فرموده اسـت:  

  .2»است
 3ن رمز پیروزي شما بـر کـافران و منافقـان   اي امت اسالم و اي پیروان خط سرخ شهیدا  

باشـد، از   پیوستگی به اسالم عزیز و یکپارچگی، وحدت و اطاعت از مقام مقدس رهبري می
، به اسالم چنگ بزنید، مبادا گرد تفرقه 4»اهللا اسالم است حبل« :اسالم جدا نشوید. امام فرمود

                                           
 یست.واژة ابتداي وصیت خوانا ن -1
 .55، ذاریات/ »و ذکّر انّ الذکري تنفع المؤمنین«ترجمۀ  -2
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د رفـت و در دنیـا و آخـرت    و جدایی و از هم بیگانگی گردید که رنگ و بوي شما خواهـ 
  آبرویی برایتان باقی نخواهد ماند.

تـوزي بـا یکـدیگر     خواند، شیطان دوستانش را به نـزاع و کینـه   شیطان ما را به تفرقه می  
کند، خداي رحمان ما را به وحـدت و همبسـتگی فرمـان داده اسـت، شـیطان را       دعوت می

  آدم است. بندگی نکنید که دشمن آشکار بنی
ل و انسـجامتان بـه   حب جاه    هـم خـورده و جمعتـان     و مقام موجب آن نگردد که تشـکّ

خاطر او با هم به جنگ و ستیز برخیـزیم، دنیـا    متفرق گردد. دنیا آنقدرها ارزش ندارد که به
هایش زشـت و فریبنـده    هایش کوتاه و با همۀ زیبایی کاالي فریبنده است. دنیا با همۀ بلندي

د و از معصیت بپرهیزید که معصیت انسـان را ذلیـل و پسـت    است، تقواي خدا را پیشه کنی
  سازد. می
کنم شما را به تبعیت دقیق از امام امت که به راستی محبتی آشـکار از سـوي    سفارش می  

جـواب مانـد. مبـادا     خدا بر همۀ جهانیان است. مبادا امام را تنها گذارید. مبادا فریادهایش بی
  کسی خداي نکرده لبیک نگوید. او را 1»هل من ناصر ینصرنی«نداي 

  
ــذاریم  ــتن را واگــــ ــادا خویشــــ   مبــــ

  
ــذاریم    ــا گـــ ــویش را تنهـــ ــام خـــ   امـــ

  اي رســـت ز خـــون هـــر شـــهیدي اللـــه  
  

ــذاریم     ــا گـــ ــه پـــ ــادا روي اللـــ   2مبـــ
    

دانـم کـه اگـر هـزاران سـال خـدمتگزاریش را کـنم         رسانم، مـی  مادر عزیزم را سالم می  
ام و  دانم که فرزنـد خـوبی بـرایش نبـوده     یتوانم جواب یک روز زحمات او را بدهم، م نمی

هـایم بـه او    حرمتـی  خواهم مرا به جرم بـی  نتوانستم حق فرزندي را ادا کنم اما از خداي می
  مؤاخذه ننماید و جواب اجر و پاداش او را بیشتر کند. 

کـردم و   مادر خوبم من بنا به فرمان خداوند و بنا به مسئولیتی که براي خود احساس می  
ها شدم تا شاید بتوانم مقدار کمی براي اسـالم خـدمت کـنم و     رضاي خدا راهی جبههبراي 

ام راهـی   ام، راهی را که انتخـاب کـرده   این راهی است که خودم با آگاهی تمام انتخاب کرده
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است که ابتداي آن خدمت به اسالم و انتهاي آن لقاءاهللا است و لبیک بـر فریـاد آن حنجـرة    
  ».من ناصر ینصرنی هل«گون که فرمود  سرخ
) کـه درس  7مادرم این را بدان که جبهه دانشگاه است آن هم با معلمی چون حسین(  

آمـوزد. مـادر    آموزد، درس عشق به شهادت را می شهادت و شجاعت و شهامت را به ما می
تـابی   گرامیم اگر فرزندتان مثل دیگر فرزندان اسالم به فوز عظیم شـهادت رسـید مبـادا بـی    

دا کاري کنید که دل دوستان خدا غمگـین شـود و دشـمنان خـدا شـادمان گردنـد.       کنید، مبا
خبران از داغ دق کنند و بمیرند و اگـر خواسـتید    بگذارید تا کوردالن و منافقان و از خدا بی

)، 7) گریه کنید، بر جوانان حسین(3گریه کنید بر سید و ساالر شهیدان حسین فاطمه(
  ).7) قهرمان حسین(3بر زینب(

سپارم، برادري را که بعد از فـوت پـدرم زحمـات بسـیاري را      برادر عزیزم را به خدا می  
ام مرا ببخشـید و   برایم کشیده است، امیدوارم که اگر موجب ناراحتی و اذیت و آزار او شده

  نگذارد تفنگ برادرش بر روي زمین بماند.
زندانتان را به نحو احسـن  کنید نمونه باشید و فر اي که زندگی می خواهر عزیزم در خانه  

ایی که در دست شما سپرده شده است اولیـاءاهللا برخیزنـد.   ه تربیت کنید و بگذارید از امانت
  .1امیدوارم که مرا ببخشید و عفو نمایید ،اید اعتنایی و یا رنجشی دیده اگر از برادرتان بی

طلـبم و امیـدوارم    یحاللیت م ،شناسند در پایان از تمام دوستان و همۀ کسانی که مرا می  
که مرا ببخشند تنها سخنی که برایشان دارم که بگویم ایـن اسـت کـه بعـد از مـن ناراحـت       

رسد ولی من بـه همـۀ آرزوهـایم     چون ناکام به آرزویش نمی 2نباشید و به من ناکام نگویید
  خواهم که به اسالم و خط امام وفادار باشند. رسیدم و در آخر از ایشان می

  
ــه غر  ــاران چ ــه  ی ــن خان ــد از ای ــه رفتن   یبان

  
  هــم ســوخته شــمع مــا هــم ســوخته پروانــه  

  افتاده سري سویی، گلگـون شـده گیسـویی     
  

ــانه      ــد ش ــوي کن ــا م ــتی، ت ــود دس ــر نب   دیگ
  هر کوي گذر کردم، هـر سـوي نظـر کـردم      

  
ــه و خاکســتر    ــه ویران ــدم ویرانــه ب   خــون دی
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  تا سر به بدن باشـد ایـن جامـه کفـن باشـد     
  

  ه بســـته بـــه بیگانـــههـــا ر1فریـــاد ابـــوذر  
  هـــاي بهـــارانم اي واي کـــه یـــارانم گـــل  

  
ــه     ــد غریبانـ ــه رفتنـ ــن خانـ ــد از ایـ   2رفتنـ

    

  .دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه
  .جنگ جنگ تا پیروزي

  .جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان
  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

  23/4/1364مورخه 
  عبدالهادي قرغی

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 آبادي. شعر از پرویز بیگی حبیب -2
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  هاي کلیدي عبارت
I    اسالم است که آن درس را به آن پاسدار با رهبري امام بزرگوار آموخته که فـداکاري و از خـود

 .گذشتگی را از خود نشان دهد
I   سفارش بنده به پدر و مادرم این است که شهید شدن فرزندشان باید افتخاري بزرگ باشد بـراي

 مادرها.ها و براي تمام پدر و  آن
I    امیدوارم بعضی از پدر و مادرها درس بگیرند از فرزندان خود که شب و روز، به فکـر پیـروزي

  انقالب اسالمی ایران و اسالم به رهبري امام خمینی، کوشش و از خود گذشتگی نشان دهند.

  میکائیل:نام
  قرنی خانوادگی:  نام

  ابراهیم محمد پدر: نام 
  خدیجه نام مادر:

  1330یکم اسفند  تاریخ تولد:
  شهرستان دامغان محل تولد:
  پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361دوازدهم اردیبهشت  تاریخ شهادت:
  هویزه محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي شهرستان اسفراین :مزار
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  میکائیل قرنی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
، 2اینان که اربابانشان چون رجـوي فـراري   باشید و دیگر دوامی ندارند. مگر ندیدن[د] 1[...]
که از ترس به سوراخ توالت هواپیما قایم شـده و بـه پـاریس فـرار کـرد. موسـی        3صدر بنی

کرد به درك واصل شد ولی در عوض آن پاسـدار عزیـز از    که براي آمریکا کار می 4خیابانی
. پـس اسـالم   جان گذشته براي نجات دادن بچه رجوي آمریکایی جان خودش را فـدا کـرد  

است که آن درس را به آن پاسدار با رهبري امام بزرگوار آموخته که همچنین فداکاري و از 
دانست که این نوزاد رجـوي   خود گذشتگی را از خود نشان دهد، چون آن برادر پاسدار می

  شاید فردا یک انسان جنداللهی از آب درآید. 
رسانم و سفارش بنـده بـه پـدر و     الم میو در آخر وصیت به پدر و مادرم و برادرانم: س  

ها و براي تمـام   مادرم این است که شهید شدن فرزندشان باید افتخاري بزرگ باشد براي آن
پدر و مادرها. امیدوارم بعضی از پدر و مادرها درس بگیرند از فرزنـدان خـود کـه شـب و     

مینـی، کوشـش و از   روز، به فکر پیروزي انقالب اسالمی ایران و اسالم بـه رهبـري امـام خ   
  خود گذشتگی نشان دهند. 

  ســـت ســـت ایمـــان یکـــی خـــدا یکـــی
  

ــی    ــن یک ــی   وط ــر یک ــت رهب ــت س   س
ــی    ــخن یک ــی   س ــنگر یک ــت س ــت س   س

  
ــی    ــدف یک ــی  ه ــر یک ــت رهب ــت س   س

    
ــه ذلــــــت داد  ــن بــــ ــد تــــ   نبایــــ

  
  هرگــــز نبایــــد ره بــــه دشــــمن داد  

  بایـــد بـــراي حفـــظ حـــق کوشـــید      
  

  تاریخ شیعه اینچنین درسی بـه عـالم داد    
رضمن، اگر انشاءاهللا تعالی شهید شدم جنازة مـن را در جـوار شـهداي اسـفراین دفـن      د    

  باشند. شود چون پدر و مادرم در شهر دامغان می نمایند که زحمتی براي برادرم می
  

  »اهللا و برکاته حمۀروالسالم علیکم و «

                                           
 نامه موجود نیست. اي وصیتابتد -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
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  هاي کلیدي عبارت
I قرار ده. بار خدایا مرگ ما را مرگ باعزت و مرگ در راه خدا 
I دهم جان ناقابلم را قبول کن. هاي گرم رزمندگانت قسمت می بارالها تو را به نفس 
I کردم. دادي تا در راهت فدا می خدایا کاش به من هزار جان می 
I .دست از یاري امام برندارید 
I .از کمک به اسالم دریغ ندارید 
I خواهیم قبول کنیم که اسالم در خطر است. چرا ما نمی 
I  انـد و   پندارند که زرنگند بلکه خیلـی عقـب مانـده    کنند هرگز می در راه خدا جهاد نمیآنانی که

  دهد. خداوند به آنان توفیق بها را نمی
I خورم و مردگان آنهایند  ام و نزد خدا روزي می ام بلکه زنده براي من گریه نکنید چون من نمرده

 که از یاد خدا غافلند.
I کنند. ) جهاد می7حسین( مؤمنین در راه خدا با عشق به امام 
I .من نه چیزي در این دنیا داشتم و نه آرزویی جز شهادت  

  علیرضا :نام
  خانی قره خانوادگی:  نام

  رضا محمد پدر: نام 
  ظریفه نام مادر:

  1347پنجم مرداد  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  اول متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1364یکم بهمن  و بیست تاریخ شهادت:
  رود اروند محل شهادت:
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  1خانی علیرضا قره
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  یقینهدا والصدبسم رب الشّ

پایان بر امـام زمـان(عج) و    نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان. سالم، سالم گرم و بی به  
اهللا و همیشـه در صـحنه. سـپاس     شما امت حـزب  اهللا خمینی و نایب برحقش حضرت آیت

وجود آورد هستی را. بار خدایا مرگ مـا را مـرگ    خدایی را که آفرید زمین و آسمان را و به
باعزت و مرگ در راه خدا قرار ده. بارالها عطا کردي خطا کردم، رحـم کـردي گنـاه کـردم،     

دهـم جـان    ندگانت قسمت مـی هاي گرم رزم شفا کردي جفا کردم، ولی بارالها تو را به نفس
  ناقابلم را قبول کن.

بار صفاي  این ،ام را پاره کنم، ولی نه نامه بار هم مثل گذشته مجبور شوم وصیت شاید این  
کنم و زمین از وجـود   در عالم دیگر سفر می .کشم دیگري دارد. قلم را که بر روي کاغذ می

خواهند بر سرم فرود آینـد   ها می وهکند. خورشید غروب نگاه عجیبی دارد، ک من سنگینی می
  خواهند مرا دریابند، گویی زمان با من سخن دارد و من از آن سخن خوشحالم. ها می و آب

بینم آنها هـم بـراي سـفر     کنم و می رزمم را در ذهنم مجسم می چهرة نورانی برادران هم  
. آري درسـت فکـر   رونـد  کند که آنها به عروسـی مـی   اند و یا کسی نداند فکر می آماده شده

رسند و چه کام  مانند، همه به کام خود می روند و ناکام باقی نمی کنند، آنها به عروسی می می
کنند و ما با دریافت آن خـود   سیم ابالغ می وسیلۀ بی شیرین و گوارایی. کارت عروسی را به

اران بـا هـم وداع   سازیم. ی کنیم و خود را آماده می هایمان را تمیز می کنیم، لباس را مرتب می
شوند و آرام آرام با نام خدا و ذکـر   کنند و وارد آب می کنند و تجهیزات خود را چک می می

  کنند. او حرکت می
کند. صـداي شـلیک    رسد و آب هم با ما همکاري می ها دیگر به گوش نمی صداي نفس  

دهـد.   میشود و به مجلس عروسی شور دیگري  خمپاره و توپ هر لحظه بیشتر و بیشتر می
شـود   زمان سرصدا بلند می ریزند و هم ها مانند نقل و نبات به سر ما می کم کم تیرها و گلوله

                                           
نامه این عبارت از امـام خمینـی    چنین باالي وصیت . هم17/1/64خانی  است: علیرضا قره شهید باالي وصیت نوشته  -1

 .»کند لرزاند و انسان را بیدار می ها انسان را می نامه این وصیت«نوشته شده است: 
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گاهمـان   شود. حجلـه  دهد و با خوردن اولین گلوله خطبۀ عقد خوانده می و شکوه خاص می
هاي گستردة جنوب و عروسمان شـهادت. چـه لحظـۀ قشـنگ و تماشـایی. گـویی بـار         آب

یابنـد. فریـاد    هاي پـاك و سـپیدي تـو را درمـی     اند و دست رت برداشتهسنگینی از روي کم
انـا هللا و انـا الیـه    «کردم.  دادي تا در راهت فدا می کشی خدایا کاش به من هزار جان می می

  (اهللا).  » سوي اوست و بازگشت ما همه به« 1»راجعون
ـ    پیامی که به امت حزب   د و از کمـک بـه   اهللا دارم این است دست از یـاري امـام برنداری

  اسالم دریغ ندارید و اگر از این بندة حقیر کوچک ناراحتی دارید مرا حاللم کنید.
  خوشـــا آنـــان کـــه بـــا عـــزت ز گیتـــی 

  
ــد    ــد و رفتنــ ــویش برچیدنــ ــاط خــ   بســ

خـواهم بگـویم    پدر و مادر عزیز مرا حاللم کنید چون من حق شما را ادا نکردم ولی می    
خواهیم  اند؟ چرا ما نمی اند چه سودي برده د جمع کردهآنانی که فرزندان خویش را دور خو

پندارنـد   کنند هرگز مـی  قبول کنیم که اسالم در خطر است و آنانی که در راه خدا جهاد نمی
  دهد، بگذریم. اند و خداوند به آنان توفیق بها را نمی که زرنگند بلکه خیلی عقب مانده

خـورم و   ام و نزد خـدا روزي مـی   که زندهام بل فقط براي من گریه نکنید چون من نمرده  
) جهاد 7مردگان آنهایند که از یاد خدا غافلند، مؤمنین در راه خدا با عشق به امام حسین(

آید و سـر   ) به بالین آنان می7جنگند و اگر هم کشته شوند حسین بن علی( کنند و می می
ـ  گذارد و با خود به دیار حق می آنان را روي زانوي مبارکش می رد و از ایـن دنیـاي مـادي    ب

  کند. جدا می
  چون شب عملیات است عجله کردم ببخشید.

  18/11/64مورخه  2شب عملیات
  اهللا اخالص شکنان حزب دستۀ خط

  3خانی علیرضا قره

                                           
 .156بقره/  -1
(دو روز پس از وصیت شـهید)   20/11/64است که تاریخ  8ترین عملیاتی که شهید بدان اشاره دارد والفجر  نزدیک -2

 است. ) انجام شده3در فاو عراق با رمز یا زهرا(
د امضـا  ، و شـهی 17/11/64است: (گردان: کربال، واحـد: اخـالص، تـاریخ:     نامه نوشته شده ذیل صفحۀ دو از وصیت -3

 خانی). است علیرضا قره کرده
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  خانی علیرضا قره
 245قط لطـف کنیـد مقـدار    من نه چیزي در این دنیا داشتم و نه آرزویی جز شهادت، ف  

تومان آن را به برادر قاسمیون بدهـد (خـودش    100تومان به حمید عباسی دوستم بدهید تا 
تومان آن را به کشـاورزیان و در آخـر از همـه     45تومان را به جعفرپور و  100شناسد)،  می

  همه و همه خداحافظی دارم.
ام و انشاءاهللا که بـا   شکن شده در ضمن من خودم این راه را انتخاب کردم و غواص خط  

پیروزي به آرزویم رسیدم. ببخشید که کم نوشتم چون خیلـی دیـر شـده و شـب عملیـات      
  است.

  خانی علیرضا قره
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  هاي کلیدي عبارت
I  کار نمود. سال جنگ علیه باطل، جهاد را نصیب من گنه 5خداي بزرگ را شکر که بعد از 
I دست ما رسیده، دفـاع   قرن جهاد و شهادت و شکنجه به 14که بعد از  بجاست که از اسالم عزیز

 کنیم.
I هایش از کفر و ننگ و نفاق، اعم از شرقی و غربـی تـا    در مقابل دشمن متجاوز، در تمامی چهره

 جنبد بایستیم. ها می پاي جان و تا آنجا که مژه
I و بیمی هم ندارم که میـان مـا،   ام  چون این راه را خودم و با اشک و ناله و آه از خدا طلب کرده

 جان خود را بدهم.
I اگر الزم شد فدا کنید. ،سعی کنید که تمام فرزندان خود را در راه دین و قرآن و اسالم 
I )حجاب خود را حفظ کنید و الگوي مردم مسلمان باشید.3خواهرانم، مانند زینب ( 
I نقالب و اسالم استوار باشند.وصیتم به ملت مسلمان این است که مانند کوه در برابر دشمنان ا 
I .تا آخرین قطرة خون از امام امت پشتیبانی نمایند و مبادا امام را تنها بگذارند 
I باشد. خاطر اسالم و عشق این انقالب می هدف از آمدن به جبهه و خون دادن من تنها به  

  اهللا شکر :نام
  قزوهی خانوادگی:  نام

  حسن پدر: نام 
  صغرا نام مادر:

  1340یکم فروردین  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  اول متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365نوزدهم اسفند  تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:

  اصابت ترکش ادت:نحوة شه
  زاده یحیاي زادگاهش امام :مزار
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  شکراهللا قزوهی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب الشهدا والصدیقین

  1»الذّین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون و التحسبن«
انـد و در کنـار    اند بلکه زنده شوند مرده اي مردم نگویید که کسانی که در راه خدا کشته می«

  ».خورند پروردگارشان روزي می
 2درود و سالم به پیشگاه آقا امام زمان(عج) و نایب برحقش امام خمینی این پیر جماران  

  و با سالم و درود به تمام شهیدان به خون خفته و با سالم و درود به رزمندگان اسالم.
کـار   سال جنگ علیه باطل، جهـاد را نصـیب مـن گنـه     5خداي بزرگ را شکر که بعد از   

نمود و جبهه رفتن را نصیب من کرد، تا بتوانم خود را بسازم و خدا را شکر بسیار که جبهه 
ستی را نصـیب مـن سـاخت و نـام مـرا در لیسـت دانشـجویان و        و جنگ علیه ضاللت و پ

سـازي و انسـانیت و اسـالم قـرار داد، تـا       جویان این جبهه اسالم و این دانشگاه انسان جنگ
 14آري بجاست که از اسالم عزیز کـه بعـد از    اي از دنیاي گناهانم محو شود. انشاءاهللا قطره

دفاع کنیم و پاسداري شایسته براي خـود   دست ما رسیده، قرن جهاد و شهادت و شکنجه به
هـایش از کفـر و ننـگ و     و احکام الهی باشیم و در مقابل دشمن متجاوز، در تمـامی چهـره  

  جنبد بایستیم. ها می نفاق، اعم از شرقی و غربی تا پاي جان و تا آنجا که مژه
ـ      ه نکنیـد  وصیت به پدر و مادر عزیزم: اي پدر و مادر عزیزم اگر شهید شـدم بـرایم گری

ام و بیمی هم ندارم که میـان   چون این راه را خودم و با اشک و ناله و آه از خدا طلب کرده
ما، جان خود را بـدهم و اگـر خواسـتید گریـه کنیـد و طاقـت بیاوریـد بـراي تمـام شـهدا           

مبادا بـراي مـن اشـکی بریزیـد و بایـد       ) گریه کنید.7مخصوصاًٌ شهیدان کربالي حسین(
هاي دیگر آماده  اید و براي تحویل دادن امانت امانت خود را تحویل داده خوشحال باشید که

شوید. سعی کنید که تمام فرزندان خود را در راه دین و قـرآن و اسـالم اگـر الزم شـد فـدا      
کنید. اي پدر و مادر عزیزم من در زندگی کوتاه با شـما مزاحمـی بـودم کـه رفـتم، اگـر در       
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خواندم امیدوارم که شما ببخشید و طلب  م و درسم را نمیداد درس خواندن شما را آزار می
  طلبم.   حاللیت می

وصیت به برادرانم اي ابوالقاسم امیدوارم که سالح به زمین افتادة من را بر دوش گیـري    
ها آیی و با کفر جهانی بجنگی. برادر عزیزم امیدوارم کـه در کـالس    و با شاگردانت به جبهه

شجاعت و شهادت بدهی و آنان را به اسالم و جبهه دعوت کنی. به شاگردان درس ایمان و 
ولی اما تو برادر عزیزم اسماعیل، امیدوارم که درست را بخوانی تا در آینده سالح بـه زمـین   
افتادة من را برداري و با دشمنان اسالم بجنگی، اآلن سالح تو قلم و سنگر تو مدرسه است. 

رنجانـدم   1ام و تـو را از خـود   ی بر روي تو بلند کـرده برادرم در این زندگی کوتاه، اگر دست
  طلبم.   امیدوارم مرا ببخشی و از ت طلب حاللیت می

وصیت به خواهرانم: اگر در زنـدگی شـما را آزار دادم امیـدوارم مـرا ببخشـید و طلـب         
) حجـاب خـود را   3و وصیتی که با شما دارم این اسـت ماننـد زینـب(    2کنم میحاللیت 

گوي مردم مسلمان باشید و از تمام دوستان و آشنایان اگر از من بدي دیدنـد  حفظ کنید و ال
  طلبم. امیدوارم مرا ببخشند و از آنان طلب حاللیت می

و وصیت به ملت مسلمان: وصیتم به ملت مسلمان این اسـت کـه ماننـد کـوه در برابـر        
مت پشتیبانی نماینـد و  دشمنان انقالب و اسالم استوار باشند و تا آخرین قطرة خون از امام ا

  .که انشاءاهللا انقالب ظهور مهدي(عج) متصل شود تا این .مبادا امام را تنها بگذارند
خواهم که کاري کنید براي جامعه الگو باشید و همیشه تقـوا   اللهی می و از جوانان حزب  

را بـه  یعنـی شـما    3»اوصیکم به تقوي اهللا: «فرماید ) می7طور که علی( همان .را پیشه کنید
خـاطر اسـالم و    کنم و هدف از آمدن به جبهه و خون دادن من تنها به تقوي خدا وصیت می
باشد. هدف از انقالب مـا ایـن بـود کـه از زنـدگی حیـوانی و کـار و         عشق این انقالب می

در آییم و به زندگی انسانی برسیم. زندگی انسانی کـه خـدا    درآمدن و خوردن و خوابیدن به
 ،و روزة قضا برایم بگیرید ماه نماز 1خواهم که  ه است. و از پدر و مادرم میبراي ما مهیا کر

  تا خدا از من راضی و خشنود شود.
  خداحافظ
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  هاي کلیدي عبارت
I .بندة حقیر براي رضاي خدا به جبهه رفته و در صف سربازان امام زمان(عج) قرار گرفتم 
I اهللا خمینی متجلّی گشته است. ه در جسم روحدر این جهاد در پی نوري به حرکت درآمدم ک 
I ام. بلکه براي همیشـه   هاي متحرك، بدانید که نمرده معنا، اي مرده هاي بی اگر شهید شدم اي زنده

 زنده خواهم ماند.
I سپاریم. ما دنیا را به دنیاپرستان می 
I  خصـم زبـون   اي حامیان و نگهبانان خط والیت و امام، استوار و صبور و پرخروش و توفنده بر

 بتازید.
I .اگر چون شمع بسوزیم همچنان باید با این نهضت باشیم و بار را به منزلگاه برسانیم 
I هاي شیطانی باعث از هم گسستگی شما شود. مبادا خداي ناکرده وسوسه 
I ت حزباهللا مـأیوس   اهللا باشد و ضـدانقالب را از منـزوي سـاختن حـزب     خون ما باید باعث قو

 گرداند.
I فقیه است. ) است و مرجع اعلم است و ولی7سین(امام رهرو ح 
I اهللا باید هوشیاري خودش را حفظ کند تا بازوان امام پایدار بمانند. امت حزب  
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  سعید قزوینی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
با سالم به پیشگاه امام زمان و نایـب بـرحقش امـام خمینـی و سـالم خـدمت ایثـارگران و        

  کنم. پایان عرض می دمت پدر بزرگوارم سالم و درود بیجانبازان و رزمندگان اسالم، خ
جاي آورم. به هرحـال   مرا ببخشید که نتوانستم به شما خدمت بکنم و حق فرزندي را به  

به دنبال تکلیف خود عمل کردم. انشااهللا به لطف خدا در روز محشر روزي که از قبرهامـان  
) روسـفید  8نبیاء و ائمه معصومین(اال شویم در مقابل دیدگان حضرت خاتم برانگیخته می

  خواهم که در حقم دعا کنید که خدا از سر تقصیراتم بگذرد. باشیم. از شما ملتمسانه می
جا بیاورنـد. در ضـمن    ماه روزه احتیاطاً برایم به 2لطف کنید و بگویید یک سال نماز و   

این چیز دیگـري هـم    عنوان رد مظالم از طرف من بدهید و غیر از هزار تومان هم به 5مبلغ 
ندارم که به آن سفارش کنم. امیدوارم هر کس از من بدي دیده است ببخشد و اگر به کسی 

  هم بدهکار بودم درصورت مراجعه به او بدهید وگرنه مرا ببخشد.
کنم. امید است براي امت  ام را در دو صفحه به حضورتان تقدیم می نامه در ضمن وصیت  

بعد سرفراز باشـد و بدانـد    نکه نگران نباشد و م 1. به مادر بگوییداهللا مورد تذکر باشد حزب
مرا ببخشد و برایم دعا کنـد و غـم بـه دل راه     2که امرش ضایع نخواهد شد و حتماً بگویید

) شـرکت  7برود مجلس امـام حسـین(   3خواست ناراحت باشد بگویید ندهد و هرگاه می
  کند یا به منزل شهدا برود. 

  »اهللا رحمۀ والسالم علیکم و«
  فرزند کوچک شما سعید قزوینی

7/9/64  
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

اهللا فیقتلـون و   یقاتلون فی سبیل الجنـۀ ان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأنّ لهم «
  1»و االنجیل و القرآن التوریۀیقتلون وعدا علیه حقّا فی 

کنند و  ایمان را به بهشت خریداري کرده آنها در راه خدا جهاد میخداوند جان و مال اهل «
شوند. این وعدة قطعی خداست و عهدي است  دشمنان دین را به قتل رسانده و یا کشته می
  ».که در تورات و انجیل و قرآن نقل شده است

که شما آن کرد بی کشید و همه را هالك می خواست خود از کافران انتقام می اگر خداوند می«
بکشید ولیکن این جنگ براي امتحان خلق به یکدیگر است و آنان کـه در   زحمتدر جنگ 

  2(قرآن کریم)». خدا هرگز رنج اعمالشان را ضایع نگرداند ،راه خدا کشته شدند
روید و اگر کشته شوید بـه بهشـت    منطق، منطق صدر اسالم است اگر بکشید به بهشت می«

. »رد. خدا به ماهم فرصت دهـد کـه در راه او شـهید شـویم    روید، این منطق شکست ندا می
  3(امام خمینی)

ها و سالم بر خمینی که ما را نجات داد و هدایت  منجی و مصلح انسان درود بر مهدي(عج)
  کرد.

  اهللا نامۀ پاسدار انقالب اسالمی سعید قزوینی فرزند اسداهللا به امت حزب وصیت
) و بـه امامـت   6ی و نبوت حضرت محمد(دهم به یگانگی خدا و بندگ شهادت می  

دهـم کـه مـرگ حـق اسـت و       ) وصی رسول خدا و یازده فرزندش. شهادت مـی 7علی(
  بهشت و دوزخ حق و روز رستاخیز در پیش.

دهم که این بندة حقیر براي رضاي خدا به جبهـه رفتـه و در صـف سـربازان      گواهی می  
ري بـه حرکـت درآمـدم کـه در جسـم      امام زمان(عج) قرار گرفتم و در این جهاد در پی نو
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ی گشته است و فرمانبر او مانده و پایداري و استقامتم از ایـن روسـت    روح اهللا خمینی متجلّ
  ام. که بشارت خدا را به گوش خریده و لبیک گفته

کنم که به این بنده سراپا تقصیر لطف بسـیار کـرد و مـرا در     خداوند سبحان را شکر می  
اي هـ  اي مـرده  ،معنـا  هاي بـی  دایت فرمود. اگر شهید شدم اي زندهها یاري و ه ابل لغزشقم

بلکه براي همیشه زنده خواهم مانـد. مـا دنیـا را بـه دنیاپرسـتان       .ام نید که نمردهابد ،متحرك
ن بلولند و در لجنزارهاي دنیـا بـه زنـدگی پسـت خـود خاتمـه        می سپاریم تادر مرداب متعفّ

  دهند.
) و اي حامیان و نگهبانـان  7سدارن وارث خون حسین(سنگرم، اي پا برادران عزیز هم  

بر خصم زبون بتازیـد و خـم بـر     1وفندهتخط والیت و امام، استوار و صبور و پرخروش و 
ابروان نیاورید که اگر چون شمع بسوزیم همچنان باید با ایـن نهضـت باشـیم و بـار را بـه      

انـد، مبـادا خـداي     پاه درهم آمیختهمنزلگاه برسانیم مطمئن باشید که آیندة انقالب با آیندة س
گیـري از سـپاه را    هاي شیطانی باعث از هم گسستگی شما شـود و یـا کنـاره    ناکرده وسوسه

  برایتان به ارمغان آورد که آن روز اول سقوط است.
اللهی مشغول به خـدمت در جمهـوري اسـالمی، شـما کـه بـه        و شما اي برادران حزب  

ایـد از ایـن فرصـت اسـتفاده کنیـد و       ر امور قرار گرفتـه نعمت این انقالب اسالمی در مصاد
نسبت به اسالمی کردن جامعه همت بگمارید که فردا دیر است و فرصـت را بـه منحـرفین    
ندهید که اگر در مسئولیت هرچند ناچیز قرار گیرنـد زهـر خـویش را بـه روي ایـن مـردم       

اهللا باشد و ضـدانقالب   حزباهللا و شهید داده خواهند پاشید. خون ما باید باعث قوت  حزب
  اهللا مأیوس گرداند. را از منزوي ساختن حزب

جـاي   اهللا هوشیار باشید، شکر این انقالب و نعمت وجود چنین رهبري را بـه  امت حزب  
 چون و چرا از فـرامین و رهنمودهـاي امـام امـت.     آورید و آن چیزي نیست مگر اطاعت بی

، امـام  2گاه پیروي از نفس نکرده اسـت  و هیچ امام پیرمردي حافظ دین و مطیع امر خداست
اهللا و خـادم   امید مستضعفان جهان، پناه مسلیمن دنیا، تپش قلب رزمندگان و آبـروي حـزب  

فقیه است و روح شهدا  ) است و مرجع اعلم است و ولی7ملت است. امام رهرو حسین(
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ب. مبـادا  در کالبدش و خون تمامی شهدا در رگـانش جوشـان اسـت و اطاعـت از او واجـ     
هاي ضـدانقالب و منحـرفین در شـما اثـر گذاشـته و خـداي نخواسـته مسـتقیم و          شرارت

  غیرمستقیم موجبات آزردگی امام را فراهم سازید.
ضدانقالب در هر مقطعی به یک شکلی و ماسک مخصوصی وارد صحنۀ مبارزه با خـط    

گیـرد و در زمـانی دیگـر    توانسته علناً درمقابل انقالب موضع ب اصیل امام شده، یک زمان می
مرموزانه عمل کرده است و اآلن شگرد ضدانقالب ایجاد خط انحرافی در مسـیر خـط امـام    
است و در پی این هدف از عناوین و شعارهاي فریبنده در جهـت مخـدوش کـردن اذهـان     

کند و در پی این اهداف خائنانه یاران باوفاي دیرینۀ امـام را زیـر سـؤال     عمومی استفاده می
کننـد، در یـک زمـان علنـاً      سازي علیه دلسوزان واقعی انقالب و مستضعفین مـی  ه و جوبرد

دادنـد و اآلن هـم بـا وجـود نداشـتن اجـازة چنـین         مظلوم را مورد اهانت قرار مـی  1بهشتی
اهللا بایـد هوشـیاري    امت حزبکه  2برند [...] جسارتی رهروان شهید بهشتی را زیر سؤال می

البته خداوند وعده فرموده کـه مستضـعفین    .ان امام پایدار بمانندخودش را حفظ کند تا بازو
  .3را وارثین زمین قرار دهد و نگران [...]

اللهی بودن  و اولین معیار حزب 4»جنگ در رأس همۀ امور است«لی مسئله فعشرایط در   
اهللا مکلفند که بـه جبهـه برونـد تـا نـام       میزان مساعدت در جنگ است و همۀ برادران حزب

، همه موظفیم کـه  5»جبهه را پر کنید«اهللا برایشان با مسما باشد. اآلن امام فرموده است  زبح
  کند. ذا و کذا رفع تکلیف نمیکلبیک گوییم و دالیل 

کنم که مدتی در خدمت شـما   افتخار می ،کنید برادران عزیزم که در کردستان خدمت می  
ت که در کردستان جهاد بـا ضـدانقالب در   از همۀ شما التماس دعا دارم. بسیار زیباس .بودم

که این شیوه براي ادامۀ خدمت درآمـدن منطقـه ضـروري     ،گیرد سایۀ جهاد اکبر صورت می
بدین معنی است که از زیر بار مسـئولیت شـانه   نه است. اگر من از کردستان به جنوب رفتم 

  ها بود.  بلکه فقط براي استفاده از فرصت استثنایی جبهه ،خالی کنم

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 خوانا نیست. -2
 در اصل وصیت چند واژه افتاده است. -3
 .345، ص17صحیفۀ امام، ج ». ستدانید که االن جنگ ا آنی که در رأس امور است همه می«امام خمینی:  -4
 .427، ص 18صحیفۀ امام، جلد  -5
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بعـد از دادن ایـن    ،گـذرد  سال از پیروزي انقالب مـی  7که توجه کنید  یک تذکر هم این  
انـد و در مـواقعی از پشـت     ها یک سري هنوز هم به خود نیامـده  همه شهید و اتمام حجت

هـا و...   تفـاوت  ، بـی 2ها طلب ، سلطنت1زنند و تحت تشکیالت ضدانقالب، منافقین خنجر می
الزم است امت شهیدپرور معیار  .کنند طلبی می فرصت ،استا هستنددر یک ر  که همگی نهایتاً

اشداء علـی  «دوستی و دشمنی را در این شرایط خاص براي خود تبیین کنند و چه بهتـر از  
  .3»الکفار و رحماء بینهم

طبیعی است که در جامعۀ اسالمی ظاهراً کافري وجود ندارد ولی در شرایط فعلی کفران   
اندازي، تضعیف رهبري و انقالب و روحانیت و رزمندگان و  ري، سنگنعمت ا نقالب، رهب

چه خوب است که رفت و آمدها  .دهد هاي انقالبی بویی غیر از کفر و بدتر از آن نمی ارگان
خوار  ،روند ها بر این معیار استوار باشد و در جامعه آنها که کج می و دوستی و خویشاوندي

ند و آنها که کمر همت بـه پشـتیبانی از اسـالم و انقـالب     شوند و مورد قطع رابطه قرار گیر
اند تأیید شده و مورد عزّت قرار گیرند، تا انشااهللا این موضـوع باعـث بـه راه آمـدن و      بسته

خواهیم که آنها و همـه توفیـق شـناخت اسـالم و      اصالح منحرفین شود و ما هم از خدا می
  ند. کنبانقالب و لیاقت خدمت به این نهضت را پیدا 

خانوادة محترم، پدر و مادر گرامیم، سالم و درود خدا بر شما باد. از اینکه نتوانستم حق   
کـنم.   جاي آورم از شما عذر خواسته و درنزد خداوند طلب اسـتغفار مـی   فرزندي شما را به

مطمئنم که شما مرا خواهید بخشید. اگر مسلمان و پیرو خط امام شدم، اگر توفیـق خـدمت   
همـه را مـدیون شـما     ،ا داشتم، اگر پاسدار شدم و موفق به حضور در جبهه شدمبه اسالم ر

هستم و در سایۀ تربیت و راهنمایی شما پرورش یافتم و شرمندة آن زمان بـودم کـه توفیـق    
  .4جهاد و شهادت [...]

جاي آورید چون خدا به خـانوادة شـما هـم لطـف کـرده و       در شهادت من نماز شکر به  
اسـت. صـبر و   پذیرفتـه   5تـان هـدر نرفتـه و خـدا [...]     ات چندین سـاله شکر کنید که زحم

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ر.ك تعلیقات. -2
 ».دل و سخت و با یکدیگر بسیار مشفق و مهربانند بر کافران بسیار قوي. «29فتح/  -3
 خوانا نیست. -4
 خوانا نیست. -5
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و سرانجام همه خاك شدن چـه بهتـر از عاشـقانه     1»خدا با صابران است«استقامت کنید که 
داننـد کـه پیـام امـام      ام و خـونم پیـام دارد و همـه مـی     من هدفدار بوده .تقدیم جانان شدن

خواهم کـه گریـه    رو از شما نمی از این .است) از عزاداري و گریه به ما رسیده 7حسین(
لـیکن بـراي او گریـه کنیـد کـه خـونش جوشـش ایـن          ،نکنید، گریه بکنید و عزا برپا کنید

بــراي  .2انــد پــرورش یافتــهاهللا را در بــر داشــته و شــهدا در مکتــب او  هــاي حــزب خــون
ضاي دوست که شهدا فقط براي ر 3رسان شهدا باشید، بگویید ) گریه کنید و پیام7حسین(
  شان را به خدا سپردند.   جمجمه

تر از گذشـته شـرکت کنیـد و خـانوادة شـهدا را تنهـا        هاي شهیدان فعال در تشییع جنازه  
  نگذارید.  

  »والسالم«
  عبد عاصی مقلد امام خمینی
  سعید قزوینی

                                           
 .46و انفال/  153بقره/  ».ان اهللا مع الصابرین« -1
 ».اند پذیرفته«آید که  می نا نیست اما از سیاق کالم برخوا -2
 ».بگوئید«در اصل وصیت  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I شود. شهادت سعادتی است که نصیب هر کس نمی 
I ن راه همۀ ما شهادت استهرحال پایا به. 
I در مرگ من خوشحال باش، مادرم. 
I هاست و پوینده و کوشنده در این راه باش. برادرم، راه خدا بهترین و برترین راه 
I       امت قهرمان، با رهبري چون خمینی بر همۀ دشمنان داخلـی و خـارجی اسـالم و ایـن انقـالب

 .بخروشید و این انقالب را به سراسر دنیا برسانید
I است، زمینۀ حکومـت مهـدي(عج) را فـراهم     با خون خود، خونی که در مقابل اسالم ناچیزد بای

 .نمایید
I .سعی کنید دل به دنیا نبندید و خود را مهیاي سفر آخرت کنید  

  اهللا عزیز :نام
  قصاب خانوادگی:  نام

  رمضان پدر: نام 
  نسا نام مادر:

  1341بیستم اردیبهشت  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1360هشتم آذر  تاریخ شهادت:
  گیالنغرب محل شهادت:
  ت گلولهاصاب نحوة شهادت:

ــزار ــرف    :م ــامزاده اش ــهداي ام ــزار ش گل
  زادگاهش
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  عزیزاهللا قصاب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1[...] باید شهید بود و از شهادت گفت.

  نامۀ عزیزاهللا قصاب متن وصیت  
    2»قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون ینالذّ بنّالتحسو «
انـد و در درگـاه خـدا     هـا زنـده   شوند مرده نخوانید بلکه آن کسانی که در راه خدا کشته می«

  »خورند. روزي می
  ام: پس از سالم خدمت خانواده

نیـاي کثیـف، کـه    خواهم در این د گذارم می اکنون که پاي در راه نبرد حق و باطل می هم  
ریـزد،   و دیگران بر زمین می 5و صدام 4چون کارتر 3دست اربابانی گناه به هر لحظه خونی بی

اهللا خمینی به زمین ما تابیده است با آغوش بـاز   نام روح در پی نوري الهی که در شخصی به
بروم تا شاید بتوانم شهادت را نصیب خود گردانم. و شهادت سعادتی است که نصـیب هـر   

هرحال پایان راه همۀ ما شهادت است و اگر این سعادت در ما بـود پیـامی    شود. به کس نمی
  . 6[...]  دارم به خانودام و ملت قهرمان ایران

شمایی که گفتی تو را به خدا سپردم و مادرم، سـالم بـر تـو کـه بـاالخره بـر احسـاس          
ر مـرگ فرزنـدش اشـک    ات پیروز شدي. در مرگ من خوشحال باش زیرا اماممان د مادرانه

هاسـت و پوینـده و کوشـنده در ایـن راه      نریخت. و تو برادرم، راه خدا بهترین و برترین راه
  باش. 

و اي امت قهرمان، با رهبري چون خمینی بر همۀ دشمنان داخلـی و خـارجی اسـالم و      
دار  اکنـون مـا پـرچم    این انقالب بخروشید و این انقالب را به سراسر دنیا برسانید چون هـم 

                                           
 خوانا نیست. -1
 .169عمران/  آل -2
 ».اربابی«در اصل وصیت  -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
 خوانا نیست. -6



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     486

اسالم هستیم و باید آن را همه جا پر کنیم. و با خون خود، خونی که در مقابل اسالم نـاچیز  
است، زمینۀ حکومت مهدي(عج) را فراهم نمایید و سعی کنید دل به دنیا نبندیـد و خـود را   

  مهیاي سفر آخرت کنید. 
ن، شـهامت و  وقـت راهـی جـز اهللا، ایمـا     خـواهم کـه: هـیچ    ام می و در پایان از خانواده   

باشد. مرا در کنار شهیدان دیگـر در امـامزاده اشـرف     1خداگونه شدن نپذیرید حتی اگر [...]
  دفن کنید و همیشه به فکر شهیدان باشید.  

  امام. 2به امید پیروزي انقالب و بقاي عمر باعظمت  
15/9/1360  

[...]3  

                                           
 خوانا نیست. -1
 ».باعزمت«در اصل وصیت  -2
 خوانا نیست. -3
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  هاي کلیدي عبارت
I شهادت در راهش را نصیبم گرداند بار توفیق امیدوارم که خداوند این. 
I خاطر قدردانی نکردن از نعمتهایت خاطر شاکر نبودنمان و ما را ببخش به اي خدا ما را ببخش به. 
I  اخالص محک شناخت متقی و مؤمن از غیر مؤمن و متقی است. اخالص در امور را پیشه خود

 .قرار دهید
I  جا شیطان (ام الفساد) وجود دارد. همانآگاه باشید جایی که اخالص نباشد اختالف است و در 
I همیشه با وضو باشید، نماز را به وقت بخوانید. 
I .صدق مقدمه هدایت و تضمین کنندة نجات و سعادت است 
I کنندة اعمالتان خواهد شد همیشه متواضع باشید، از تکبر و غرور خودداري کنید که ا بطال. 
I ر راهش است.یکی از بهترین عبادات و اعمال براي خدا جهاد د 
I    به اعتقادات اسالم خدا، رسل، کتاب، عترت، معاد، بهشت و جهنم، میزان، حساب، کتـاب یقـین

 .هاست یقین داشته باش داشته باش. به آمدن امام زمان(عج) که در همین نزدیکی
I    امام را ترازو و شاغول خود بدانید و خود را با آن تنظیم کنید. چشم بر هم زدنــ[ي] خـود را از

  البیت و امام جدا نکند که باعث گمراهی و ضاللت است. لاه

  علی ن رمضا :نام
  قصابی خانوادگی:  نام

  محمد پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1338هفدهم اسفند  تاریخ تولد:
  شهرستان دامغان محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1363ام اردیبهشت  سی تاریخ شهادت:
  کنگاور محل شهادت:
  نندگیسانحه را نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  علی قصابی رمضان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  قال اهللا  الحکیم فی القرآن الکریم:

. فرحین بمـا اتـیهم   و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
ـ  م مـن خلفهـم اال خـوف علـیهم و ال هـم      اهللا من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا به

  .  1)170و  169عمران/  (آل »یحزنون
که در راه خدا کشته شدند مردگاننـد بلکـه از زندگاننـد و در نـزد خـداي        و نپندارید آنان«

خوارند و شادند به آنچه که خدا از فضل خود به ایشان ارزانی داشته است و  خویش روزي 
اند و بعد در پی آنان به آخرت خواهند شتافت مـژده   ا نپیوستهه به آن مؤمنان که هنوز به آن

  »دهند که هیچ بیم و ترسی نداشته و اندوهگین مباشید. می
اللهم انی اسئلک برحمتک وسعت کل شئ و بقوتک التی قهرت بها کل شئ و خضـع لهـا   «

وحـده   و صل علی محمد و آل محمد و اشهد ان ال الـه اال اهللا « 2»کل شئ و ذل لها کل شئ
 ئمـۀ شریک و اشهد ان محمد رسول اهللا و اشهد ان علی امیر المؤمنین ولـی اهللا و اشـهد ان ا  

المعصومین الحسن و الحسین سیدي شباب اهل الجنه و علـی ابـن الحسـین و محمـد ابـن      
علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابـن  

بهم اتولی و  ةو قاد ةو ساد ئمۀابن الحسن المهدي(عج) ا لحجۀا ی ومحمد و الحسن ابن عل
  3»اهللا و برکاته حمۀمن اعدائهم اتبرأ و السالم علیکم و علی عباده اهللا الصالحین و ر

به نام خدا و با یاد اولیا، و انبیایش و با سالم بر رهبر کبیر انقالب ناجی امت اسـالمی و    
زمندگان دلیر اسالم و سـالم بـر ارواح طیبـه شـهدا و اجسـام      با سالم بر حافظان انقالبش ر

  نورانی معلولین انقالب.

                                           
 آمده است. 160عمران/  لدر اصل وصیت آ -1
 .185قسمتی از دعاي دخول ماه رمضان، البلد االمین، ص  -2
 ).7الفقیه، باب سجدة شکر، نقل از سخنان حضرت موسی بن جعفر( -3
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رق ابصـار  خـ الهی هب لی کمال انقطاع الیک و انه ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیـک حتـی ت  «
  1»عزّ قدسکب ۀًمعلقالقلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه و تصیر اروحنا 

لغزد به یاد دارم بارهـا قلـم را دسـتم گـرفتم و بـر       اینک که قلم در دستم روي کاغذ می  
ام به این امید که دیگر بار به دنیا بـازنگردم؛ ولـی    روي کاغذ لغزاندم و وصایاي خود نوشته

بـار توفیـق شـهادت در     اکنون امیدوارم که خداوند ایـن  چه کنم سعادتش نصیبم نگشت. هم
  رداند انشاءاهللا.راهش را نصیبم گ

دانم که رسیدن به درجه و مقام لقاءاهللا و زیارت خداوند مختص افـراد صـالح و    البته می  
متقی خداوند است و عاصیان را در آن جایگاه و مقام راهی نیست. لکـن در اینجـا توبـه و    
ندامت خود را با کمال سرافکندگی و خجلت به پیش حضرت باریتعالی و رحمت نامتناهی 

) خداونـد بـر حقیـر تفضـل و     6برم و امیدوارم که به حق محمـد و آل محمـد(    میاهللا
) و وسـاطت  7ترحم نماید، از گناهان و تقصیرات ما درگذرد؛ و امید به شفاعت حسین(

دانم که خدایی که با دشمنانش مهربان است و بـه   مولی اباصالح المهدي(عج) دارم. البته می
این بندة ذلیل ضعیف ترحم خواهد نمود. امیدوارم بـه حـق    کند حتماً به ها هم ترحم می آن

) خداوند ما را به درگهش قبول بفرماید و بپذیرد. و به خـدا ایـن   6محمد و آل محمد(
دارم کـه: خـدایا    پناهان و غفّار ذنوب مؤمنین عرضـه مـی   رحمت مطلق جهان و این پناه بی

گی عفو و بخشش تو نیسـت و بایـد   ات بزرگ باشد، ولی به بزر هرچند که گناهان این بنده
دلیل کرم مطلقت این حقیر بیامرزي. اگر من هم لیاقت استفاده از بخشـش تـو را نداشـته     به

  الجمله ما، خواهد شد. باشم ولی بخشش و عفو تو شامل تمام گناهکاران، من
 خـاطر قـدردانی نکـردن از    خاطر شاکر نبودنمان و ما را ببخش به اي خدا ما را ببخش به  

خـاطر   اعتنایی به احکام و دستوراتت و ما را بـبخش بـه   خاطر بی نعمتهایت و ببخش ما را به
  و چه شدیم و چه خواهیم شد. 2فراموش کردن خودمان که چه بودیم

تذکراتی چند خدمت تمامی عزیزان و سروران و بستگان و آشـنایان و دوسـتان متـذکر      
دانم این مـوارد   موضوع بسیار متأسفم ولکن می شود؛ البته خود عامل آن نبوده که از این می

                                           
، ترجمه همین مناجات را امام خمینی در صـحیفه امـام ج   182قسمتی از مناجات شعبانیه است. مفاتیح الجنان، ص  -1

 رفانه دارد.بسیار عا 443ص  18
 ».بودم«در اصل وصیت  -2
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) 7انجامش خیلی خـوب و موجـب نجـات از آتـش جهـنم خواهـد شـد. مـولی علـی(         
طوبی لمن اخلص هللا عمله و علمه و حبه و بغضه و اخـذه و ترکـه و کالمـه و    «فرماید:  می

د و حال کسانی که در تمام احوال اخـالص بـراي خـدا را فرامـوش نکننـ      خوشا به. 1»صمته
تمام کارهاي خود را مخلصانه براي خدا انجام دهند، که این امـر باعـث رهـا شـدن از بنـد      

باشد. بدانید که اخالص محک شناخت متقی و  شیطان و نجات پیدا کردن از آتش جهنم می
مؤمن از غیر مؤمن و متقی است. لذا اخالص در امور را پیشه خود قرار دهید و اعمالتـان را  

داریـد چـرا کـه     ل باشد براي خدا خالص گردانید و آن را همیشه خالص نگههر چند که قلی
  داشتن آن است. انجام عمل آسانتر از نگه

آگاه باشید جایی که اخالص نباشد اختالف است و جایی که اختالف باشد خودپرسـتی    
 جا شیطان (ام الفساد) وجود دارد. لذا بر شـما بـاد بـر دوري از    و هوي و هوس و در همان

شیطان و اطاعت آن و بر شما باد دوري از هوي و هوس و بر شما بـاد دوري از دنیـا، کـه    
حب آن باالي تمام گناهان و خطاها است، و بر شما باد اي مؤمنین اي مسـلمین بـر کسـب    
تقوا و اخالص و فضیلت و بر شما باد بر نزدیکی بـا خداونـد و انبیـاء او و اولیـاي او کـه      

  باشند. ) می6) و آل محمد(6محمد(
آنچه را که انسان باید بدان زیاد شک کند اخالص در عمل است نه خود عمل. عمل بـه    

شود، ولی اخالص آن مهم است و خدا هم به اخالص عنایـت   هر شکلی که باشد انجام می
  دهد نه به زبان. دارد نه به عمل؛ خدا به قلب نمره می

یا در دنیا دنبال کند یا در آخـرت. اگـر در    باید راحتی را 2نکتۀ دیگر این است که انسان  
آخرت جویا شود نباید دنبال آن در دنیا بگردد و اگر در دنیا جویـا شـود در آخـرت بـه آن     

دنیا را از خود دور کنیـد   3»االخرة  حالوة الدنیا مرارة االخرة و مرارة الدنیا حالوة«رسد.  نمی
کردن به آن نباشد و ایـن موضـوع عملـی    چنان او را طالق دهید که دیگر قابل رجوع  و آن
شود مگر با ذکر و یاد خدا. یعنی [با] ذکر خداست که انسان از فریـب شـیطان در امـان     نمی

شود. در جمیع احواالت به یاد ذکر خداوند باشید. ذکر خدا به هر  گیرد و راحت می قرار می
هـا از خـانوادة    بتشکلش همیشه بر لبتان و یادش در قلبتـان باشـد، در مشـکالت و مصـی    

                                           
 ».سمته«. در اصل وصیت 64، باب 290، ص 74)، بحاراالنوار، ج 7علی( -1
 ».انسانی«در اصل وصیت  -2
 .132، باب 119، ص 70، بحاراالنوار، ج 512البالغه، ص  نهج -3
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) و آلش استعانت و استمداد بطلبیـد و خـود را بـا امـام مهـدي(عج)      6طهارت محمد(
  نزدیک کنید.

) را خیلی زیاد بگویید که بیمه کننـده  6) و ال محمد(6ذکر صلوات بر محمد(  
خرج دهید که وقت  سالمت روح است. در پاك کردن انفس خود از صفات رذیله جدیت به

  رسد.   گوش می گ چاوش هر لحظه بهتنگ است و بان
همیشه با وضو باشید، نماز را به وقت بخوانید، هیچگاه دروغ نگویید ولـو بـه شـوخی،      

همیشه صادق باشید چرا که صدق مقدمه هدایت و تضمین کنندة نجات و سعادت است، با 
تنـدي  خدا و خلقش همیشه با صداقت رفتار کنید. همیشه متواضع باشید، با مخلوقین خـدا  

نکنید. زودتر به همه سالم کن و خود را از همه کوچکتر بدان. از تکبر و غـرور خـودداري   
اسطۀ آن  کنندة اعمالتان خواهد شد؛ و این یکی از اعمال شیطان است که به و کنید که ا بطال

  از درگه خدا رانده شد.
و تمـامی  یکی از بهترین عبادات و اعمال براي خدا جهـاد در راهـش اسـت. بـر شـما        

هـاي نبـرد، خـود را     به شـرکت در جبهـه   ایهستند کسانی که مایل به داشتن آخرتی جاوید 
کـه خداونـد    هـا آمـاده سـازید و دل قـوي داریـد      ها و ناکامی ها و مصیبت براي تحمل رنج

  دهد. پشتیبان و نگهبان شماست و تنها اوست که شما را از شر دشمنان نجات می
شـدنی اسـت ولـی بـه پـاداش ایـن        هـا زودگـذر و تمـام    ختیهـا و سـ   البته این مصیبت  
هاي ابدي خواهید رسید. آخرت خودتان را به دنیاي خـود نفـروش،    ها به نعمت فشانی جان

هاي فریادکش و درندگانی شکارجو هستند. امر به معروف کن و دست  که دنیاخواهان سگ
باك نداشته باش و بـراي حـق    کنندگان و زبانت را از زشتی بازدار و در راه خدا از سرزنش

در هر جا اقدام کن. از سوءظن نسبت به برادران خود و مؤمنین بپرهیز و از غیبت و تهمت 
و دروغ و... دوري و اجتناب کن که گناهانی ویرانگرند. بـه اعتقـادات اسـالم خـدا، رسـل،      

دن امـام  کتاب، عترت، معاد، بهشت و جهنم، میزان، حساب، کتاب یقین داشته باش. بـه آمـ  
هاست یقین داشـته بـاش و بـه پیـروزي کامـل انقـالب بـه         زمان(عج) که در همین نزدیکی

رهبري امام امیدوار باش که این انقالب پیروز است و پرچم انقالب توسـط امـام امـت بـه     
دست مبارك امام زمان(ارواحنا فداه) سپرده خواهد شد انشاءاهللا بـه زودي. بـه امـام بگویـد     
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انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حـاربکم الـی   «گوید:  ) می7ام حسین(طور به ام همان
  1»ظهور المهدي(عج)

کنی منتظر پاسخ دادن باش و پاسخ مناسب بـراي   دهی و عمل می هر چه را که انجام می  
زودي باید جواب آن را دهی. و بدان که حسـاب و کتـاب و قیامـت، پـل      آن پیدا نما، که به

است مگر براي متقین. بر خـود   2وزخ جایگاهی خطرناك و سختصراط، میزان، بهشت و د
واجب بدانید حفظ و حراست از انقـالب و دفـاع از حـریم جمهـوري اسـالمی. دولـت و       
مسئولین را یاري نمایید که خادمند. قلب تپندة امت، پیر جمـاران، نعمـت عظیمـۀ خـدا در     

کنیـد، کـه محـک حسـینی     تان را اطاعت و پیروي کامل و محض و بدون چون و چـرا   بین
بودن است. امام را ترازو و شاغول خود بدانید و خود را با آن تنظـیم کنیـد. چشـم بـر هـم      

  البیت و امام جدا نکند که باعث گمراهی و ضاللت است.  زدنـ[ي] خود را از اهل
صـادره از   7428فرزند محمـد شـماره شناسـنامه     3زاده نامۀ اینجانب علی قصاب وصیت  

  دامغان. 
ریـال، ده   100.000سال نماز و دو ماه روزه و مبلـغ   وصی پدر عزیزم [است]. مقدار یک  

عنوان ردالمظالم به نمایندة امـام بپردازیـد. خمـس کتـب موجـود و وسـایل        هزار تومان، به
موجودم را حتماً بپردازید. موتورسیکلت متعلق به برادر ابوالفضل است و ماشین پیکان، کـه  

است، متعلق به برادر قاسم اسـت. وسـایل    6670پیکان شماره یک تلفن در کرمان فروشگاه 
رم قـرار دهیـد. مقـداري پـول     و در اختیار همس 4زندگی را از کرمان به دامغان منتقل نمایید

تکثیر پوستر شهید حسین به روابط عمومی بدهکارم پرداخت نماید و اجـاره منـزل را    بابت
مودن فرزنـدم جـدیت الزمـه را انجـام دهیـد و او را      در بزرگ ن 5از مهرماه پرداخت نماید.

  حسینی تربیت نمایید.

                                           
 فرازي از زیارت عاشورا. -1
 ».سختی«در اصل وصیت  -2
 است. علی قصابی تغییر داده زاده به رمضان را از علی قصاب گویا شهیدشناسنامۀ خود -3
 ».نماید«در اصل وصیت  -4
اند. ضمناً  قسمت پرداخت پوستر و اجاره منزل را پس از آنکه همسر شهید پرداخت کرده، در اصل وصیت خط زده -5

» محمـود الحسـینی  «نـام   دي بـه عنوان رد مظالم تعیین کرده از سوي فـر  ذیل وسط مبلغ ده هزار تومانی که شهید به
 جهت رساندن به محل اعالم وصول شده است.
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سخنی با پدر و مادر عزیزم و مهربانم امیدوارم که سالم ناقابل فرزندتان را بپذیریـد و از    
بخشـید. و اینجـا اعتـراف     هاست که باعث رنج و زحمت شما شده است مرا مـی  اینکه سال

نمایم و امیدوارم که مرا حالل نمایید. ولی این را  1را اداکنم که من نتوانستم حقوق شما  می
دهم که تحمل این امور خود یکی از بزرگترین عبادات است. و انشـاءاهللا   به شما اطمینان می

تالش نمایید که هرچه در توان دارید در راه این انقالب و امام و اسـالم هدیـه نماییـد، کـه     
نزد امت ما باشد. با جان و مـال و دادن فرزنـد و...    معلوم نیست این توفیق براي همیشه در

  توصیه را به همه سفارش نمایید.   2خود را در این اجر عظیم الهی شرکت بدهید و این
پدر عزیزم، از اینکه تربیت تو مرا به راه اسالم و قرآن کشاند و عاقبـت مـرا بـه عـاقبتی       

وند شما را در ثـواب شـهیدان راهـش    خیر گرداند از شما بسیار متشکرم و امیدوارم که خدا
شریک و به بهشت اعالیش واصل بگرداند. و تو اي مادرم، که زحمات بسیار زیـادي بـراي   

کـنم و   اي که من این را در هیچ شرایطی فراموش نمی حال متحمل شده من از بدو تولد تا به
داونـد ایـن   تو مشوق خوبی براي راه یافتن به مسجد و اسالم و قرآن بـراي مـن بـودي. خ   

دانـد. لکـن    کند و حتماً تو را در ثواب جهادگران راهش شریک مـی  زحمات رافراموش نمی
خـواهم بـراي آمـرزش و مغفـرت      من هم به سهم خود از شما خیلی متشکرم و از شما می

الجمله حقیر، و همچنین سالمت امام و پیروزي رزمنـدگان دعـا کنیـد کـه      همۀ مؤمنین، من
  خیلی پرفایده است.

کشید در هـر جـا کـه     سخنی با برادران مهربانم: امیدوارم که زحماتی که براي اسالم می  
هستید خداوند مؤید شما باشد. و از تو اي برادر بزرگوار و عزیزم از اینکه مایه امیـد بـراي   

نمایم. و اي برادران عزیزم، از شما هـم   خدمت به خدا و انقالب من بودید از شما تشکر می
ر خدمت به انقالب و مردم و امام از هیچ کوششی دریغ ننماییـد. امیـدوارم کـه    خواهم د می

خداوند ثواب شهیدان در راهـش را نصـیب شـما بگردانـد. سـخنی بـا خـواهران مهربـانم:         
دارد. و خود را مهیا براي این مسـائل   امیدوارم که خداوند روحیه زینبی را در شما زنده نگه

مانـد. و ایـن    وفیق (انقالب و امام) تا ابد براي امت ما بـاقی مـی  بکنید چرا که انشاءاهللا این ت
طلبد. خود را مهیا سازید. فرزندانی تربیت نمایید که مایـۀ   هاي بسیار زیادي می انقالب خون

                                           
 ».ادعا«در اصل وصیت  -1
 ».به این«در اصل وصیت  -2
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) و امـام زمـان(عج)   7) و امام حسـین( 7خوشبختی و سربلندي شما نزد امیرالمؤمنین(
حیط زندگی خود را با قرآن و اسالم و امـام آشـنا   باشند. در زندگی از اختالف بپرهیزید و م

سازید. سخنی با همسر عزیزم: امیدوارم از اینکه نتوانستم در این مدت همسر خـوبی بـراي   
از مـن دیـده و یـا شـنیدید کـه مایـه        1سختی تو باشم مرا ببخشید. اگر رنجی و سخنی و یا

اننـد سـایر زنـان انقالبـی و     رنجش شما شده باشد مرا ببخشید. و امیدوارم کـه خـود را هم  
هاي زمان ما مهیا ساخته باشید. و با دوري مـن   قهرمان، همانند همسر حنظله پیامبر و حنظله

خود را همانند سایر همسران شهیدان بدان و بدان که جهـاد تـو تربیـت فرزنـدمان حسـین      
م و ) تربیت شده و خود آماده بـراي دفـاع از حـریم اسـال    7است که باید همانند حسین(

  قوانین قرآن بکند. باید او را حسینی تربیت کنید.
ام و به تمام مردم حمایت از امـام و انقـالب و اسـالم     و مهمترین وصیت من به خانواده  
دریغ از روحانیت مبارز که جداً ما مدیون زحمات اینان هسـتیم، اینـان    باشد؛ حمایت بی می

و... که تمام عمر خود را صرف  5اي نه، خام4، منتظري3، شهید بهشتی2همچون شهید مطهري
خدمت به اسالم و ملت ایران کردند و هر کدام دژي و خاري در چشـم دشـمنان بودنـد و    

قـول امـام مظلـوم     هستند. خصوصاً حمزه شهید الشهدا، دکتر محمد حسینی بهشـتی کـه بـه   
را  6»بـه فزت بـرب الکع «زندگی کرد و مظلوم بود و در هنگام فعالیت براي جمهوري اسالم 

  گفت.
خواهید رستگار شوید بر شما باد به حمایت از انقالب. اگر  اي مردم اي عزیزان، اگر می  
ها[ي] داخلی در امان باشید بر شما باد بـه حمایـت    ها و ابوجهل خواهید از شر ابرقدرت می

خواهید از همۀ اینان دفـاع کنیـد بـر شـما بـاد بـه عضـویت در         از امام و روحانیت. اگر می
  اهللا. زبح
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حقیر با انجام کارهاي فوق انسانی امام و یاري خدا به او، خصوصاً نسـبت بـه دشـمنان      
امیـه یعنـی    چه داخلی و چه خارجی، و یاري خدا در جبهه، یاري خدا در برکناري آل بنـی 

صدر جنایتکار، امید و اطمینان کامل دارم که این انقالب تا انقالب امام مهـدي(عج) بـه    بنی
خواهیـد،   کنم که اگر دنیا را هـم مـی   رزمد. لذا به شما نصیحت می رود و امام ما می پیش می

زنید اگـر دنیـا را    سره نق می اي ضدانقالبیون، شما که براي شکم و نفت، روغن و برنج یک
  خواهید بیایید زیر چتر اسالم و امام و به امید بازگشت آمریکا و شاه نباشید. هم می

عنوان وصیت بگویم این است که راضی نیستم کسی که با امام و  بهنکتۀ دیگري که باید   
انقالب مخالف است در مراسم و یا در تشییع و بر سر قبر مـن بیاییـد. اگـر کسـی بـا ایـن       

  مشخصات بر سر قبر من آمد نفرین خدا بر او باد.
رفدار آید اول باید به رهبر من امام خمینی معتقد و حامی و ط هر کس که سر قبر من می  

  انقالب باشد.
هـاي بیهـوده    ام تقاضـا دارم از خـرج   نکتۀ دیگر که الزم به تذکر است از پدر و خـانواده   

امثال سنگ لوح سنگین، چاي و... بپرهیزند، در عوض پول آن را در حساب دولـت مکتبـی   
را  صورت چیزي ندارم ولی آن مقدار کتاب و موتور بریزند. از مال دنیا به آن  1برادر رجایی

کـار   که از آنان بهره بردارد و در راه انقـالب و امـام بـه    به برادرم ابوالفضل بدهید؛ به امید آن
  برد.
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  هاي کلیدي عبارت
I   اي کـه در تـوان    اکنون که انقالب ما در معرض خطر قرار گرفته و دشمنان اسالم با هـر وسـیله

اند بر خود واجب دانسـتم بـراي دفـاع از نظـام      ما برخاسته دارند براي مبارزه با انقالب اسالمی
 .مقدس اسالم به جبهه آیم

I .به فرمان امامم لبیک گویم، که این فرمان همان فرمان منادي وحی است 
I باید استوار و مقاوم بود که دیگر دشمن فرصت مقاومت و تاب مقاومت نداشته باشد. 
I در شهادت من گریه نکنید و صبور باشید.خواهم که  مادر مهربانم و همسر از شما می 
I خواهم که راهم را ادامه دهید برادران عزیزم، از شما می. 
I هـا   ها مهربـانی کنیـد، نگذاریـد کـه آن     برادران عزیزم، بعد از من شما یار فرزندانم باشید و با آن

 ناراحتی بکشند

  علی حسین :نام
  قلیان خانوادگی:  نام

  عباس پدر: نام 
  بنین نام مادر:

  1333یکم اردیبهشت  تاریخ تولد:
آبـاد از توابـع    روستاي حسـین  محل تولد:

  شهرستان شاهرود
  پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
  جهاد کننده: ارگان اعزام

  1366چهاردهم فروردین  تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  انفجار لودر نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :ارمز
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  علی قلیان حسین
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
    1»من نصر الحق افلح«
  ».هر کس حق را یاري کند رستگار است«

  نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان.   به  
که همه ما چشـم بـه انتظـار ظهـورش      با سالم بر مهدي موعود(عج) منجی عالم بشریت آن

هستیم و با سالم و درود بر امام امت بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران و با سالم بر شهیدان 
که حقی بس واال و بزرگ بـر دوش   قامتان تاریخند، آنان ستی راستکه به را راه فضیلت آنان

  ما دارند که ما مدیون فداکاري آنهاییم.
اي کـه در   اکنون که انقالب ما در معرض خطر قرار گرفته و دشمنان اسالم با هر وسـیله   

فاع از اند بر خود واجب دانستم براي د توان دارند براي مبارزه با انقالب اسالمی ما برخاسته
نظام مقدس اسالم به جبهه آیم و به فرمان امامم لبیک گویم، که ایـن فرمـان همـان فرمـان     

  است. 2منادي وحی
ها جان عـدو را   دست گرفت و با سربین گلوله باید استوار و مقاوم بود، باید اسلحه را به  

گداخت؛ که دیگر جاي سکوت نیست، جاي نشستن نیست که نشستن ننگ و عـار اسـت.   
اید سکوت را در هم شکست، باید فریاد زد کـه دیگـر دشـمن فرصـت مقاومـت و تـاب       ب

قول امام که فرمودنـ[د] بایـد خـواب    مقاومت نداشته باشد، باید توان را از دشمن گرفت؛ به
  ها، برخیزید و دشمن را نابود کنید. هان اي انسان 3راحت را از دشمن گرفت.

و معصومه و فاطمه و منصـوره و صـدیقه، دختـران     و اما مادر مهربانم و همسر مهربانم  
خواهم که مرا حالل کنید و در شهادت من گریه نکنیـد و صـبور باشـید     مهربانم، از شما می

  دهد. که خداوند به صابران اجري بزرگ می
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خواهم که راهم را ادامه دهید و این برادر کوچک خود  و شما برادران عزیزم، از شما می  
ها مهربـانی کنیـد، نگذاریـد کـه      و بعد از من شما یار فرزندانم باشید و با آنرا حالل کنید. 

خواهم که مرا هم حالل کنید و همچون  ها ناراحتی بکشند. همشیرة عزیزم از شما هم می آن
سـپارم و   هـایم را بـه شـما مـی     ) در زندگی صبر داشته باشید. و بعد از من بچـه 3زینب(

هـا را   گونه در برابر یتیمانم عمل کنید و آن این است که زینب انتظارم از شما خواهر مهربانم
  اسالمی بدهید. 1تحویل جامعۀ

و  2آبـاد دارم کـه از تهمـت    اي هم به شما مـردم شـهیدپرور حسـین    در پایان، چند کلمه  
 5ایـد بـر او تهمـت    ریا با چشم ندیـده  4بپرهیزید و تا اینکه چیزي را بر کسی حتمی 3دروغ

بخشش نیست. براي پیروزي رزمندگان و طول عمـر امـام دعـا کنیـد. دعـاي      نزنید که قابل 
  )3دار.( خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه ،همیشگی امام یادتان نرود

خواهد که به این وصـیت بـرادر کوچـک     در ضمن، از فرماندة محترمم برادر اسماعیلی می  
اجرا نمودیم براي فرزندانم و دوستانم و همسـر  اسد که در مهاباد  توجه کنید و فیلم مراسم بنی

  والسالم.بار دیگر پدر خود را ببینند.  و برادرانم در روستایم نمایش بدهید که همسرم و فرزندانم یک
  ام و مادرم: نامه مربوط به خانواده و برادران و همشیره وصیت

نـام   ریال به شخصی بـه  20.000ام، بدانید من مبلغ  مادرم و همسرم و برادرانم و همشیره  
هـزار تومـان بـه شخصـی      ریال معادل پـنج  50.000جناب سروان شوریابی بدهکارم و مبلغ 

 -شناسـد  اکبر شهسواري می که هردوي این دو نفر را علی -آباد نام محمد آهنی بچۀ یونس به
هـم   داند. و بقیه مالم الحسنه بدهکارم که آن هم بانک می بدهید. و مبلغی هم به بانک قرض

طور مساوي بین همسرم و فرزندانم تقسیم کنید و بعد از من هم همسـرم   اگر چیزي ماند به
  سپارم. در پایان، همگی شما را به خداي بزرگ می وکیل من است تا فرزندانم بزرگ شوند.

20/11/65  
  علی قلیان حسین

                                           
 ».جامه«در اصل وصیت  -1
 ».تهمد«در اصل وصیت  -2
 ».دوروغ«در اصل وصیت  -3
 ».هتمی«در اصل وصیت  -4
 ».تهمد«در اصل وصیت  -5



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     508

 



 509     علی حسین، لیانق ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I  ،صدد برآمده تا مرا از تـو جـدا کنـد و بارهـا مـرا تـا       شیطان بارها و بارها در اي خالق مهربانم

اي. شکر تو را اي محبوبم  همتا ناجی من بوده پرتگاه نیستی و فنا برده است ولی تو اي خالق بی
 .که اینقدر به من لطف کردي

I ،تو را به اشک مادران عزیز از دست داده حاال دیگر مرا من روسیاه را به درگاه پرمهـرت   معبودا
 .راه بده

I که از چون تو بزرگی بایـد درخواسـت بـزرگ داشـت مـن از تـو اي [محبـوبم]         به مصداق این
 .باالترین چیز را خواهانم

I شود. چیز درست می دانم تو اگر گوشۀ چشمی نیز به این سو کنی همه می 
I مندي  کنم به کارهایی که مسئول آن هستید با عالقه سروران عزیز و همکاران گرامیم سفارش می

 .یت نگاه کنیدو جد
I دست پرتوان رزمندگان اسالم باز شود. که کربالي معلی به به امید این  

  مهدي محمد :نام
  قنبریان خانوادگی:  نام

  عبدالحسین پدر: نام 
  رقیه مادر: نام

  1336یکم فروردین  تاریخ تولد:
روسـتاي باغزنـدان از توابـع     محل تولـد: 

  شهرستان شاهرود
  دیپلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1367چهارم مرداد  تاریخ شهادت:
  غرب آباد اسالم محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدمهدي قنبریان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   »تعلموناهللا ذلکم خیر لکم ان کنتم  انفروا خفافا و ثقاال و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل «
وید (با فوج سواره یا پیاده، آسان یا مشکل) براي جنگ با کافران، سبکبار و مجهز بیرون ش«

و در راه خدا به جان و مال جهاد کنید. این کار شما را بسی بهتر خواهد بود. اگر مـردي بـا   
  )41(توبه/» فکر و دانش باشید.

الهی اي خالق مهربانم، اي همدم و همزبانم، اي مونس صبح و شامم و اي رب من! تـو    
عاشقت هستم. گرچه شیطان بارها و بارها در صـدد برآمـده تـا    دانی که تا چه حد  خود می

همتـا   مرا از تو جدا کند و بارها مرا تا پرتگاه نیستی و فنا برده است ولـی تـو اي خـالق بـی    
اي. شکر تو را اي محبوبم که اینقدر به من لطف کردي. ولی یک سخن با تو  ناجی من بوده

دانـم گناهـانم    ین حد منتظر نگاه داشتی. گرچـه مـی  دارم و آن این است که چه شد که مرا تا ا
  1بازآي. فرمودي: صدبار اگر توبه شکستی باعث این وقفه طوالنی شده است ولی خودت می

چکـان   معبودا، اینک بازگشتم، مرا بپذیر. گرچه قابل پذیرش نیستم تو را به قطرات خون  
را به لحظۀ ظهور آقا امـام  )، تو 3) و زینب(7، تو را به لحظۀ خداحافظی حسین(2[...]

)، تو را به اشک یتیمان منتظر بابـا، تـو را بـه اشـک     3زمان(عج)، به پهلوي شکستۀ زهرا(
مادران عزیز از دست داده حاال دیگر مرا من روسیاه را به درگاه پرمهرت راه بده. بارالها، تو 

بـود او را   هـا را بـه مـن کـرده     بـار آن التمـاس   ) فرمودي اگر قارون یـک 7که به موسی(
اي و مـرا بـه درگاهـت     بخشیدم، چه شد که از این بندة حقیر سراپا تقصیر روي گردانده می

که از چون تو بزرگی باید درخواست بزرگ داشـت مـن    دهی. ولی به مصداق این [راه] نمی
دانم تو اگر گوشۀ چشمی نیز به ایـن سـو    از تو اي [محبوبم] باالترین چیز را خواهانم و می

  شود.  چیز درست می مهکنی ه
حال سخنی با برادران و دوستان و همکاران عزیزم دارم. این دوسـت حقیـر و کوچـک      

خود را که در دل جز خیرخواهی برایتان نداشته است عفو کنید، که عفو از بزرگـان اسـت.   
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کـنم بـه    برایم دعا و طلب مغفرت نمایید. به سروران عزیز و همکاران گرامیم سـفارش مـی  
ها را با کمـال دقـت و    مندي و جدیت نگاه کنید و آن یی که مسئول آن هستید با عالقهکارها

کننـدگان فـرداي    مراقبت انجام دهید. در امر [پرورش] و آموزش نونهاالن و عزیـزان و اداره 
سازان فرداي جامعـه   جامعه بیش از پیش کوشا باشید. آنها را طوري [تربیت] نمایید که آینده

  ها باید اداره شود.   دست پرتوان آن اسالمی ما به هستند و جامعۀ
و حال سخنی با برادران و خواهران و همسر عزیزم، برادران عزیـزم، از اینکـه نتوانسـتم      

گونه سفارشی براي شما نـدارم، چـرا کـه     برادر خوبی براي شما باشم مرا ببخشید. من هیچ
رف من از کلیه قومـان و خویشـان و   اید. از ط چون شما رهبر و راهنماي من در کارها بوده

همسایگان حاللیت بطلبید. خواهرانم، از اینکه نتوانستم براي شما هم برادر خوبی باشم مـرا  
حال بر خط امام و انقـالب بودیـد پابرجـا باشـید و هماننـد       گونه که تا به عفو کنید و همان

ورد تنـد و  ) در مصائب استوار باشید. همسـرم، ممکـن اسـت در زنـدگی برخـ     3زینب(
نابجایی از من سرزده باشد که شما را رنجیده خاطر نموده باشم. امیدوارم که مرا ببخشید و 

گونه که رضاي خداست تربیت نمایی، طوري تربیت نمایی کـه هرگـز    فرزندم میثم را همان
  امام و انقالب را فراموش نکند.

عـوض مـن هـم     شـوید از  خواهم هروقت به قـم مشـرف مـی    در ضمن از همۀ شما می  
ها را فرامـوش   کنم که هرگز آن اي براي پدر و مادرم بخوانید و شما را هم سفارش می فاتحه

  ها حق بزرگی به گردن ما دارند.  که آن نکنید چون
    1»عینا ابدا طرفۀانفسنا  الیاللهم التکلنا «

هللا. و از عـوض  دست پرتوان رزمندگان اسالم باز شود. انشاءا که کربالي معلی به به امید این
  . 2ما هم [...]

  .3[...] خدایا خدایا  
  »والسالم علی من اتبع الهدي«
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  هاي کلیدي عبارت
I .الهی، آمدم بار دیگر توبه کنم، تائبم گردان 
I .الهی، هر چند گناه کثیر دارم اما دل به رحمت تو بستم 
I ی نبوده است.خدایا شاهد باش که جز رضاي تو و جز انجام تکلیف مرا هدف 
I سوي حرم ثاراهللا قوت بخشید تر به هایم را استوار و قوي اهللا گام عشق به روح. 
I  )جوابگـو  7) و امـام حسـین(  :امام را تنها نگذارید که در روز جزا در مقابل ائمه هـدي (

 نخواهید بود.
I  مقابل مصائب مقاوم باشیددر. 
I داد، مبادا صبر و اسـتقامت و ایمـان   گاه شهادت پرواز  اگر دست رحمت خداوند من را به حجله

 .خود را از دست بدهید
I لباس اطاعت و پیروي از امام زمان را بر تن دارید. مبادا این لباس را از تن بیرون آورید. 
I توان شد اهللا نمی اهللا، سرباز بقیۀ بدون اطاعت روح. 
I پس تسلیم فرمان رهبر انقالب و مرجع شیعیان جهان امام خمینی باشید  

  حسن :نام
  قهابی خانوادگی:  نام

  اکبر علی پدر: نام 
  صغرا نام مادر:

  1345هشتم دي  یخ تولد:تار
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  دوم راهنمایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1365چهارم فروردین  تاریخ شهادت:
  فاو عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  قهابی حسن
  

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

الهی، در درگاهت نشستم، ناالنم کن. الهی، آمدم بار دیگر توبه کنم، تائبم گردان. الهـی،    
گفتی بخوان، مـن هـم    هر چند گناه کثیر دارم اما دل به رحمت تو بستم. خدایا، تو خود می

دي، طلبم را برآور. خدایا، آمدم تا که امشب بینـا شـوم،   خواندم، تو خود وعدة استجابت دا
گـویم و  » الهـی العفـو  «بخش، قدرت سخنم ده تا  آمدم تا که گویا شوم. خدایا بارالها، هستی

اندیشـم از اعمـال خجـل     بر اعمالم استغفار کنم. خدایا، هرگاه کـه بـر نظـارة شـهیدان مـی     
  ا مرا وفادار کنی.ام ت گردم. خدایا، به عهدم وفا نکردم، آمده می
روز  20ها را بـه عـرض شـما برسـانم. حـدود       حمید جان، چند جمله است که باید آن  

روزه بدهکار هستم و یک ماه نماز. و دیگر وصیتی که دارم این است که اگر جنازة من آمد 
 ام نیامد باز هم در کنار سیدتقی قبر شهید سیدتقی دفن کنید و اگر هم جنازه 2من را در کنار

  عنوان یادبود بکنید. قبري به
و اما آرزویی که از خداوند متعال خواستارم: امید دارم که بدن من قطعـه قطعـه شـود و      

در میان این صحراها باقی بماند که اگر هم کمی شده جبران گناهانم شـود و امیـدوارم کـه    
  خداوند متعال آرزوي این حقیر را برآورده کند.

دهند. اما نوارها[ي]  ها می خواهم که خود آن نفر پولی را میدر ضمن حمید جان، از دو   
  تا[ي] آن از آن علی است. 2ها مال شماست و  تا نوار است که یکی از آن شما و علی سه

  به امید فتح پیروزي رزمندگان.  
  التماس دعا[ي] مخصوص.

  »والسالم. من اهللا التوفیق«
  حسن قهابی  بندة سر تا پا گناه

16/12/64  
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  اي دیگر] نامه ت[وصی
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

و سـالم بـر علـی مرتضـی، ولـی و      » ال الـه اال اهللا «گـذار   ) پایـه 6سالم بر محمدبن عبداهللا(
) جلودار حجاب و عفت و پاکـدامنی.  3)، و سالم بر فاطمه(6اهللا( پرچمدار محمد رسول

عظم ولی عصـر(عج) ارواحنـا و   اهللا اال بقیۀماه تابان آسمان عصمت و طهارت و بر  11و سالم بر 
اهللا،  سـاز حکومــت عــدل جهــانی روح  و درود بــر زمینــه ارواح العـالمین لتــراب مقدمــه الفـداء.  

  جهان امروز. بخش حرکت اسالمی در بخش اسالمی که فراموش شده بود، و حیات روح
خدایا شاهد باش که جز رضاي تو و جز انجام تکلیف مرا هدفی نبوده است. سر را بـه    
کـنم. مـوالي مـن     کنم و جانم را به قربانی [برایت] فدا مـی  سلیم امرت به درگاه تو نثار میت

  اقتدا به حسینت نمودم و پیروي از کوفیان ننمودم.
سوي حرم ثاراهللا قوت بخشـید و بـا ذره    تر به هایم را استوار و قوي اهللا گام عشق به روح  

مینی سر دادم. اهللا اکبـر. اي ملـت مسـلمان    ذره وجودم تکبیر نماز عشق را به امامت امام خ
  ، سعی کنید راهتان از امام امت جدا نشود.1گذراند ایران دفتر تاریخ اوراق مکرري را می

) در مقابل عدل موال تاب و تحمل نیاوردند و فـرق مبـارك   7زمان حضرت علی( 2[...]  
سـانیدند. اي عزیـزان   خون آغشته نمودند و مظلومانه و تنهـا بـه شـهادتش ر    آن حضرت را به

بیایید تاریخ را دگرگون سازید، دوباره در مقابل علی زمان چون کوفیان نباشید و امـام را تنهـا   
نخواهیـد   ) جوابگـو 7) و امـام حسـین(  :نگذارید که در روز جزا در مقابل ائمه هدي(

  بود.
  مبــــــادا خویشــــــتن را واگــــــذاریم

  
ــذاریم     ــا گـ ــتن را تنهـ ــام خویشـ   3امـ

هاي انقالب بسازید و تحمل کنید چرا کـه بـا گـرگ درافتـادن درد و      تیو در مقابل سخ    
و اسـتوار   4هاي حاکم بـر جهـان مقـاوم    یاد آرید و در مقابل تمامی ستم رنج دارد. خدا را به

  بایستید.
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) 7(2) و قاسـم 7(1اکبر اي که در آن جوانان همچون علی اي خانوادة عزیزم، جامعه  
بـن   ) و ام لـیال باشـند و پـدران همچـون علـی     3زینـب(  هستند، مادران و خواهران باید

و کفـار بـا چنـگ و دنـدان بـه       3)، همچون شیر غران در مقابل هجوم منافقین7الحسین(
  مبارزه برخیزند. در زندگی دنیا دلبند بر زر و زیور دنیا نباشید.

در در هنگام رفتن از این دار فانی تنها موجودي انسان کفن اوست و الغیـر. پـس چـرا      
که فقیر و ثروتمنـد هـر دو بـا یـک      همه رنج و زحمت به خود دهد، حال آن دنیا انسان این

  روند. سوي آخرت می دارایی از این عالم به
هاي پاکتان را با عالقه به دنیاي کثیف آلوده نسازید. در مقابل مصائب مقاوم باشـید   قلب  

داد، مبادا صبر و اسـتقامت و   گاه شهادت پرواز و اگر دست رحمت خداوند من را به حجله
ایمان خود را از دست بدهید بلکه آنچنان باشید کـه مـادران فرزندانشـان را بـه قربـانی بـه       

  پیشگاه حضرت مهدي(عج) بفرستند.
آمرزش نمایید و از خداوند بخواهیـد در شـهادتم    4خواهم که [...] و در آخر از شما می  

  مقبول درگاهش بفرماید.
  

  نکـنم پشـت بـه میـدان    پاسدارم و هرگـز  
  

  گر سـر بـرود مـن نـروم از سـر پیمـان        
    

این باشد که لباس اطاعـت و   5اي چند با برادران پاسدارم، در زندگی شما [...] اما توصیه  
پیروي از امام زمان را بر تن دارید. مبادا این لباس را از تن بیرون آورید چرا که امـام امـت   

تـوان شـد    اهللا نمـی  بقیۀ اهللا، سرباز بدون اطاعت روح 6ود.فرمودند اگر سپاه نبود کشور هم نب
پس تسلیم فرمان رهبر انقالب و مرجع شیعیان جهان امام خمینی باشید و لباس سربازي آن 

  اید آن را از خود جدا نسازید. بزرگوار را کفن خود نموده و تا زنده
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که مرا حالل کننـد و از   خواهم داران می در خاتمه، از همۀ دوستان و برادران و همۀ حق  
من راضی باشند و برایم دعا کنند. خداوند همۀ مـا را بیـامرزد و توفیـق زیـارت کـربال[ي]      

  ) به ما عطا بفرماید.7حسین(
  »والسالم«

  بندة حقیر خدا حسن قهابی
30/8/63
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  هاي کلیدي عبارت
I ارزه کنممن سرباز امام زمان(عج) وظیفه دارم که با مزدوران بعثی مب. 
I توانم به جبهه بروم است که می  خدا را شکر که سن من به جایی رسیده. 
I .آرزو دارم که عمري باقی بماند امام را از نزدیک مالقات کنم 
I  خواهرانم، حجاب خود را حفظ کنید و زهراگونه در مقابل دشمنان اسالم بایستید و در نمازهاي

 جمعه شرکت کنید و براي امام دعا کنید.
I رادرانم، اگر من شهید شدم نگذارید اسلحۀ من بر زمین بیفتد و سنگرم خالی بماند.ب  

  حسین :نام
  قهوري خانوادگی:  نام

  اسماعیل پدر: نام 
  رقیه نام مادر:

  1342وردین دهم فر تاریخ تولد:
  شهر شهرستان مهدي محل تولد:
  دوم راهنمایی تحصیالت:
  ارتش کننده: ارگان اعزام

  1361چهارم بهمن  و بیست تاریخ شهادت:
  خوش عین محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  حسین قهوري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
    1»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
ـ  اند مرده مپندارید بلکه آنان زنده کسانی که در راه خدا کشته شده« زد خـدا روزي  اند و در ن

  »خورند. می
حـق امـام    نام پروردگار یکتا و درهم کوبندة سـتمگران و سـالم و درود بـر نایـب بـه      به  

شکن که به پیروي از اجداد طاهرینش ما را از زیر ظلـم و   زمان(عج)، امام امت، خمینی بت
کـه   ستم و فساد دشمنان اسالم رهایی بخشید و به حق خون تمام شهدا از خداوند خواهانم

من سرباز امام زمان(عج) وظیفـه دارم کـه    پیروزي نهایی را نصیب رزمندگان اسالم بفرماید.
کنم. خـدا را شـکر    کنم که به میهن خود خدمت می با مزدوران بعثی مبارزه کنم و افتخار می

توانم به جبهه بـروم تـا بـه ایـن ضـدام و مـزدوران        است که می  که سن من به جایی رسیده
رویم و به امر امام عزیزمان لبیک  ها نمی خبر بفهمانم که ما زیر بار ابرقدرت دا بیاز خ 2بعثی

  بگوییم. من آرزو دارم که عمري باقی بماند امام را از نزدیک مالقات کنم. 
اگر شهید شدم از خانوادة عزیزم تقاضا دارم که بـراي مـن گریـه نکننـد چـون مـن بـه          

که شهادت دارد اسارت ندارد. مادر  3مکتبیم عزیزمان قول اما آرزوي دیرین خود رسیدم، به
سالی که برایم زحمت کشیدید و نتوانستم زحمات شما را جبران کنم  19و پدر عزیزم، این 

باید مرا حالل کنید. خواهرانم، حجاب خود را حفظ کنیـد و زهراگونـه در مقابـل دشـمنان     
امام دعا کنیـد. بـرادرانم، اگـر مـن     اسالم بایستید و در نمازهاي جمعه شرکت کنید و براي 

تا انتقام این  4شهید شدم نگذارید اسلحۀ من بر زمین بیفتد و سنگرم خالی بماند. وظیفه [...]
  شهیدان را از صدامیان بگیرید. به امید پیروزي رزمندگان اسالم.

  »والسالم«
  بندة حقیر حسین قهوري
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  هاي کلیدي عبارت
I و همسر و مادر و برادران و خواهرم که تقوي پیشه سازید کنم به فرزندان وصیت می. 
I  من با عالقۀ وافر و شناختی که از اسالم و قرآن زیر سایۀ رهبر بزرگوار جهان اسالم امام خمینی

 داشتم عازم جنگ با لشکریان کفر شدم.
I ور شویم تا به ساحل آزادي برسیم. قدر در دریاي خون غوطه باید آن 
I ا بماندنگذارید امام تنه. 
I   همسرم، دوست دارم پیام خون مرا که پیام مظلومیت اسالم و قرآن است به تمام دنیا برسـانی و

 مانند کوه استوار و مقاوم باشی.
I برادران عزیزم، خواهرم، از اسالم دفاع کنید، از قرآن دفاع کنید. 
I به خدا متمسک شوید و از گناه پرهیز کنید.  

  علی محمد :نام
  کابوسی خانوادگی:  نام

  اصغر پدر: نام 
  مریم نام مادر:

  1317یکم فروردین  تاریخ تولد:
اهکوه از توابـع  روسـتاي شـ   محل تولد:

  شهرستان گرگان
  سواد بی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1364یکم بهمن  و بیست تاریخ شهادت:
  رود اروند محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي شاهرود :مزار
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  محمدعلی کابوسی
  

  حمن الرحیمبسم اهللا الر
  ).6نام حضرت ختمی مرتبت محمدبن عبداهللا( نام پروردگار بزرگ عالم و به به

با سالم و درود به پیشگاه امام زمان(عج) یگانه منجی عالم بشریت و بـا درود بـه رهبـر      
کبیر انقالب اسالمی و با سالم بـه روان پـاك شـهداي اسـالم از صـدر اسـالم تـا کـربالي         

  تن تا کربالهاي جانباز ایران زمین.  72) تاکربالي 7حسین(
 6این بندة حقیر سراپا تقصیر محمدعلی کابوسی فرزند اصغر، دارندة شناسـنامه شـمارة     

کنم به فرزندان و همسر و مادر و برادران و خواهرم کـه تقـوي پیشـه سـازید و      وصیت می
ـ   ا عالقـۀ وافـر و   همواره در راه پیشرفت و اعتالي اسالم و اهداف قرآن کوشا باشید. مـن ب

شناختی که از اسالم و قرآن زیر سایۀ رهبر بزرگوار جهان اسالم امـام خمینـی داشـتم زیـر     
ریان کفر شدم و کسی مـرا مجبـور بـه    نقالب جا گرفتم و عازم جنگ با لشکپرچم خونین ا

  این امر نکرده است.  
انیـد اسـالم   شناسید و در مراسم تشییع مـن حضـور داریـد، بد    که مرا می هان اي کسانی  

ور شویم تـا بـه سـاحل آزادي     قدر در دریاي خون غوطه امروز نیاز به خون دارد. ما باید آن
کـه در حاشـیه    برسیم و پرچم خونبار اسالم را در تمامی بالد به اهتزاز درآوریم. اي کسـانی 

مـام  طلبـد. نگذاریـد ا   اید و تماشاگر هستید، بیدار شوید که اسالم شما را به یاري می نشسته
تنها بماند. از این برکت الهی که خداوند براي امت اسالم ذخیره نموده و اینـک بـه عرصـۀ    

  دست گرفته است دفاع و جانبداري کنید.   انقالب آمده و پرچم مبارزه را به
همسرم، دوست دارم پیام خون مرا که پیام مظلومیت اسالم و قرآن است بـه تمـام دنیـا      

و مقاوم باشی. مادر مهربانم، امیدوارم مرا حالل کنی و زحمـاتی   برسانی و مانند کوه استوار
اي توانسته باشم با نثار خونم در راه هدفم، که همـان   را که براي رشد و پرورش من کشیده

  هدف توست و آن اسالم و قرآن است، جبران کرده باشم.
نـگ مـرا از   فرزندم محمدابراهیم، دوست دارم مردانه در صحنۀ پیکار حاضر شـوي و تف   

خواران بگیري. دختـرم، مبـادا    کافر و جهان 1زمین برداري و انتقام خون شهدا را از صدامیان

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
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 1با صداي بلند براي من گریه کنی. دوش به دوش مـادرت بـراي خـواري و ذلـت منافقـان     
سوء استفاده کنند. برادران عزیـزم، خـواهرم، از اسـالم     2کوشا باش و نگذار از گریه تو [...]

ع کنید، از قرآن دفاع کنید و به خدا متمسک شوید و از گنـاه پرهیـز کنیـد کـه خداونـد      دفا
  پرهیزگاران رادوست دارد. 

براي سالمتی آقا امام زمان(عج) و سالمتی امام خمینی دعا کنیـد. مـرا در مـزار شـهداي       
  شاهرود دفن کنید.

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
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  کلیدي هاي عبارت
I .خدایا مرا ببخش، از گناهان من درگذر، تو کریم و رحیم هستی 
I .خدایا ما با تو پیمان بسته بودیم که تا پایان راه برویم و بر پیمان خویش همچنان استوار ماندیم 
I )بگـو کـه شـیعیانش    7) بگو که پیروانش حماسه آفریدنـد، بـه علـی(   6خدایا به محمد (

 .جوشد ها همچنان می ) بگو خونش در رگ7پا کرند و به حسین( قیامت به
I ترسیم بعد از ما ایمان را سر ببرند هراسیم، اما می ما از مردن نمی. 
I  پدر و مادر و برادران حاللم نمایید تا سبک شوم، تا بتوانم مانند دیگر شهیدان بهشت جاوید در

 .) قرار گیرم7کنار یاران امام حسین(
I ان راه خمینی است ادامه بدهند.که هم[را] راه حق  خانوادة شهیدان 
I را خوب حفظ نمایید، که فردا مسئول خون شـهیدان از صـدر    این جامعۀ اسالمی و خداپسندانه

 اسالم تا انقالب ایران هستید.
I ها هستند دعاي کمیل و توسل یادتان نرود زیرا که اسلحۀ ما این. 
I مسئله جنگ که امام گفت یادتان نرود.  

  احمد :نام
  کارائی خانوادگی:  نام

  ابراهیم محمد پدر: نام 
  جلیله نام مادر:

  1341پنجم دي  و بیست تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  ن دورة راهنماییپایا تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1362هشتم آبان  و بیست تاریخ شهادت:
  پنجوین عراق محل شهادت:
  - نحوة شهادت:

  زاده یحیاي زادگاهش امام مزار:
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  احمد کارائی
  

   الرحمن الرحیمبسم اهللا
سالم و درود بیکران بر آخرین ستارة تابناك آسمان والیت و امامت، آخـرین طلیعـۀ سـرخ    

زاهد صابر و به تمـامی شـهیدان    1علوي مهدي(عج) و بر نایب برحقش خمینی کبیرش [...]
و تمامی رزمندگان کفرستیز ظفرمند سپاه نور علیه ظلمت و بر  2به خون خفتۀ اسالم فقاهت

هاي مالی و جانی اینچنـین عرصـۀ پیکـار را بـر      ملت غیور و ایثارگر ایران که با کمکهمۀ 
  اند.  دشمنان تنگ نموده

نمایم. نام: احمد کارائی، فرزند محمدابراهیم، متولـد   نامۀ خود را آغاز می اینچنین وصیت  
واقـع  اهللا بهشـتی   آیت 3، صادري سمنان، محله سکونت: بسیج1017، شمارة شناسنامه 1341

  در کوچه شهید میرکو.
  ها و سوز و گدازهاي عاشقانه و عارفانه رزمندگان اسالم: نام خدا. از نیایش به  
خدایا، بارالها، پروردگارا، معبودا، معشوقا، موالیم. من ضعیف و ناتوان که تحمل عـذاب    

رحـیم  توانم داشته باشم. خدایا مرا ببخش، از گناهـان مـن درگـذر، تـو کـریم و       تو را نمی
هستی. خدایا ما با تو پیمان بسته بودیم که تا پایان راه برویم و بر پیمـان خـویش همچنـان    

  استوار ماندیم.  
)، 7سـنگران علـی(   پا کردنـد هـم    بینم، چه غوغایی به خدایا، هاي و هوي پشت را می  
اند. چـه شـکوهی! خـدایا بـه      گامان خمینی از سنگر کربال آمده )، هم7فکران حسین( هم
) بگـو کـه شـیعیانش قیامـت     7) بگو که پیروانش حماسه آفریدند، به علی(6حمد(م
هـا   جوشد. بگـو از آن خـون   ها همچنان می ) بگو خونش در رگ7پا کرند و به حسین( به

  سروها رویید. ظالمان سروها را بریدند، اما باز سروها رویید.
شـویم. مـا از مـردن     کشیم، پنداري کـه چـون شـمع ذوب مـی     دانی که چه می خدایا می  
ترسیم بعد از ما ایمان را سر ببرند و آري همۀ یاران سوي مـرگ رفتنـد    هراسیم، اما می نمی

اهللا براي  ر روحککه نگران فردا بودند. خدایا، جنداهللا را که با سوگند به ثاراهللا در لش در حالی
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حمایـت کـن. تـا    اهللا اسـت   بقیۀساز حکومت جهانی  اهللا زمینه شکست عدو و استقرار حزب
  باشد که رستگار شوید.  

و اي پدر و مادر و برادران ارجمند و گرامی. انشاءاهللا من را ببخشید و حاللـم نماییـد و     
از خداوند بخواهید که گناهانم را بریزد تا سبک شوم، تا بتوانم مانند دیگر شـهیدان بهشـت   

و پدر و مـادر گرامـی، گریـه و    ) قرار گیرم، انشاءاهللا. 7جاوید در کنار یاران امام حسین(
گاه به من چیزي به غیر اسـالم   خصوص مادرم که هیچ چون شما، به ناله کمتر کنید و من هم
[را] حـق   1خواهم که به او و دیگر خانوادة شهیدان صبر بدهد و راه نگفت؛ و از خداوند می

  خمینی است ادامه بدهند.  2که همان راه
خصـوص   نماز براي رزمندگان و همچنین تمـام مـردم بـه   و پدر جان و برادرانم. در سر   

خانوادة شهیدان که نزد خداوند مقام بزرگی دارند دعا نمایند. کسانی که فرزندانشـان شـهید   
اند و بعد محل و جامعه داشته اسـت. پـس    ها پدران و اهل خانواده داشته اند، تربیت آن شده

مسئول خـون شـهیدان از    4ایید، که فردارا خوب حفظ نم 3انهاین جامعۀ اسالمی و خداپسند
  صدر اسالم تا انقالب ایران هستید.  

انـد: حاللـم نمایـد. و اي پـدرم و اهـل       و از کلیۀ افرادي که از بندة حقیر ناراحتی دیـده   
دست شما نرسید ناراحت نباشید؛ زیرا که [اگر] افتخـار آن را داشـته    خانواده، اگر جسدم به

تـو   ،نمایند. در ضمن، پدر جان و اهل خـانواده  من را دفن می) یا یارانش 7باشم حسین(
اي نباید پس برگیري. دیگـر زیـادتر    که چیزي (یعنی احمدت) به خداوند بزرگ و منان داده

دست شـما رسـید مایـل بودیـد در امـامزاده       کنم و اگر جسدم به از این شما را ناراحت نمی
یادتان نرود زیرا که اسلحۀ  6ا[ي] کمیل و توسلدع    در کنار دیگر شهیدان دفن نمایید. 5[...]

خواهم و التماس دعـا دارم کـه مسـئله     ها می بسیج 7دیگرها هستند و از بسیج محل و  ما این
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توانـد   اهللا بهشتی: اگر توانستید، که می بسیج محل آیت جنگ که امام گفت یادتان نرود. و از
اهللا  وادة شهیدان برقرار نماید. بسـیج آیـت  در منزل خان 1انشاءاهللا، دعاي کمیل و دعاي توسل

  بهشتی شهیدان زیادي داده است.  
) ناراحـت  7مادر بزرگ، به مادرم بگو که ناله و گریه کمتر کنـد زیـرا زینـب کبـري(      
شود. برادرانم، به پدر بگویید ناله و گریه کمتر کند تا با این کارش [بـه] دشـمنان اسـالم     می

دانـم کـه داغ بـرادر     ه خواهرم ربابه بگوید ناله کمتـر کنـد؛ مـی   بفهماند که ما مرد جنگیم. ب
کنـد بـر سـرور شـهیدان، حسـین بـن        سخت است، مرا حالل نما. و اگر گریـه و نالـه مـی   

  مان دیگر و به امید پیروزي [نهایی]. )، باشد. خداحافظ. به امید پیروزي7علی(
  

  نامه احمد کارائی وصیت
  اي دیگر] نامه [وصیت

  رحمن الرحیمبسم اهللا ال
جنگم تا شهید شـوم. اي جوانـان، نکنـد در رختخـواب ذلـت       روم و می قدر به جبهه می آن

) در میدان نبرد شهید شد. اي جوانـان، مبـادا در غفلـت بمیریـد کـه      7بمیرید که حسین(
 2اکبـر  تفـاوتی بمیریـد کـه علـی     ) در محراب عبادت شهید شد و مبادا در حال بی7علی(

) و با هدف شهید شد. اي مادران، مبادا از رفتن فرزندانتان 7ین() در راه حس7حسین(
توانید جواب زینب را بدهید که تحمـل   به جبهه جلوگیري کنید که فردا در محضر خدا نمی

، ناظمیـان، سـلطانی،   3نسـب، رمضـان[...]   شهید را نمود. همه مثل خاندان شحنه، کـردي  72
شـهیدان کـه در    5سـایر  حسـن پهلـوان و  م، محمـد پهلـوان   4حسینی، میرکـر، کریمـی، [...]  

  کربالهاي ایران به خاك آرامیدند. به امید پیروزي اسالم بر کفر جهانی.
  اي تا کنی شادم. هاي جمعه بر بالین من بیا بخوان حمد و سوره به پدر جان: شب  
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هـاي ارجمنـد و دوسـتان     هاي محترم، عمو جان، برادران گرامی، خالـه  ییمادربزرگ، دا  
خواستید به پـدر   طلبم و اگر چیزي از بنده می وارم و تمام دوستان. از شما حاللیت میبزرگ

یا برادرانم بگویید تا به شما بدهد از طرف بنده. و اگر توانستید به حمد و سـوره کـه بـراي    
براي بنده حقیر بخوانید حمد و سوره. خداحافظ، به امیـد   1آیید دیگر شهیدان به امامزاده می

زمندگان و طول عمر امام خمینی و یاران باوفا و شفا[ي] مجـروحین و بخشـایش   پیروزي ر
  تمام رفتگان حق.

  احمد کارائی
15/6/62  
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  هاي کلیدي  عبارت
I  هل «دین خدا و لبیک گفتن به نداي براي هدف من از آمدن به جبهه رضاي خداوند و جنگیدن

 .حسین زمان است »من ناصر ینصرنی
I حین وظیفۀ خود به درجۀ شهادت نایل گشتم باز هم به هـدف خـود رسـیدم، یعنـی      اگرچه در

 ام. وظیفۀ خود را انجام داده
I اهللا، همیشه در صحنه باشید، پشتیبان والیت فقیه باشید امت حزب. 
I .سرباز فداکار آقا امام زمان(عج) باشید 
I  .همیشه ثابت قدم باشید 
I .امام عزیز خود را تنها نگذارید 
I  دشـمنان از ایـن نمازهـاي عبـادي      .و نمازهاي جمعه و جماعات را هرگز تـرك نکنیـد  مساجد

 ترسند. سیاسی می
I ها را خالی نگذارید و اسلحۀ بر زمین افتادة دوستان را بردارید جبهه. 
I خواهم که هرگز خدا را فراموش نکنید و همیشه به یاد خدا باشید از شما می.  

  علی :نام
  مطلق کارگر خانوادگی:  نام

  عباس پدر: نام 
  هاجر نام مادر:

ــد:  ــاریخ تول ــت ت ــت  و بیس دوم اردیبهش
1350  

  شهرستان مهدیشهر محل تولد:
  دوم راهنمایی تحصیالت:
  بسیج نده:کن ارگان اعزام

  1366نهم آبان  و بیست تاریخ شهادت:
  ماووت عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 541مطلق، علی      کارگر ¹استان سمنان 

  علی کارگرمطلق
  

  لرحیمبسم اهللا الرحمن ا
  1»مواتا بل احیاء عند ربهم یرزقونو التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا ا«
انـد و در نـزد    شـوند مـرده نپنداریـد بلکـه آنـان زنـده       کسانی کـه در راه خـدا کشـته مـی    «

  ».خورند پروردگارشان روزي می
اهللا بـر شـما    اهللا و امت حزب اهللا، روح درود و سالم اهللا و رسول ».السالم علیک یا ثاراهللا«  

اهللا را جهـت حکومـت   2 رویـد تـا سراسـر ارض    اهللا. مـی  گویان به روح عزیزان ثاراهللا و لبیک
اهللا و درود بر شما و درود بر شهیدانتان و درود  اهللا مهیا نمایید. درود بر شما ا مت حزب بقیۀ

م و هاي معطرتـان و درود بـر شـما سنگرنشـینان و کفرسـتیزان و درود بـر رز       بر شما و گل
پرتوانتان. درودت باد اي پاسدار حرمت خـون   4و درود بر شما و بازوانتان، بازوان 3جزمتان

شـهیدان و اي سـپاهی عاشـق لقـاءاهللا و درودت بــاد اي بسـیجی قهرمـان و اي کـه اشــک        
  شب [تو] ضامن پیروزي است.   نیمه
گفتن بـه   دین خدا و لبیک[براي] هدف من از آمدن به جبهه رضاي خداوند و جنگیدن   

حسین زمان است و جهاد با نفس اماره و بعد با ظالمین. این  5»هل من ناصر ینصرنی«نداي 
یک وظیفه است و اگرچه در حین وظیفۀ خود به درجۀ شهادت نایل گشتم باز هم به هدف 

  ام. خود رسیدم، یعنی وظیفۀ خود را انجام داده
  شــــهادت گــــوهري ارزنــــده باشــــد 

  
ــ     ــص بن ــه مخل ــد آن را ک ــدرس   ده باش

  آري اگر خداوند این لیاقت را به بنده بدهد سخنی با عزیزانم دارم.   
ها براي من تالش و  سخنی با پدر و مادر عزیزم: پدر و مادر ارجمندم، که روزها و شب  

اید مـرا ببخشـید. مـادرم،     کوشش فراوان نمودي، امیدوارم که مرا حالل کنید. اگر بدي دیده
تو صداي بلند کردم و یا حرف تو اطاعت نکـردم و شـما را اذیـت    مرا ببخشی اگر بر روي 
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کردم. مادرم، مرا ببخشی که عاق والدین سخت اسـت و عـذابش را تحمـل نـدارم. پـدر و      
مادرم، مرا به بزرگواري خودتان ببخشید که فرزند خوبی براي شما نبودم. مادرم، در عـزاي  

) گریه کن چـون او  7راي امام حسین(خواهی گریه کنی ب من براي من گریه نکن؛ اگر می
از تنش جدا کردند ولی کسی به داد او نرسید. ولی امیـدوارم   بود، تنها بود که سر را 1غریب

هاي شما را در آخرت جبـران کـنم. پـدر و مـادر عزیـزم، امیـدوارم کـه بعـد از          که زحمت
اگـر شـما    و مسـئولین کشـوري ناراحـت نشـوید.     2شهادتم گریه نکنید و از سپاه و بسـیج 

خواهی روح مرا شاد کنی، گریه براي من نکنید و گریه براي اباعبداهللا کنید. مـادر جـان،    می
  تنها آرزوي من شهادت است و نه در بستر مردن.

بیا مادر تا ببوسم دست و بازویت که پروردي مرا آزاد/ بیا بابا تماشا کـن کـه فرزنـدت      
دارم/ عوض لباس دامادي لباس خون بـه تـن    روم اما ترکش به دل شده داماد/ به حجله می

  دارم.
همـه  « 3»انا هللا و انا الیه راجعون«پدر و مادرم، اگر در دنیا مصیبتی به شما رسید بگویید   

  »گردیم. سوي او بازمی از اوییم و به
خواهم کـه مـرا    سخنی با برادران و خواهران: برادران و خواهران عزیزم، از شما عاجزانه می

اري خودتان ببخشید چون برادر خوبی براي شما نبودم. و امیدوارم کـه از والـدین   به بزرگو
هـاي آنـان را گـوش کنیـد؛ مبـادا دل او را برنجانیـد.        خود خوب نگهداري کنید و صحبت

خواهم که مرا (عاجزانه) به بزرگـواري خودتـان ببخشـید. خـواهرانم،      خواهرانم، از شما می
وار ایسـتادگی   ة حجاب دین خدا تبلیغات کنیـد و زینـب  حجاب خود را حفظ کنید و دربار

  کنید. امیدوارم موفق باشید.
اهللا سـخنی بگـویم،     اهللا: من کوچکتر از آن هستم که به امت حـزب  سخنی با امت حزب  

اهللا، همیشـه در صـحنه باشـید،     گویم. امت حزب عنوان برادر کوچکتر می ولی چند جمله به
صحبت امام و قائم مقام رهبري را به دل و جان گوش فرا دهیـد  پشتیبان والیت فقیه باشید، 

و عمل کنید تا پیرو صدیق امام صادق(ع) و سرباز فداکار آقا امام زمان(عج) بوده باشـید. و  
همیشه ثابت قـدم باشـید و امـام عزیـز خـود را تنهـا نگذاریـد و         که کنم  به شما توصیه می
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ز ترك نکنید؛ و این دشمنان از این نمازهـاي  و نمازهاي جمعه و جماعات را هرگ 1مساجد
ها را خالی نگذارید و اسلحۀ بـر زمـین افتـادة دوسـتان را      ترسند. و جبهه عبادي سیاسی می

خـواهم: از پوشـیدن    اهللا و بسیجیان جان بـر کـف و سـپاهی مـی     بردارید. من از امت حزب
. و از شما مـردم همیشـه   هاي مبتذل در شهرها جلوگیري کنید تا جامعه به فساد نکشد لباس

  خواهم: اسلحۀ بر زمین افتادة شهدا را بردارید و با استقامت بایستید.  در صحنه می
ــرآن خــوش اســت   ــنگر ق ــقی در س   عاش

  
  فشانی گوشـۀ میـدان خـوش اسـت     جان  

ــه رفـــت    ــد کـ ــدا بایـ ــدار خـ ــر دیـ   بهـ
  

  جبهه با قلبی پر از ایمـان خـوش اسـت     
بـه یـاد   با اموش نکنید و همیشه به یاد خدا باشید، که خواهم که هرگز خدا را فر از شما می  

  2گیرد. ها آرام می خدا بودن دل
  دار. خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی رانگه  
  جنگ جنگ تا پیروزي.  

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  علی کارگرمطلق
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  هاي کلیدي عبارت
I هایی که مسلمانان و شیعیان نسبت به ادیان دیگر دارند این است کـه   ريیکی از افتخارات و برت

 .دانند در راه خدا کار کردن را هدف اصلی خود می
I بینم، اما یکی از آرزوهـایم شـهادت    که خود را با گناهانی که دارم الیق شهادت نمی با وجود این

 .باشد می
I آمـد   رار داشتم و دوست نداشتم و ننگم میاین راه را خودم انتخاب نموده و به ادامه دادنش اص

  که در رختخواب جان بدهم.

  ابوالحسن :نام
  کاشیان خانوادگی:  نام

  غالمحسین پدر: نام 
  ربابه نام مادر:

  1344سیزدهم آبان  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  چهارم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام
  1362هفدهم مرداد  ادت:تاریخ شه

  مهران محل شهادت:
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  زاده اشرف زادگاهش امام :مزار



 551ابوالحسن     ، کاشیان ¹استان سمنان 

  ابوالحسن کاشیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
و من یقاتل فی سبیل اهللا فیقتـل او   ةالدنیا باالخر ةاهللا الذین یشرون الحیو  لیقاتل فی سبیلف«

  »  یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما
ه حیات مادي دنیا را بر آخرت گزیدند جهاد کننـد و هـر   مؤمنان باید در راه خدا با آنانی ک«

کس در جهاد به راه خدا کشته شد یا فاتح گردید زود باشد که او را در بهشت ابدي اجري 
  1)74(نساء/ » عظیم دهیم.

با سالم بر امام زمان(عج) و با سالم بر امام امت (روحی له الفداه) و با سالم بـر پـدر و     
  شکن. م بر امت لشکرمادر عزیزم و با سال

خـواهم   خواستم چیزي را از خود برجاي گذارم چرا که نمی پدر و مادر عزیزم. اول نمی  
شوم چیزي از من در این جهان فانی باقی بماند ولی از آنجا کـه وظیفـۀ    موقعی که شهید می

ه نام عنوان وصیت نامۀ خود است، کلماتی چند را به یک فرد مسلمان برجاي گذاردن وصیت
  نویسم: می
هایی که مسلمانان و شـیعیان نسـبت بـه ادیـان      یکی از افتخارات و برتري ،پدر و مادرم  

داننـد و در کنـار    دیگر دارند این است که در راه خدا کار کردن را هـدف اصـلی خـود مـی    
دهند و این نزدیکی بـه خداونـد را    پروردگار خود بودن را در کنار دوستان خود ترجیح می

که خود را با گناهانی کـه   آورند مگر با شهادت در راه خدا. من هم با وجود این یدست نم به
باشـد، کـه انشـاءاهللا نصـیبم      بینم، اما یکی از آرزوهـایم شـهادت مـی    دارم الیق شهادت نمی

  گردد. می
پدر و مادرم، اگر شهید شدم ناراحت نشوید و برایم گریه نکنید چون این راه را خـودم    

  ام و بیمی هم ندارم که در این راه جان خود را بدهم. ناله از خدا طلب کرده با اشک و آه و
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  شهادت کمال انسان است.
  با سالم بر منجی نسل و با سالم به امامت امت و با سالم بر پدر و مادر عزیزم.

ام و بـه آزادي   درون سـنگر نشسـته   نامۀ خود را بنویسم کـه  خواهم وصیت در حالی می  
  خواهم سخنانم را بنویسم.  کنم و می فکر می 1کربالي مقدس و قدس

 3و قاسـم  2و به یاد اکبر -پدر و مادرم، اگر من شهید شدم ناراحت نشوید و گریه نکنید  
چرا که این راه را خـودم   4-) بیفتید که لب تشنه و مظلوم در کربال کشته شدند7حسین(
آمـد کـه در    نموده و به ادامه دادنش اصرار داشـتم و دوسـت نداشـتم و نـنگم مـی     انتخاب 

  رختخواب جان بدهم. 
که نتوانسـتم   پدر و مادرم، از زندگی خود بسیار شما را ناراحت نمودم و امیدوارم از این  
  طور که باید و شاید از سخنان شما اطاعت کنم مرا به بزرگواري خود ببخشید. آن

  ها را اجرا نمایید. هایی دارم که امیدوارم آن و امت دالور، وصیتپدر و مادرم 
  5پدر و مادرم هر وقت  

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ر.ك. تعلقیات. -3
 جملۀ بین دو خط در اصل وصیت خط خورده است. -4
 نامه موجود نیست. ادامۀ وصیت -5



 553ابوالحسن     ، کاشیان ¹استان سمنان 

 



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     554



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I خـاطر دیـن تـو     دانی که فقـط بـه   ام و تو می با اختیار و آزادي تمام روبروي صدامیان قرار گرفته

 .جنگم می
I علیه باطل شرکت کنمهاي نبرد حق  نصیبم شد که در صحنه -این افتخار بزرگ. 
I عنوان وصیت این اسـت کـه امـام را بشناسـید و مریـد همیشـگی او        اولین و آخرین کالم من به

 باشید.
I ها عزیزتر اسالم است. زن و فرزند و خانه و مال خوب است و عزیز، اما از همۀ این 
I ر نگهي نصـیب  دارید که هر کس در این رابطه سستی کند ذلت و خوار سنگر جنگ را همیشه پ

 شود. او می
I        از دالوري و شهامت و حجاب دل محکم دارید که ایـن اولـین شـهید خـانوادة شـما نیسـت و

 آخرین شهید خانواده نخواهد بود.
I این را بدانید که مرگ و زندگی همۀ شما در دست خداوند است.  

  اسماعیل :نام
  کاشفی خانوادگی:  نام

  آقا علی پدر: نام 
  طوبا نام مادر:

  1328پانزدهم شهریور  تاریخ تولد:
ــد:  ــل تول ــع   مح ــزین از تواب ــهر ج ش

  شهرستان مهدیشهر
  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365وم دي د و بیست تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  اسماعیل کاشفی
  

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

  1»یقتلون وعدا علیه حقا
هـا در راه خـدا جهـاد     خداوند جان و مال اهل ایمان را به بهاي بهشت خریداري کرده، آن«

» کنند که دشمنان دین را به قتل برسانند و یا خود کشته شوند، این وعـده قطعـی اسـت.    می
  )111(توبه/ 

هـا، امـام امـت، و سـالم بـر       ) و امامان پـاك و وارث آن 6حضرت محمد( سالم بر  
ام، بـا اختیـار و    ها گذاشـته  دانی که فقط براي رضاي تو پا در جبهه شهیدان اسالم. بارالها می

جـنگم   خاطر دین تو مـی  دانی که فقط به ام و تو می آزادي تمام روبروي صدامیان قرار گرفته
هاي نبرد حق  نصیبم شد که در صحنه -ا باشی. این افتخار بزرگخواهم مرا پذیر و از تو می

دانم و خوشـحالم کـه در کنـار سـپاهیان و      را مدیون هدایت تو می -علیه باطل شرکت کنم
  جنگم و اگر تقدیر بود به شهادت برسم راضیم به راضی تو.   بسیجیان مردانه می

ام را بشناسید و مرید همیشـگی  عنوان وصیت این است که ام اولین و آخرین کالم من به  
او باشید. اي امت قهرمان و شهیدپرور، از روسیاهی تا روسفیدي قدمی بیشتر نمانـده. زن و  

طـور   ها عزیزتر اسالم اسـت. همـان   فرزند و خانه و مال خوب است و عزیز، اما از همۀ این
شویم. سـنگر  ) خود را فداي اسالم نمود همۀ ما و شما هم باید فداي اسالم 7که حسین(

دارید که هر کس در این رابطه سستی کند ذلت و خواري نصـیب او   جنگ را همیشه پر نگه
  شود.   می
هـا کشـیدي امیـدوارم مـزد      و اما تو اي مادر مهربانم. از اینکه براي بزرگ کردنم زحمت  

) در روز قیامت عنایت فرمایـد. صـبر کـن    3دست فاطمه زهرا( زحمات تو را خداوند به
اکنون که  ام و هم ) و اما تو اي همسرم. از تو همیشه راضی بوده7(2اکبر لیال بر علی مصبر ا

خواهم کـه صـبر    ام و از خداوند متعال می نامه هستم نیز از تو راضی در حال نوشتن وصیت

                                           
 ».فیقتلون وعدا علیه حقاً«در اصل وصیت  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
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) بر تو عنایت کند و این را بدان که راه من حق اسـت و صـاحب مـن و دیگـر     3زینب(
هاي شهدا خداست پس دل خود را روانۀ کـربالي   لی خانوادهشهدا خداست. و صاحبان اص

ها گریه کن. و اگر در زندگی از من ناراحتی دیدي امیدوارم حاللـم   حسینی کن و به یاد آن
اي خواهرانم و خواهر[زن]هایم،     سپارم. ها را به خدا می کنی. فرزندان مرا مادري کن. تو آن

دالوري و شهامت و حجاب دل محکم  ) است. از3سرمشق زندگی شما حضرت زینب(
دارید که این اولین شهید خانوادة شما نیسـت و آخـرین شـهید خـانواده نخواهـد بـود. بـه        

هاي کوردالن گوش ندهید. این را بدانید کـه مـرگ و زنـدگی همـۀ شـما در دسـت        حرف
  طلبم. ایان از همۀ شما حاللیت میپدر  هاي کربال. خداوند است؛ گریه کنید بر مصیبت

  جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم.  
  15/10/1365صبح روز 

  اسماعیل کاشفی
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  هاي کلیدي عبارت
I   خدایا یاریم ده تا از آن کسانی باشم که سرمایۀ خودشان را به پیشگاه تو عرضه داشـته و ارزش

 .اند خویش بازیافته
I  [تـو] و آمـرزش گناهـانم    پروردگارا به من توفیق عطا کن که موضعی بگیرم که باعث خشنودي

 باشد.
I   هـل  «محبوبا تو آگاهی که این بندة حقیر و ضعیف براي رضاي تو و یاري اسالم و پاسخ نـداي

 است. سوي تو روي آورده به رهبرش دست از همه چیز برداشته و به »من ناصر ینصرنی
I در  کنم که به من توفیـق دهـی تـا بـا صـالحان در راهـت       خدایا تو بزرگی، از تو درخواست می

  .اي جاي گیرم بهشت برینت که تو وعده داده

  اکبر علی :نام
  کاشفی خانوادگی:  نام

  داد خدا پدر: نام 
  نرگس نام مادر:

  1335سال  تاریخ تولد:
ــد: ــع  محــل تول روســتاي جــزین از تواب

  مهدیشهر
  پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1361پنجم تیر  و بیست تاریخ شهادت:
  بصره عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  اکبر کاشفی علی
  

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

  نامه اینجانب اکبر کاشفی. وصیت
  (امام خمینی) 2ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد.

توانـایی را  امروز که خداوند متعال عنایت کرده و به این بندة ضـعیف تـوان، قـدرت و      
اي را  عنوان وصیت چند جملـه  باشم به هاي نبرد حق علیه باطل می داده است که عازم جبهه

  نویسم تا پس از مرگم بیانگر خط و راهم باشد. بر روي کاغذ می
خدایا یاریم ده تا از آن کسانی باشم که سرمایۀ خودشان را به پیشگاه تو عرضه داشته و   

تردید و تزلزل نـداي    بر عهد و بیعت خود پابرجا ایستادند و بی اند و ارزش خویش بازیافته
  3محبت [...]

پروردگارا به من توفیق عطا کن که موضعی بگیرم که باعث خشـنودي [تـو] و آمـرزش      
گناهانم باشد. محبوبا تو آگاهی که این بندة حقیر و ضعیف براي رضاي تو و یاري اسالم و 

سـوي تـو    به رهبرش دست از همه چیز برداشـته و بـه   4»هل من ناصر ینصرنی« پاسخ نداي
خواهد  خواهد و از تو می طلبد و از تو آمرزش [و] مغفرت می روي آورده و از تو کمک می
  تا در این راه او را پیروز کنی.

خدایا تو بزرگی، تو رحیمی، تو غفوري، تو کریمی، تو مالک الملکی. از تو درخواسـت    
بهشـت   5تم بگذري و به من توفیق دهی تا با صالحان در راهـت در کنم که از سر تقصیرا می

اي جاي گیرم. خدایا لحظات آخر اسـت، موقعیـت حسـاس اسـت،      برینت که تو وعده داده
  قلبم را به تصرف خودت درآر تا فقط و فقط تو را بیابم. 

                                           
 .156بقره/ بخشی از  -1
». ملتی که شهادت براي او سعادت اسـت پیـروز اسـت   «است:  امام خمینی چنین عبارتی ندارد اما مشابه این فرموده -2

 .187، ص 13صحیفۀ امام، ج 
 خوانا نیست. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
 ».که در«در اصل وصیت  -5
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ا را گـون پیـام شـهیدان مـ     و اي مادر عزیزم، امیدوارم که در مرگم ماتم نگیري و زینـب   
برسانی و صبورانه چون کوه در مقابل مشکالت بایستی تا باعث خشنودي من شود. مادرم، 

  خواهم که مرا عفو کنی و براي بلندپروازي روحم طلب مغفرت کنی. از شما می
باشـد کـه در    تومان) دارم که معادل با صـدهزار ریـال مـی    10.000مادرم، مقداري پول (  
که در پـیش شماسـت و    2ی خودت و خرج خودم و [...]گیري براي خرج است؛ می 1بانک

قدر احتیاج داري بردار و بقیه را به حساب امام خمینـی   و حقوق که هر چه 3پول دیگر [...]
  به حساب کمک به دولت بریزید با مشورت برادران.

هزار تومان که مقـداري را   5خواهد و مقدار  از بنده می 4هزار تومان حسین [...] 3مقدار   
  مانده را بدهید. دادم و بقیه باقی

  ).7دیگر عرضی ندارم. دیدارمان روز قیامت در پیشگاه امام حسین(  
  

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  5اکبر کاشفی علی

9/4/1361  

                                           
 ».بانگ«در اصل وصیت  -1
 خوانا نیست. -2
 خوانا نیست. -3
 خوانا نیست. -4
 ».اکبر کاشفی«نامه  در آغاز وصیت -5
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  هاي کلیدي عبارت
I       شـکر   دفاع از اسالم و میهن را وظیفۀ شرعی خود دانسـته و بـه جبهـۀ جنـگ آمـدم. و خـدا را

 .کنم که قدري مهلتم داد تا اسالم واقعی را بشناسم می
I .به دنیا دل نبندید و خود را مهیاي سفر آخرت کنید 
I اي از دعا براي سالمتی و ظهور  فراموش نکنید امام زمان شما حضرت مهدي(عج) است و لحظه

 ایشان غفلت نکنید.
I دعا به جان امام یادتان نرود. 
I  خدا از دنیا برودچه بهتر که انسان در راه. 
I هاي شهیدان اسالم این است که براي جمهوري اسالمی بکوشید. تمام پیام 
I      خودتان را خدمتگزار اسالم بدانید و تمام فرامین امام را بـه جـان و دل پـذیرا و پیوسـته در راه

 اعتالي اسالم عزیز کوشا باشید.
I خواهید انجام دهید خدا را در نظر بگیرید هر کاري را که می. 
I     خواهران گرامی، حجاب و عفت و پاکدامنی را سرلوحۀ زندگی خودتان قـرار دهیـد و همیشـه

 .گونه پیام شهیدان راه خدا را به گوش جهانیان برسانید زینب
I .اگر یک خالفی از من و تویی سر زد مبادا به پاي انقالب و امام خمینی بگذارید  

  مجید :نام
  کاشفی خانوادگی:  نام

  قاسم پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1339نهم فروردین  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365چهاردهم اسفند  تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زادگاهش زاده یحی امام :مزار
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  مجید کاشفی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
عنـداهللا و   جـۀ نوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهللا بـاموالهم و انفسـهم اعظـم در   الذین ام«

   »اولئک هم الفائزون
هاشـان   هاشـان و جـان   که گرویدند و هجرت کردند و جهاد کردند در راه خدا به مـال  آنان«

  )20(توبه/ » بزرگترند به مرتبه نزد خدا و آن گروه ایشانند کامیابان
نظیر و این جمهوري اسالمی محتاج به حفـظ و   و این پیروزي بی این اعجاز بزرگ قرن  

  (امام خمینی) 1نگهبانی است.
)، که صلوات خدا بر او و آل او باد، پیـامبر مـن   6اسالم دین من و حضرت محمد(  

انـد؛   ) امام و مقتداي من و یازده فرزند صالحشان همه امامان مـن 7است و حضرت علی(
نایب برحق امام زمان(عج) امام خمینی و امت شـهیدپرور ایـران و    درود بر آنان. با درود بر

  ها آفریدند. خصوص شهیدان ایران که با خونشان حماسه درود به تمامی شهیدان اسالم، به
از آنجایی که رهبر عزیزمان فرموده: وظیفۀ هر فرد مسـلمان اسـت در مقابـل تجـاوزات       

حقیقـت بـا    3؛ در2هـا را ازپـا درآورد   و آن بیگانه و حرکات ضداسالم و ضدانقالب ایستاده
چشم و گوش باز به پیام امام لبیک گفته و دفاع از اسـالم و مـیهن را وظیفـۀ شـرعی خـود      

کنم که قدري مهلتم داد تا اسالم واقعـی را   دانسته و به جبهۀ جنگ آمدم. و خدا را شکر می
لحظه بـه خـود بیـایم و     بشناسم و در خاموشی جهل از دنیا نروم و [مکتبم] باعث شد یک

  دور و بر خویش را بنگرم و به زندگی از دید دیگري نگاه کنم.
رسـد.   پیامی که به مردم شهیدپرور ایران دارم این است فراموش نکنید که دنیا به آخر می  

سعی کنید به دنیا دل نبندید و خود را مهیاي سفر آخرت کنید و فراموش نکنید امـام زمـان   
اي از دعا براي سالمتی و ظهور ایشان غفلت نکنیـد   ج) است و لحظهشما حضرت مهدي(ع

                                           
 ، تحلیل شرایط ایران و جهان در آغاز سومین سال ...14صحیفۀ امام خمینی، ج  -1
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واسطۀ آن حضرت حل و رفع کنید. و دعا به جان امـام   ها و مشکالت خود را به و گرفتاري
  ها فراموشتان نشود. یادتان نرود و در ضمن کمک مالی و جانی به جبهه

ز نق زدن و بد گفتن به انقـالب  خبران که کارشان ج و از خدا بی 1و پیامی که به منافقین  
کشـید: از شـما    شخصیت به یدك مـی  2عنوان [...] جز اسم و شهرت و نام سازمان را به و به
عنوان یک بـرادر   اید؟ به پرسم آیا براي رضاي خدا یک شب براي این خلق پاسداري داده می

منحـرف   هـا را  سوزد براي یک مشت جوان پاك و صـادق کـه رهبـران منـافقین آن     دلم می
  خود آیید که خود انسانی مستقل و بااراده باشید. کنند. به می
برایم اشـک نریـز. اشـکی بریزیـد کـه       3مویگ نمیمادر جان، بعد از شنیدن خبر شهادتم   

اي باشد  دشمن را ناراحت و دوستان را خوشحال کند و اشکی بریزید که هر قطرة آن گلوله
مادر جان، هرگونه افسردگی و ناراحتی شما باعث که سینۀ دشمن را سوراخ سوراخ کند. و 

شود و خوشحال و امیدوار باشید و از درگاه خداوند بـرایم طلـب عفـو     عذاب روح من می
  کنید و از درگاه خداوند شکرگزار باشید.

مادرم، من پسر خوبی براي شما نبودم امیدوارم مرا عفو کنید. مادر جان، بـه یـاد داشـته      
میرد؟ پـس چـه    این جهان فانی، باقی [است] و یا بیشتر از یک دفعه می باش: مگر انسان در

ام (سـمانه) را بـه    بهتر که انسان در راه خدا از دنیا برود. و در آخر پیام شما این است: بچـه 
  خدا سپرده و بعد به شما و کلیه خواهران و برادران و همسرم در تربیت آن کوشا باشید.

هاي شهیدان اسالم این است کـه بـراي جمهـوري اسـالمی      یامتمام پ ،اي برادران عزیزم  
بکوشید و خودتان را خدمتگزار اسالم بدانید و تمام فرامین امام را بـه جـان و دل پـذیرا و    
پیوسته در راه اعتالي اسالم عزیـز کوشـا باشـید و بـه آن عمـل کنیـد و هـر کـاري را کـه          

ل کار با نام خدا شـروع کـرده و در آخـر    خواهید انجام دهید خدا را در نظر بگیرید و او می
  کار با نام خدا به پایان برسانید.

هـاي خـدا همـین انقـالب      برادران ارجمندم، قدر خدا و خود را بدانید و یکی از نعمت  
باشد. برادران خودم، در آخر از شما تقاضا دارم: بـرادر حقیـر شـما خیلـی      اسالمی ایران می

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 خوانا نیست. -2
 ».گم  نمی«در اصل وصیت  -3
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خواهم که از خدا بخواهید که از تقصیرات مـن بگـذرد و    خطاها و لغزش داشته؛ از شما می
  برایم طلب آمرزش کنید.

خواهران گرامی، حجاب و عفت و پاکدامنی را سرلوحۀ زندگی خودتـان قـرار دهیـد و      
 1گونـه راه  گونه پیام شهیدان راه خدا را بـه گـوش جهانیـان برسـانید و زینـب      همیشه زینب

  با نامالیمات دست و پنجه نرم کنید.وار  شهیدان را ادامه دهید و زینب
کنم که پاکی و صداقت را پیشه خود کنید و بـراي دنیـاي فـانی     ، سفارش می2[...] همسر  

خوبی انجـام داده و   االمکان به باشد حتی که به گردن شما می 3ارزشی قائل نشوید و وظایفی
دوارم بـه کمـک   باشد حـق مـادري اسـت کـه امیـ      اي از وظایفی که به گردن شما می وظیفه

عهده بگیرید. او را متکی به خـود و مـؤمن بـار بیاوریـد و از      ام سمانه به بستگان تربیت بچه
کودکی روح او را با قرآن و ذکر خدا الفت بدهـ[ید] و در آینده دخترم را به داشـتن چنـین   
 پدري آگاه سازید که در این آب و خاك جان خود را اهدا نمود و به خودش بیاید و سرش

  را در اجتماع باال بگیرد و خدمتگذار اسالم و قرآن و مملکتش باشد.
و دیگر سفارشم آن است که [در] حجاب و عفت و پاکدامنی کوتاهی نکن و خودت را   

وادار به خواندن قرآن و زیارت عاشوراها و دیگر دعاها کن. و اي همسرم، امیدوارم کـه در  
[باشم] و اگر بعضی اوقات از مـن   4شما بودهطول این چند سال زندگی شوهر خوبی براي 

و در آخر همیشـه شـما را بـه خـدا      5زده مرا ببخشید و برایم طلب عفو نمایید تندي سر می
  سپارم. بزرگ می

به تمامی برادران و عزیزان و دوستان و بستگان مسلمانی خـود دارم   6و در آخر، وصیت  
نیـد کـه ایـن انقـالب انشـاءاهللا بـه انقـالب        که: قدر انقالب و رهبر انقالب را بدانیـد و بدا 

  شود. مهدي(عج) ختم می

                                           
 ».به ادامۀ راه«در اصل وصیت  -1
 خوانا نیست. -2
 ».به وظایفی«در اصل وصیت  -3
 ».نبوده«در اصل وصیت  -4
 ».نماید«در اصل وصیت  -5
 ».وصیتم«در اصل وصیت  -6
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سر زد مبادا به پاي انقالب و امـام خمینـی   و تویی و عزیزان من، اگر یک خالفی از من   
بگذارید. و شما عزیزان را به صبر و استقامت و بردباري سفارش کرده و از کلیه بسـتگان و  

  طلبم. التماس دعا دارم. زش میدوستان و مردم ایران حاللیت و طلب آمر
  

  »والسالم«
  مجید کاشفی  بنده گنهکار خدا

4/12/65  
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  هاي کلیدي عبارت
I سازند تا بـا ایمـان و شـجاعت و شـهامت      ها و دشمن می ها وبمب آنان که قلبشان را آماج گلوله

 جاودانند. ،خود دشمنان مکتب و انقالبشان را به نابودي کشانند
I سوي خودت فراخوان. ي راستگویان و اي خداي جهانیان، مرا بهها اي محبوب دل  
I  بپیوندم.به تو شاهد باش که از تمامی مظاهر مادي بریدم تا 
I .خدایا شاهد باش به عشق تو در مسیر تو حرکت کردم 
I ها مرا دریاب. ها و یارها و عشق اي بهترین دوست  

  حسن :نام
  کاظمی خانوادگی:  نام

  رجبعلی پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1343یکم فروردین  تاریخ تولد:
  شهرستان گرگان محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:

  سپاه کننده: اعزام ارگان
  1365سیزدهم تیر  تاریخ شهادت:
  مهران محل شهادت:
  - نحوة شهادت:

   زادگاهشزاده عبداهللا گلزار شهداي امام :مزار



 571حسن     ، کاظمی ¹استان سمنان 

  حسن کاظمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
جاودانی بشـارت داده اسـت    1گاري هستند که معبودشان آنان را به [...]مصداق مؤمنان رست

کشـند و سـالکانی    رهایی و شرافت اسـالم را بـر دوش مـی    پرچمداري هستند [...] نو چو
   کنند [...] احیاء جامعه را با اهداي خون و جان خود زنده می هستند [...]

سـازند تـا بـا ایمـان و      ها و دشمن می ها وبمب هم آنان هستند که قلبشان را آماج گلوله  
شجاعت و شهامت خود دشمنان مکتب و انقالبشان را به نابودي کشانند و اینان جاودانند و 

شـهیدان  «کـه   راستی چه زیبا فرمود خداونـد در قـرآن [...]   محو نخواهند شد، به هرگز [...]
انـد و نـزد خـدا روزي     نـده بلکـه آنـان ز   2اند مرده [...] یعنی آنان که در راه خدا کشته شده

  .3»خورند می
خواهـان، اي محبـوب    اي نهایت آرزوي عارفان، اي فریـادرس [...]  ،اختیار مؤمنان [...]  
ظاهر در تنهـایی زیسـتم ولـی تـو را      هاي راستگویان و اي خداي جهانیان، در این دنیا به دل

  ان.سوي خودت فراخو ها یافتم پس مرا به و عشق ها [...] بهترین دوست
شاهد باش که از تمامی مظاهر مادي بریدم تا بپیوندم، خدایا شاهد باش به عشق تـو در    

هـا و   مسیر تو حرکت کردم و اینک فقط پیوستن به تـو را انتظـار دارم. اي بهتـرین دوسـت    
آیـم   ها مرا دریاب، من جوانی گنهکار و غافل هستم از دیار عاشقان خسته مـی  یارها و عشق
  ذیري. من لیاقت کلمۀ شهید را ندارم، یک شهید.که شاید مرا بپ

  »و برکاتهاهللا  حمۀوالسالم علیکم و ر«
  کاظمی حسن

                                           
 وانا نیست.در متن عباراتی که با [...] مشخص شده خ خوانا نیست. -1
 خوانا نیست. -2
 عمران است. از سورة آل 169ترجمه آیه  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I  توفیق رفیق، و سعادت یار اینجانـب  روز قیامت و اقرار به توحید و نبوت و والیت و معادپس ،

  گردید.

  کاظم :نام
  کاظمی خانوادگی:  نام

  غالم پدر: نام 
  بی بی نام مادر:

  1329پنجم شهریور  تاریخ تولد:
ــد:  ــل تول ــع    مح ــیج از تواب ــتاي خ روس

  شهرستان شاهرود
  سواد بی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1363پانزدهم خرداد  تاریخ شهادت:
  بانه محل شهادت:
  بمباران هوایی نحوة شهادت:

  ادگاهشگلزار شهداي ز :مزار



 575     کاظم، کاظمی ¹استان سمنان 

  کاظم کاظمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
روز قیامت، توفیق رفیـق و سـعادت یـار    و ار به توحید و نبوت و والیت و معاد پس از اقر

این جناب کاظم کاظمی گردید و وصی خود قـرار دادم همسـر خـود صـغري یارمحمـدي      
  فرزند حسین یارمحمدي را که پس از مرگ اینجانب وظیفۀ خود را انجام دهد. 

و  .ةو دو سـاله صـوم و صـال    قـدر قـوت   اوالً محل دفن در [خلج] مخارج عزاداري بـه   
هزار تومان رد مظالم و هزار تومان کفاره را بدهکارم؛ ادا نمایند. و بقیه ماترك را وارثین  یک

ذلـک فـی تـاریخ     انـتم وکالـه  سمعه فهـو   فمن بدله بعد مامیان خود بالسویه تقسیم نمایند 
28/11/62  .  
  : امضا. 2فیه لدي سید حسن [...] 1اعترف بما [...]«
  .  3ر انگشت کاظم کاظمیاث

28/11/62  
  کاظم کاظمی

                                           
 خوانا نیست. -1
 خوانا نیست. -2
  اند: در ذیل اصل وصیت، موارد زیر نیز آمده -3

  باشد. مراتب فوق و اثر انگشت مورد تأیید شوراي اسالمی می
  ن.توما 5/52تومان، عزیز،  5/471تومان، حاجی حبیب:  242آقا سیدعلی: 

 . 28/11/62حسین تراب: امضا 



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     576



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I بلکه داوطلب آمدم من را کسی به زور به جبهه نیاورده است. 
I .وظیفه داشتم اسلحه بر زمین افتاده شهیدان را بردارم و با صدامیان کافر بجنگم 
I شود.   تر می بارمان سنگین هرچه ما بیشتر شهید بدهیم کوله  
I کنیدو با منافقین داخلی مبارزه  کنیدپایگاه را پر  کنید،مازهاي جمعه شرکت در ن.  

  محمد :نام
  کاظمی خانوادگی:  نام

  حسین مدمح پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1320پنجم تیر  تاریخ تولد:
شهر مجن از توابـع شهرسـتان    محل تولد:
  شاهرود

  آموزي دوم نهضت سواد تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1366ششم فروردین  تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمد کاظمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1با درود و سالم بر امام زمان(عج) و نایب برحقش امـام خمینـی و شـما امـت شـهیدپرور     

  کنم. نامۀ خود را آغاز می ایران. وصیت
استفاده شود. و من را کسی به زور به جبهـه   3سوءنیستم از کلمه شهید  2اینجانب حاضر  

آمدم و وظیفه داشتم اسلحه بر زمین افتاده شهیدان را بـردارم و   4نیاورده است بلکه داوطلب
با صدامیان کافر بجنگم و انتقام خون شهیدان را از صدام کافر بگیرم. و امیدوارم انتقام خون 

تـر   بارمـان سـنگین   بیشتر شـهید بـدهیم کولـه    5من را هم شما بگیرید. به خدا قسم هرچه ما
  شود.   می
عزیـزم ایـن اسـت کـه: در نمازهـاي       6ویژه به همۀ همشـهریان  پیام من به مردم ایران به  

هـا را پـر کنـد     شرکت کند و پایگاه را پر کند و با منافقین داخلی مبارزه کند و جبهه 7جمعه
  9واجبات است و [...] 8که به قول امام جهاد از اهم

هـا سرپرسـتی کنـد تـا      پیام من به همسرم این است که با فرزنـدان مـن بسـازد و از آن     
ها را تربیت دینی بنماید، بـه قـرآن آشـنا سـازد. از قومـان و       و آن 10پدري نکنند احساس بی
  کنند. 12اي دیدند به بزرگی خودشان من را عفو خواهم اگر از من بدي می 11خویشان

                                           
 ».شهیدپروره«در اصل وصیت  -1
 ».حاظر«در اصل وصیت  -2
 ».سوه«در اصل وصیت  -3
 ».دابطلب«در اصل وصیت  -4
 ».ماه«در اصل وصیت  -5
 ».همشریان«در اصل وصیت  -6
 ».جمه«در اصل وصیت  -7
 ».اهمه«در اصل وصیت  -8
 خوانا نیست. -9

 ».نکند«در اصل وصیت  -10
 ».خیشان«در اصل وصیت  -11
 ».افی«در اصل وصیت  -12



 579محمد     ، کاظمی ¹استان سمنان 

هاي مرا بیاوریـد در سـر مـزارم و     در موقع دفن کردن بچهدر ضمن اگر جنازة من آمد،   
  ها مرا روبوسی کنند.  آن

  هاي شهدا. کربال با خانواده زیارتبه امید   
  »والسالم«

  حاج محمد کاظمی
2/12/65  
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  هاي کلیدي عبارت
I دارم. روم فقط براي رضاي تو گام برمی بار خدایا شاهد باش اکنون که به جبهه می 
I خواهم که در این راه مرا یاري کنی تا بتوانم دینم را نسبت به انقـالب و امـام و    بارالها از تو می

 مردمم ادا نمایم.
I خـواهم   ه تـو گـام بـردارم و از تـو مـی     خواهم که مرا یاري نمایی تا فقـط در را  خدایا از تو می

 هم زدن به خودم وامگذاري. اي حتی یک چشم به لحظه
I اید به اتحادتـان   که با اتحادتان شرق و غرب را ذلیل کرده اي امت مستضعف و محروم، همچنان

  .ادامه دهید
I   دسخنان این ذخیرة خداوندي، این پیر جماران را از جان و دل به گوش بخرید و عمل نمایی. 
I دارد. از خدا بخواهید تا انقالب مهدي(عج) امام عزیز را نگه 
I اي امام را تنها بگذارید. مبادا لحظه 
I اي از خط روحانیت مبارز در خط امام دور شوید. مبادا لحظه 
I اید. اگر قدر امام عزیز را ندانید کفران نعمت کرده 
I ت من.مادرم، اگر خدا توفیق داد و من شهید شدم افتخار کن به شهاد  

  علی محمد :نام
  کاظمی خانوادگی:  نام

  غالمحسین پدر: نام 
  خانم قمر نام مادر:

  1344بیستم آبان  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  دوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361یازدهم آبان  تاریخ شهادت:
  خوش عین محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدعلی کاظمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
به و منهم من ینتظـر مـا   حصدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی ن رجالمن المؤمنین «
1»لوا تبدیالبد    
مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خـدا بسـتند کـامالً وفـا      برخی از آن مؤمنان بزرگ«

گی کردند (تا به راه خدا شهید شدند) و برخی به انتظـار  کردند پس برخی بر آن عهد ایستاد
  »(فیض شهادت) مقاومت کرده و هیچ عهد خویش را تغییر ندادند

با سالم و درود به رهبـر کبیـر انقـالب و بنیانگـذار جمهـوري اسـالمی ایـران و نایـب           
الي ) و از کـرب 7مهدي(عج) و با سالم و درود بر شهدا از صدر اسالم تا کربالي حسین(

) تا هفده شهریورها و از هفده شهریورها تا کربالي خوزستان ایران و بـا درود  7حسین(
اهللا و با سالم بر رزمندگان قهرمان  بر روحانیت مبارز و در خط امام و با سالم بر امت حزب

) به نبـرد خـویش بـا لشـگریان     7که در سنگرهاي ایثار و مقاومت همچون یاران حسین(
 فرمایـد  و در این راه از هیچ چیز هراسی ندارند زیرا کـه موالیشـان مـی   کفر مشغول هستند 

    2».ها جنبیدند تو مجنب اگر کوه« »ال تَزول الجبال وتَزول «
دارم و در  رضاي تو گام برمی 3برايروم فقط  بار خدایا شاهد باش اکنون که به جبهه می  

ي تو تحمـل خـواهم کـرد. در    این راه هرگونه سختی و دشواري بر من وارد آید براي رضا
بـراي مـن    ،خورد چون رضاي تو در کار است این راه، آن ترکش و تیري که بر بدن من می

  تر خواهد بود. از عسل شیرین
خواهم که در این راه مرا یاري کنی تا بتوانم دینم را نسبت به انقـالب و   بارالها از تو می  

هم که مرا یاري نمـایی تـا فقـط در راه تـو گـام      خوا امام و مردمم ادا نمایم. خدایا از تو می
هم زدن بـه خـودم وامگـذاري. خـدایا      اي حتی یک چشم به خواهم لحظه بردارم و از تو می

  یاریم نما تا آخرین سخنانم را به روي کاغذ بنگارم. 

                                           
 ».  نهبه و من هم من ینطضر ما بدلوا...«.... در اصل وصیت 23احزاب/  -1
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 ».در«در اصل وصیت  -3
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لکن از باب تذکر سخنانی بـراي   ،من که کوچکتر از آن هستم که براي شما پیام بفرستم  
خوانید، اي ملت ایران، اي امت مستضعف و  دارم. اي کسانی که گفتۀ مرا می یشما عرض م

زیـرا   ،اید به اتحادتان ادامه دهیـد  که با اتحادتان شرق و غرب را ذلیل کرده محروم، همچنان
  1.»و اعتصموا بحبل اهللا جمیعا و التفرقوا«فرماید:  قرآن می

از جان و دل به گوش بخریـد و عمـل   سخنان این ذخیرة خداوندي، این پیر جماران را   
بخشش را در مغز بسپارید و بدان عمل کنیـد. هنگـامی کـه خورشـید      هاي روح نمایید، پیام

رود. شما هم  سوي آسمان می کند هزاران دست براي دعا به جماران شروع به درخشیدن می
هـدي(عج) امـام   هایتان را باال ببرید و از خدا بخواهید تـا انقـالب م   ها دست همراه آن دست
   دارد. عزیز را نگه

اي از خط روحانیـت مبـارز در خـط امـام      اي امام را تنها بگذارید، مبادا لحظه مبادا لحظه  
خواهید سعادتمند شوید باید در خط امام و در خـط روحانیـت در خـط     دور شوید. اگر می

ـ  امام حرکت نمایید و اگر قدر امام عزیز را ندانید کفران نعمـت کـرده   د و دچـار بالهـاي   ای
عظیم خواهید شد. در فرستادن فرزندانتان به جبهه از این گرمتر باشید. بفرسـتید فرزنـدانتان   

  ها هستند خسته شوند.   را در جبهه تا جبهه را پر کنند و نگذارند آن کسانی که در جبهه
 مادرم، اگر خدا توفیق داد و من شهید شدم افتخار کـن بـه شـهادت مـن و ماننـد مـادر        

تمامی شهدا افتخار کن که چنین فرزندي را در دامن خود پرورش دادي و از شـیر حاللـت   
) سربلند باشی. و 3نزد حضرت زهرا( 2به او خورانیدي و تقدیم اسالم نمودي تا در [...]

) گریه کـن، بـراي   7هرگز در مرگم گریه مکن و برایم اشک مریز. براي حسین بن علی(
) گریه کن. خون من کـه از  7حسین( 4اصغر کن، براي علی) گر یه 7حسین( 3اکبر علی

) در راه 7اکبـر(  ) و از خون تمامی شهدا قرمزتر نیست. حضرت علـی 7اکبر( خون علی
خدا جنگید و شهید شد. و بعد از من دیگر برادرانم را به جبهه بفرست. مگذار اسـلحۀ مـن   

  روي زمین بیفتد، بگذار سنگر مرا پر کنند.
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کن که فرزندت شهید شده و در راه خدا جانش را داده و هرگز با گریـه و  پدرم، افتخار   
کـنم کـه فرزنـدم     دست دشمنان مده و به هر کس که رسیدي بگو افتخار مـی  ناله فرصت به

  ) سرفراز باشی.6شهید شده است، تا در روز قیام نزد رسول اکرم(
ید و در ایـن راه از هـیچ چیـز    و اما سخنی با شما برادرانم. در راه والیت فقیه گام بردار  

اهللا  واصرنت ان«مهراسید که رضاي خدا در این است. یاري کنید خدا را تا یاري کند شما را. 
». اگر یاري کنید خدا را خـدا هـم شـما را یـاري خواهـد کـرد      « 1»ینصرکم و یثبت اقدامکم

  ارید.اکنون هنگام آزمایش است. امتحان خود را پس بدهید و در راه خدا گام برد
که پیام خون بـرادرش   2)3و شما اي خواهرانم، اي زینبین زمان، باید همچون زینب(  

را به گوش جهانیان رساند شما نیز پیام خون مرا به جهان برسانید. اي حامیان مکتب اسالم، 
ها براي  حجاب و پوشش خود را رعایت نمایید زیرا حجاب شماست که از شمشیرها و تیغ

است. سعی کنید به سخنان امام از دل و جان گوش کـرده و، بـه مصـداق    تر  دشمن ترسناك
، آن را به دوستان و رفقاي خود انتشـار داده و  »زکات علم نشر آن است« 3»العلم نشره زکاة«

وار حرکـت   . در مسـائل اسـالمی و در ایـن راه زینـب    4اي نگذرید که [...] از کنار هر مسأله
  خواهد.   می )3(زیرا که این مکتب زینب .نمایید

خواهم تا وحدت و انسـجام خودشـان را    و در پایان از تمامی برادران گروه مقاومت می  
هـا و   هـا و قربانلوهـا و جاللـی    هـا و اکبـري   حفظ کنند و پیـروان راسـتین راه محمدحسـن   

ها باشند. و از تمامی برادران گروه مقاومت امام و انجمن اسـالمی دبیرسـتان شـهید     طاهري
شـناختند. اگـر    ان و برادران کتابخانۀ اسالمی سجادیه و تمامی دوستانی که مرا مـی میرغفوری

  خواهم که مرا ببخشند.   ها می خطایی از من سر زده از آن
اللهـم وفقنـا لمـا تحـب و     . «و در پایان از تمامی بندگان خاص خدا التمـاس دعـا دارم    

ود بـر رهبـر کبیـر انقـالب اسـالمی      در 5.»العین ابدا طرفۀاللهم التکلنی الی نفسی «، »ترضی
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خدایا خـدایا تـا    ها. ایران امام خمینی، مرگ بر امپریالیسم شرق و غرب و نوکران داخلی آن
  دار. نگه انقالب مهدي(عج) خمینی را

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  محمدعلی کاظمی

11/6/61  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
[و] درود بر رهبر کبیر انقالب امام خمینی و تمامی شهیدان و با درود بر رزمنـدگان   با سالم

  عزیز.
اگر     پدر و مادر عزیزم عرایضی را که واجب است به عرضتان برسانم از این قرار است:  

سال نمـاز بـرایم بخواننـد و بـه      خدا توفیق شهادت را نصیبمان ساخت، بدهید به مدت یک
تومان به ابراهیم باقري بـدهکار هسـتم، بپردازیـد.     140روزه بگیرند. مبلغ ماه برایم  2مدت 

  دیگر یادم نیست به چه کسانی بدهکار هستم.
تومـان پـول    800کـنم. حـدود    از هر کسی هم که طلبکار هستم، بخشیدم و حاللش می  
بـود،   کس که برایم پول فرسـتاده  اصغر یا آن هست که پانصد تومانش را بدهید به علی 1دمنز

کنم شـما   تومانش به ابراهیم و بقیه را بدهید به گروه مقاومت امام. در آخر سفارش می 140
  را به تقوا و بندگی خدا و پرهیز از گناه. 

ب اسـت کـه    23 2رهام در پروندة شما اي هم نوشته نامه خواهم: یک وصیت و از شما می  
اي داخل سـاك اسـت؛    نامه رونوشت آن در جیب شلوارم در داخل کمد است و یک وصیت

  .به آن عمل کنید. از این نوشته هم یادتان نرود
نماز را سبک مشمارید و روزه بگیرید و براي امام و شهدا و رزمندگان در سر نماز دعـا    

ایـد،   کنید و در آخر براي این شخص حقیر نیز دعا کنید. و دیگر اینکه شما پنج پسر داشـته 

                                           
 ».ردم«در اصل وصیت  -1
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تان را بفرستید بـه   در راه خدا بدهید و بعد از من فرزندانمس خ 1]عنوان بهبایست یکی [ می
  جبهه تا سنگرها را پر کنند.

خـواهم اگـر خطـایی از مـن      هاي کوچه و کتابخانه و گروه مقاومت امام می از کلیه بچه  
در ضمن به رضا بگویید توپ را بفروشد و پول داود را بدهـد و بقیـۀ    اند مرا ببخشند. دیده

هاي تیم سـؤال کنـد کـه اگـر پـولی از مـن طلبکـار         ها تقسیم کند و از بچه چهپول را بین ب
هـایم را بدهیـد بـه     اند، چه از توپ و چه غیره، آن را هم بپردازید و کلیه دفاتر و کتاب بوده

  رضا. 
  نامۀ داخل ساکم را نتوانستم پاکنویس کنم چون مشکالتی پیش آمد. در ضمن وصیت  

  
ــتم  ــق سرمس ــراب عش ــا رب ز ش ــن ی   ک

  
  در عشق خودت نیست کن و هستم کن  

  دسـتم کـن   از هر چه ز عشـق خـود تهـی     
  

  کــن 2پابســتمبــاره بــه بنــد عشــق  یــک  
    

  ها استفاده نمایید. خوبی حفاظت کرده و از آن امیدوارم از دفاتر به
  

  »]ته[اهللا و برکا حمۀوالسالم علیکم و ر«
28/7/61  

  3محمدعلی کاظمی جبهۀ [...]
  4خل [...]، دا40/1ساعت 
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  هاي کلیدي عبارت
I کنم. به وحدانیت خداوند متعال اقرار می 
I کنم. به حقانیت انبیاء عظام فرستادگان خدا جهت هدایت مخلوق اقرار می 
I نمایم. با اقرار به روز جزاء و حساب و رسیدگی به اعمال وصیت می  

  علی مجمد :نام
  کاظمی خانوادگی:  نام

  یوسف پدر: نام 
  خاتون نام مادر:

  1298چهاردهم اردیبهشت  تاریخ تولد:
ــد: ــل تول ــع   مح ــرمن از تواب ــتاي گ روس

  شهرستان شاهرود
  ندارد تحصیالت:
  بسیج کننده: امارگان اعز

  1365پنجم دي  و بیست تاریخ شهادت:
  تپه هفت محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  ش :مزار
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  محمدعلی کاظمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  »علی اعدائهم ۀلعنو السالم علی محمد و اله الطاهرین و  الصلوةدهللا رب العالمین و الحم«

قدر محترم خیر الزائرین کربالئـی محمـدعلی    و بعد، وجود جناب مستطاب گرامی 1[...]  
کاظمی فرزند مرحوم مغفور کربالئی یوسف گرمنـی پـس از اقـرار بـه وحـدانیت خداونـد       

م فرسـتادگان جهـت هـدایت مخلـوق و خـاتم آنهـا محمـد        متعال جل و عال و انبیاء عظـا 
اهللا علـیهم اجمعـین و روز جـزاء و     مصطفی(ص) و اوصیاء آن بزرگوار ائمه خـدا صـلوات  

حساب و رسیدگی به اعمال وصیت نمایند در حال اجتماع شرایط صحت بلـوغ و عقـل و   
یشان عیال حاضرة رشد و قصد و اختیار و رضا و غیره چنانچه داعی حق را لبیک گفتید و ا

  فرزند ارجمند رمضان انجام دهند. ایشان صدیقه عامریان دختر مرحوم رمضان با اطالع [...]
و به عزا از سه روز اول و چهلـم و   ) تومان در تجهیزات [...]15.000مبلغ پانزده هزار (  

ست روزه داده شود. سوم مظالم عباد دوی 2سال و غیره مصرف گردد. دوم فقط دو روز قضا
 وقـف بـر علـم شـده بـود [...]      تومان به فقراء بلد بدهید. چهارم نباید وقفـی بـاغ کـه [...]   

خواند. پنجم یازده کیله از زمـین   نمی خریداري نموده به وصی از بنا به آن باغ و وقف [...]
بـه حـاج محمدمهـدي مهـدوي ارثـی       ]معروف به زمین خرگلی که متصل شد به زمین [...

داده شود به سـه دختـر    [...] ،باشد و مابقی آن زمین هرقدر باشد س میهمشیره موصی نرج
از منـزل و اثـاث منزلـی از فـرش و      3حسیبه و رقیه و معصومه باالسویه و مابقی از دارایـی 

ظرف و غیره و دو قطعه باغ اول معروف به باغ مالعبداهللا و دوم معروف بـه بـاغ کربالیـی    
دو چارك آب قنـات ابـوتراب و گوسـفندها کـه      .]صفري و ساعت آب چاه جدیدالحفر [..

نوزده عدد میش و بره نه عدد کوچک تماماً و جمعاً داده به دو پسر به نام حسـین و دیگـر   
و اگـر   اگر دختر بود شریک در سـهم دخترهـا   ،وجود آمد حسن و اگر احیاناً اوالدي بعد به

  .پسر بود در مختصات پسرها شریک است

                                           
 عباراتی که در متن با [...] مشخص شده خوانا نیست. خوانا نیست. -1
 ».قضاء«در اصل وصیت  -2
 ».دارائی«در اصل وصیت  -3
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 قعـدة ي ذنامه تنظـیم گردیـد در تـاریخ پـانزدهم شـهر       نوان وصیتع و این چند کلمه به  
  الحرام یکهزار و سیصد و چهار هجري قمري.

  

  محمدعلی کاظمی
  

االحقر شیخ حسین گرمنی و االحقـر شـیخ زانینـی گـواهی     «نامۀ شهید کاظمی را  * وصیت
ی حسـنعل قـاي  اند. و مبلغ پانزده هزار تومان را براي جهیزات عیال ایشان در حضـور آ  کرده

  اند. کاظمی معین کرده



 595علی      کاظمی، محمد ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I گردیم. سوي او بازمی منطق قرآن این است که ما از خداییم و به 
I اي پـیش خداونـد تبـارك و تعـالی      این دنیا دنیاي امتحان است که دیگر در آن دنیا عذر و بهانه

 نداشته باشیم.
I ایم. ) برده7ورمان حسین(خصوص سر شهادت ارثی است که از اولیاءاهللا به 
I خواهم که تا آخرین نفس اسالم و جمهوري اسالمی و اماممان را یاري کنند. از امت خود می 

I الموت ئقۀکل نفس ذا«ساز فرموده است  از مرگ نهراسید زیرا قرآن این کتاب انسان«. 
I .از یک چیز هراسانم که مبادا مرگ من در راه خدا نباشد 
I اهم که اماممان را دعا کنند.خو از امت شهیدپرور می  

  حسن :نام
  کاملی خانوادگی:  نام

  محمدتقی پدر: نام 
  زبیده نام مادر:

  1340دهم دي  تاریخ تولد:
شهر بسطام از توابع شهرستان  محل تولد:
  شاهرود

  سوم متوسطه تحصیالت:
  سپاه کننده: اعزام ارگان

  1366دهم اردیبهشت  تاریخ شهادت:
  رود کارون محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 597کاملی، حسن      ¹استان سمنان 

  حسن کاملی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
    1»خیر مما یجمعون رحمتُه من اهللا و ةو متم لمغفرااهللا   ن قتلتم فی سبیلئو ل«
اگر کشته شوید در راه خدا یا بمیرید همانا آمرزشی از خدا و رحمتی است از آنچـه گـرد   «

  ».آورید می
گردیم، چـه بـاك از    سوي او بازمی است که ما از خداییم و به و آنگاه که منطق قرآن این  

خواهـد   شهادت و کشته شدن در راه خدا و چه جالب است که خدا ما را آفریده و ما را می
اي پـیش خداونـد    دنیاي امتحان است که دیگـر در آن دنیـا عـذر و بهانـه     2بمیراند. این دنیا

خصـوص سـرورمان    سـت کـه از اولیـاءاهللا بـه    تبارك و تعالی نداشته باشیم. شهادت ارثـی ا 
خواست درس شهادت و درس مبارزه با استکبار را بیـاموزد. او   ایم. او می ) برده7حسین(

  به ما فهماند که مرگ با عزت بهتر از زندگی پرذلت و خوار است.  
درخت اسالم احتیاج به خون این جوانها دارد. باید خون بـدهیم تـا بـه نـداي اسـالم و        
مان لبیک گوییم، که آمریکا و شوروي بداند که با چه کسی طرف است. و از امت خود امام
خواهم که تا آخرین نفس اسالم و جمهوري اسالمی و اماممان را یاري کننـد زیـرا بایـد     می

اسالم گسترش پیدا کند تا مرگ تمـامی مسـتکبران. زیـرا خداونـد تبـارك تعـالی در قـرآن        
و نجعلهـم   ئمـۀ فی االرض و نجعلهـم ا  الی الذین استضعفوع و نرید ان نمن«فرموده است 

ما اراده کردیم بر بندگان مستضعفین زمین منت نهاده و آنها را وارثان زمین قرار « 3»الوارثین
  ».دهیم
که از مرگ هراسانند و گریزانند بگویم که از مـرگ نهراسـید    و یک جمله در جواب آنان  

و از یـک چیـز    .4»المـوت  ئقـۀ کـل نفـس ذا  «موده اسـت  ساز فر زیرا قرآن این کتاب انسان
هراسانم که مبادا مرگ من در راه خدا نباشد و همۀ امیدم به اوست که مرا آفریـد و بـه مـن    

  توجه او هیچم هیچ. دانم که بی جان داد و نیک می
                                           

 ». و متم...«... . در اصل وصیت 157عمران/  آل -1
 ».دنیاي«در اصل وصیت  -2
 ».الی الذین...«... . در اصل وصیت 5قصص/  -3
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  ایــن همــه گفتــیم لیــک انــدر بســیچ     
  

ــی   ــیچ   بـ ــیم هـ ــدا هیچـ ــات خـ   عنایـ
ــی    ــق  بـ ــان حـ ــق و خاصـ ــات حـ   عنایـ

  
  1گـــر ملـــک باشـــد سیاهســـتش ورق  

خواهم که اماممان را دعا کننـد کـه: خـدایا خـدایا/ تـا انقـالب        و از امت شهیدپرور می    
  دار. مهدي/ خمینی را نگه

خواهم کـه همیشـه مـرگ بـر      و تو اي پدر و تو اي مادر و اي خانوادة عزیز، از شما می  
م وقتی جنازة مرا آوردنـ[د] گریـه  خواه آمریکا و مرگ بر شوروي یادتان نرود و از شما می

اي ندارد، زیرا ضدانقالب همیشه در  نکنید زیرا من به هدفم رسیدم و گریه کردن شما فایده
اهللا را بکوبد و باید به آنها بگویید: تا آخرین قطرة خـون تمـامی امـت     کمین است که حزب

  مسلمان تا آنها را از ریشه نزنیم از پاي نخواهیم نشست.
  

  و برادر حقیر شما، حسن کاملیفرزند 
  

خصوص بـرادرم تـوکلی و بـرادر     سالم من را به تمامی برادران سپاه شاهرود برسانید به  
  صادقی و ابراهیمیان و کلیۀ برادرهاي سپاه، آنهایی که مانند کوه در راه هدفشان استوارند.

                                           
 ».باشد سپاهش هر ورق«... از مثنوي معنوي. در اصل وصیت  -1
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 601کاملی، حسن      ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I  حـال مـا   ». بخوانید مرا تا اجابت کنم شـما را «یعنی  »استجب لکم«اي خداي مهربان، تو گفتی

 خوانیم تو را و تو اجابت کن ما را. می
I )وار با کفار بعثی بجنگیم. ) و یارانش با کفار جنگیدند ما هم باید حسین7امام حسین 
I جاي خود و اگر به آرزویم رسیدم شما باید راهـم   اگر پیروز شدیم که به -آرزویم شهادت است

 دهید. را ادامه
I .اگر شهید هم شویم جایمان بهشت است و این دنیا قابلی ندارد 
I .نباید همیشه به فکرهاي نفسانی خود باشیم بلکه باید کمی هم به آخرت خود بیندیشیم 
I کند قبول بشویم. چه بهتر که از دنیا دست خالی نرویم و این امتحانی را که خداوند از ما می 
I جنگید و از اسالم دفاع خواهیم کرد و تمام مستکبران جهـان   تا آخرین قطرة خون خود خواهیم

  را نابود خواهیم کرد.

  عباسعلی :نام
  کثیریان خانوادگی:  نام

  حسن پدر: نام 
  بانو نام مادر:

  1342وسوم مهر  بیست تاریخ تولد:
  رودبار روستاي کالته محل تولد:
  پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361هفتم مهر  و بیست تاریخ شهادت:
  خوش عراق عین محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 603کثیریان، عباسعلی      ¹استان سمنان 

  عباسعلی کثیریان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1»اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
انـد و در   آنـان زنـده  شوند مرده نپندارید بلکه  کنند کشته می کسانی که در راه خدا پیکار می«

  »خورند. نزد پروردگارشان روزي می
کنم که در این راه توفیق یافتم کـه بـراي اسـالم و قـرآن پـا نهـادم. اي        خدا را شکر می  

حـال مـا   ». بخوانید مرا تا اجابت کنم شـما را «یعنی  2»استجب لکم«خداي مهربان، تو گفتی 
) و یارانش با کفار جنگیدند ما 7م حسین(خوانیم تو را و تو اجابت کن ما را. آنچه اما می

بجنگیم و بـراي مستضـعفین جهـان، اسـالم را بـه تمـامی        3وار با کفار بعثی هم باید حسین
کشورهاي جهان و ایران عزیزمان عرضه بداریم و دین خود را به پیشـگاه امـام عصـر امـام     

  زمان(عج) ادا نماییم. 
دانم کـه   ام ولی می کنم و اگر شهید شده د میمن در راه خدا جها 4دانی و تو اي پدرم می  

همچنان لیاقتی ندارم که به معناي واقعی که همان معناي شهید شدن است برسم. ولـی اگـر   
این فریضۀ الهی نصیب من شد خانوادة مرا سرپرستی کن و نگذار کـه در آن دنیـا بسـوزم.    

بـوده. مـرا ببخشـید چـون     پدر بزرگوارم، مرا ببخشید چون سرپیچی من از فرمان شما زیاد 
ام. وقتی به آرزویم رسیدم آسوده و راحت باشید. پدر بزرگوارم، از اینکه مـرا   راهی که رفته

  اید متشکرم. اجرتان با خدا باد. به این سن رسانده
این نعمـت الهـی    5رزابرادران و خواهران عزیزم، توصیه من به شما این است که شکرگ  

اگـر   -هر چند پیروزي و آرزویم شهادت اسـت  -ام راهی که رفتهباشید. برادران عزیزم، این 
جاي خود و اگر به آرزویم رسیدم شما باید راهم را ادامه دهید و آنچنـان   پیروز شدیم که به

                                           
 . 169عمران/  آل -1
 . 60بخشی از غافر/  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ».دانی که می«در اصل وصیت  -4
 ».گذار شکر«در اصل وصیت  -5
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جنگـیم؛   خبر بزنید! ما براي اسالم و قرآن می از خدا بی 1مشت محکمی بر دهان این منافقین
این دنیا قابلی ندارد. و نباید همیشه به فکرهـاي   اگر شهید هم شویم جایمان بهشت است و

نفسانی خود باشیم بلکه باید کمی هم به آخرت خود بیندیشیم، زیرا زندگی از آنجا شـروع  
کند  شود پس چه بهتر که از دنیا دست خالی نرویم و این امتحانی را که خداوند از ما می می

. این صدام باید بداند که تـا آخـرین قطـرة    را سرنگون کنیم 2قبول بشویم، انشاءاهللا. و صدام
خون خود خواهیم جنگید و از اسالم دفاع خواهیم کرد و تمـام مسـتکبران جهـان را نـابود     

  خواهیم کرد و اسالم را در سراسر جهان گسترش خواهیم داد. 
 4قاسـم  3گاه اسلحۀ مرا بر زمین نگـذارد، همچـون   خواهم که هیچ در آخر، از فرزندم می  

رسـد. و تـو اي    رود و به شـهادت مـی   [که] در همین عروسی خود به میدان جنگ میداماد 
خواهم اگر شهید شـدم بـرایم گریـه نکنیـد و خوشـحال       همسرم و اي خواهرم، از شما می

  باشید زیرا اگر گریه کنید این منافقین خوشحال خواهند شد و روح من آزرده خواهد شد.  
  دار ینی را نگهخدایا خدایا/ تا انقالب مهدي/ خم  

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علکیم و ر«
  عباسعلی کثیریان

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
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 605کثیریان، عباسعلی      ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I کس که در راه خدا کشته شده مرده نپندارید. آن 
I گسترانند. هایشان را زیر پاي جهادگران می مالئک بال 
I ند.قدم باش پیامی دارم به برادران عزیزم که امیدوارم براي مملکت خودشان پیش  

  محمود :نام
  کرامتی خانوادگی:  نام

  اصغر علی پدر: نام 
  زیبا نام مادر:

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

  شهرستان شاهرود
  اول راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1363چهاردهم تیر  تاریخ شهادت:
  در شهرستان بانه دوسینه محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 607کرامتی، محمود      ¹استان سمنان 

  محمود کرامتی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
    1»و التقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء ولکن التشعرون«
و آن کس که در راه خدا کشته شده مرده نپندارید بلکه او زندة ابـدي اسـت ولـیکن همـۀ     «

  »یافت. 2شما این حقیقت درنخواهید
  . 27/11/63اریخ نامۀ برادر شهید محمود کرامتی در ت وصیت

کـار   شـود و صـداي امـواج گلولـه بـه      هنگامی که مبارزه با دشمن بعثی عراق شروع می  
هایشـان را زیـر    بال 3 شود، مالئک گیرد و مبارزه بر دشمن نزدیک می افتد و تیرها اوج می می

  خواهند که به این جنگجویان نصرت عطا کند. گسترانند و از خدا می پاي جهادگران می
  قدم باشند. می دارم به برادران عزیزم که: امیدوارم براي مملکت خودشان پیشپیا  

  

  محمود کرامتی

                                           
 .154بقره/  -1
 ».در خواهید«در اصل وصیت  -2
 ».ها مالئک«در اصل وصیت  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I .الهی به امید تو و به یاد و عشق تو عازم صحنۀ نبرد هستم 
I خواهم که توفیق حضور در جبهۀ نبرد و در کنار عاشقانت را به من عطا بفرمایی الهی از تو می. 
I فرماید. ت نعمتی است که خداوند منان به بندگان خاص خود عطا میشهاد 
I .انقالب اسالمی که خداوند به شما ارزانی نموده است؛ قدر این نعمت الهی را بدانید 
I خبران اسالم عزیز شکست بخورد. از ایثار جـان و   هاي منافقان و از خدا بی نگذارید که با توطئه

 ید.مال خودتان در راه خدا دریغ نکن
I .پیرو ولی فقیه و روحانیت در خط امام باشید 
I .فرامین این پیر جماران را اطاعت کنید 
I خورد. اگر پیرو این امام نباشید یقین بدانید اسالم شکست می 
I .اخالق اسالمی و تقواي الهی را رعایت کنید 
I آموزید اي بدانید که در آن درس ایثار و عشق را می عنوان مدرسه سنگر بسیج را به. 
I .امام را دعا کنید، رزمندگان را دعا کنید، نماز جمعه را فراموش نکنید  

  رضا محمد :نام
  هاشمیان کربالیی خانوادگی:  نام

  اکبر لیع پدر: نام 
  مرضیه نام مادر:

  1347دوم آذر  و  بیست تاریخ تولد:
    : شهرستان دامغانمحل تولد

  سوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1366نهم تیر  و بیست تاریخ شهادت:
  جزیرة مجنون عراق محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

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

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
    1»و من رباط الخیل ترهبون به عدو اهللا و عدوکم ةو اعدوا لهم ما استطعتم من قو«
    2»منهم...فمن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه «

اکبر، ساکن شهر دامغان، بـا شـماره    نامۀ اینجانب محمدرضا هاشمیان، فرزند علی یتوص  
  اعزامی از بسیج دامغان. 7879شناسنامه 

نـام   نام خداوندي که موالي عاشقان است و بـه  نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان. به به  
اد و عشـق تـو عـازم    او که حامی مستضعفان و یاور رزمندگان است. الهی به امید تو و به ی

خواهم که مرا نیرویی دهی تا بتوانم دین خـود را بـه    صحنۀ نبرد هستم. از تو اي معبودم می
خواهم که توفیـق حضـور در جبهـۀ نبـرد و در      اسالم عزیز و انقالب ادا کنم. الهی از تو می

  کنار عاشقانت را به من عطا بفرمایی.  
ل هستم بر آن شدم که سخنی چنـد بـا شـما    هاي نبرد حق علیه باط اینک که عازم جبهه  

  اهللا و شهیدپرور بنمایم. امت حزب
فرمایـد. شـهادت    شهادت نعمتی است که خداوند منان به بندگان خاص خود عطـا مـی    

فرماید و اگر لیاقت شهادت در راه او را داشـتم   سعادتی است که پروردگار متعال عنایت می
  رماید.  به من نیز نعمت شهید بودن را عنایت ف

اهللا، انقالب اسالمی است که خداوند به شـما ارزانـی نمـوده اسـت؛      شما اي امت حزب  
هـاي   هاي آن باشید و نگذاریـد کـه بـا توطئـه     قدر این نعمت الهی را بدانید و پاسدار ارزش

خبران اسالم عزیز شکست بخورد. از ایثار جان و مال خودتـان در راه   و از خدا بی 3منافقان
وقـت اسـت کـه     گـذرد و آن  نکنید که دنیا محل عبور است؛ و این دنیاي فانی میخدا دریغ 

) و امام خمینی شـرمنده  3) و فاطمه زهرا(7) و حضرت علی(6پیش پیامبر اکرم(

                                           
 . 60بخشی از انفال/  -1
 .23بخشی از احزاب/  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
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هستید. سعی کنید پیرو ولی فقیه و روحانیت در خط امام باشید. فرامین این پیر جمـاران را  
  خورد. د یقین بدانید اسالم شکست میاطاعت کنید. اگر پیرو این امام نباشی

  »:بسیج شهید مصحفی«سخنی با برادران پاسدار و بسیجی، مخصوصاً برادران عضو   
عنوان بـرادر کوچـک شـما کـه      شما اي پاسداران اسالم و شما اي بسیجیان عزیز، من به  

ر بـر  جـا خـدا را حاضـر و نـاظ     خواهم که در همه عالقۀ زیادي به پاسداري دارم از شما می
اعمال خود بدانید و اخالق اسالمی و تقواي الهی را رعایت کنید. از بـرادران عضـو بسـیج    

هـا و   خواهم کـه: راه شـهید مصـحفی و تمـامی شـهداي دیگـر، باقریـان        شهید مصحفی می
اي بدانیـد کـه در آن درس ایثـار و     عنوان مدرسـه  ها را ادامه دهید و سنگر بسیج را به مؤمنی

  اید مرا ببخشید. د. در ضمن اگر برادران و دوستان عزیز از من بدي دیدهآموزی عشق را می
  امام را دعا کنید، رزمندگان را دعا کنید، نماز جمعه را فراموش نکنید.  

  

  »والسالم«
  محمدرضا هاشمیان
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  هاي کلیدي عبارت
I  گردانند، همیشه  روي کنند و بنا به عللی از جهاد در راه خدا که ترك جهاد میرا آنان قرآن کریم

 داند. هاي اجتماعی می دچار نکبت و درد و مشکل
I         اسالم محمدي مساوي است با امت و قـوت و قـدرت و اسـالم دیـن قـوت و قـدرت و دیـن

 مجاهدساز است.
I .اسالم از جهاد و الاقل آرزوي جهاد جداشدنی نیست 
I  یعنی شهادت. شود: انسان به این معیار شناخته میصداقت اسالم و  

  المحسینغ :نام
  نسب کردي خانوادگی:  نام

  اکبر علی پدر: نام 
  حلیمه نام مادر:

  1339یکم اردیبهشت  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  سوم متوسطه تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

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

  دگاهشزاده یحیاي زا امام :مزار



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     614

  نسب غالمحسین کردي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  »بسم رب الشهداء والصدیقین«

مرگی که شهادت است: مرگی شهادت است که انسان، با توجه به خطرات احتمـالی یـا     
ی یا یقینی، فقط به از  »اهللا فـی سـبیل  «خاطر هدفی مقدس و انسانی و به تعبیر قرآن کریم  ظنّ

  آن استقبال کند.
باشد و هدف مقدس باشد و اهللا  سبیل فین دارد: یکی اینکه در راه خدا و شهادت دو رک  

  انسان بخواهد جان خود را فداي هدف نماید. دیگر اینکه آگاهانه صورت گرفته باشد.
  »اهللا سبیل جهاد فی«

را داراي خصایصـی   اهللا سبیل فیآید؛ که قرآن مجاهد  سخن از جهاد و مجاهد به میان می  
گردانند، آنان را  کنند و بنا به عللی از جهاد در راه خدا روي ن که ترك جهاد میداند و آنا می

) فرمـود:  6دانـد. پیـامبر اکـرم(    هاي اجتمـاعی مـی   همیشه دچار نکبت و درد و مشکل
خیر و برکت در شمشیر و زیـر سـایۀ   « 1»فی السیف و تحت ظل السیف هالخیر کلّ« ):1آیه(

خداوند امـت مـرا   « 2»هاحاعز امتی بسنابک خیلها و زاکر رماان اهللا ): «2آیه (». شمشیر است
م اسب به ها عزیز ساخت ها و فروگاه نیزه وسیلۀ س.«  

دین اسالم محمدي مساوي است با امت و قوت و قدرت و اسالم دین قوت و قـدرت    
گویـد: هـیچ دینـی بـه انـدازة       و دین مجاهدساز است. ویل دورانت، دانشمند فرانسوي، می

  سوي قوت و قدرت نخوانده است.   امت خویش را بهاسالم 
مـات   ]و[ز بغـ ز و لم یحدث نفسـه  غمن لم ی«): 6حدیثی دیگر از حضرت محمد(  

آنکه جهاد نکرده و الاقل اندیشۀ جهاد در دل خود نپرورده باشـد بـا   « .»من النفاق ۀًسعتعلی 
جهـاد جداشـدنی نیسـت.    یعنی، اسالم از جهاد و الاقـل آرزوي  ». نوعی از نفاق خواهد مرد

  شود. یعنی شهادت. صداقت اسالم و انسان به این معیار شناخته می

                                           
 ».کل«. در اصل وصیت 8، ص 5)، الکافی، ج 7امام صادق( -1
 ، باب فضل الجهاد.123، ص 6، ج »التهذیب«)، 9رسول اکرم( -2
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  هاي کلیدي عبارت
I پیمایند یاري نماییم. ران قرآن را در راهی که میوایم تا رزمندگان اسالم و یبه جبهه آمد 
I فرما گردد. روم تا عدل و مساوات در تمام نقاط جهان حکم به جبهه می 
I اطر انجام دادن وظیفۀ شرعی که به گردنمان است، به جبهه آمدیم.خ به 
I روم که روزي چتر اسالم در سراسر گیتی سایه افکند. به این امید به جبهه می 
I .بدانید که بردباري و صبر شما در نزد خدا بسیار ارزش دارد 
I پایه اسالم را محکم و ها است که  ها احتیاج دارد و این خون این را بدانید که اسالم به این خون

 سازد. استوار می
I       انسان که یک جان بیشتر ندارد، پس چه بهتر با افتخار و سـربلندي جـان خـود را فـداي قـرآن

 نماید نه با ذلت و خواري فداي تخت بیمارستان کند.
I رو امام خود باشید. همیشه و در هر زمان، دنباله 
I .وحدت بین خود را هرچه بیشتر محکم سازید 
I وار، با حفظ حجاب، اسالم را یاري کنید. اهرانم خواهانم که زینباز خو 
I .درس استقامت و بردباري را از زینب فراگیرید  

  رضا علی :نام
  آبادي کرك خانوادگی:  نام

  کاظم پدر: نام 
  خاور نام مادر:

  1345یکم فروردین  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  اول متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1362هشتم آبان  و بیست تاریخ شهادت:
  پنجوین عراق محل شهادت:
  خانهدر رود غرق شدن نحوة شهادت:

  گلزار شهداي شهرستان ساري :مزار
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  آبادي رضا کرك علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قـاتلوا و قتلـوا الکفـرن عـنهم     «

    1»من تحتها االنهارسیئاتهم و الدخلنهم جنات تجري 
خویش بیرون شده و در راه خـدا رنـج کشـیده و     که از وطن هجرت نمودند و از دیار آنان«

جهاد کرده و کشته شدند همانا گناهان ایشان را در پردة لطف خود بپوشـانیم و آنهـا را بـه    
  »  هایی درآوریم که زیر درختانش نهرها جاري است این پاداش است از جانب خدا بهشت

  2شهادت ارثی است که از اولیاء به ما رسیده.  
با درود فراوان بر یگانه منجی عالم بشـریت، آخـرین سـتارة تابنـاك آسـمان والیـت و         

برحقش، مرجع عـالم تشـیع شـیر     3امامت آخرین طلیعۀ سرخ علوي مهدي(عج)، و به نایب
ود بـر تمـامی   ناپـذیر و سـالم و در   شکن دوران، خمینی کبیـر امـام سـازش    پیر جماران بت

انـد و بـه همـۀ     داشـته  شهداي اسالم که با نثار خون پاکشان اسالم را تا به امروز زنـده نگـه  
چنین با ایثار جان و مال، عرصۀ پیکـار   رزمندگان پرتوان و ملت غیور و ایثارگر ایران که این

از مهـر و   اند. و سالم و درود بر پدر و مادرم که مرا در آغوش پـر  را بر دشمنان تنگ نموده
نامـۀ خـود را    چنین شـهادت   محبتشان بزرگ کرده تربیت نموده، تا تقدیم به اسالم کنند. این

  نمایم. آغاز می
هـایش و در   ناپـذیر خـویش بـا فرازهـا و بلنـدي      انقالب اسـالمی مـا در حرکـت وقفـه      

فرد گاهی براي آزمایش فرد  گذرگاهی که بر سر راه پویندگان خویش قرار داده است، میدان
مان خود صـادقیم و مهیـاي ایثـار و     راستی بر مدعاي اي امت ماست، تا نشان دهیم که آیا به

گذشت از هر آنچه که از مال و آسایش و جان و نام خویش در اختیارمان هست، را داریـم.  
معناست. و ما به همین منظور و براي اثبات  محتوا و بی یا ایمان بر زبانمان همچون گفتار بی

خاطر انجام دادن وظیفۀ شرعی که به گردنمـان   خویش و عمل نمودن به سخنانمان به گفتار
پیماینـد، یـاري    است، به جبهه آمدیم. تا رزمندگان اسالم و یاوران قرآن را در راهی که مـی 

                                           
 ).194 -195عمران/  آل«. در اصل وصیت 195مران/ ع آل -1
 .341، ص 9صحیفه امام خمینی، ج  -2
 ».نائب«در اصل وصیت  -3



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     618

نماییم، تا انشاءاهللا فتح و پیروزي را براي امت مسلمان و زجر کشـیدة خـویش بـه ارمغـان     
گوشۀ سیدالشهدا  از طریق فتح کربال بگشاییم و به این طریق قبر شش را 1آوریم و راه قدس

ساالر شهیدان را نیز زیارت نموده، دیدة بندگان و امت مسلمان را با زیارت قبـرش منـور و   
  روشن سازیم.

روم که روزي چتر اسالم  پدر و مادر عزیز و امت مسلمان ایران. به این امید به جبهه می  
فرما گـردد و حـق    ه افکند. تا عدل و مساوات در تمام نقاط جهان حکمدر سراسر گیتی سای

و بدانید که بردباري و صبر شما در نزد خدا بسـیار ارزش   2[...]تک مظلومان از ظالمان  تک
  .3»دارد صبرکنندگان را خداوند دوست می«» واهللا یحب الصابرین«فرماید  دارد، که می

ها احتیـاج دارد و   ین را بدانید که اسالم به این خونمادر و پدر گرامی و امت مسلمان، ا  
سازد. و شما ملت بدانید که جـان مـا    ها است که پایه اسالم را محکم و استوار می این خون

انـد   در ید قدرت پروردگار است، پس چرا باید از رفتن راهی که فرزنـدانتان انتخـاب کـرده   
س چه بهتر بـا افتخـار و سـربلندي جـان     جلوگیري کنید. انسان که یک جان بیشتر ندارد، پ

  خود را فداي قرآن نماید نه با ذلت و خواري فداي تخت بیمارستان کند.
رو امام خود باشید و  خواهم که همیشه و در هر زمان، دنباله اي ملت مسلمان از شما می  

اسـالم  امام خود را یاري کنید و وحدت بین خود را هرچه بیشتر محکم سازید. تا انشـاءاهللا  
به دستتان به پیروزي نهایی برسد. و بـا شـما بـرادران چنـد کالمـی صـحبت دارم. از شـما        

خـواهم کـه    هاي گذشته را فراموش کرده و مرا عفو کنید. و از شـما مـی   خواهم که بدي می
پیرو فرمان امام بزرگوار خویش باشید. تا انشاءاهللا دین خدا و اسالم عزیز جهانگیر گـردد. و  

وار، با حفـظ حجـاب، اسـالم را یـاري کنیـد و مراقـب        اهرانم خواهانم که زینباز شما خو
کردار خویش باشید و درس استقامت و بردباري را از زینب فراگیرید و خدا را همیشـه در  
یاد داشته باشید. و شما پدر و مادر عزیزم، در نبودنم صبر پیشه کنید. زیرا اجـري عظـیم در   

یاقت نصیبم شد، هرجا که به نظرتان مناسب است مرا دفن کنیـد.  انتظارتان است و اگر این ل
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کنم که نماز  چنین از شما درخواست می البته اگر در کنار شهیدان باشد، خیلی بهتر است. هم
  جا آورید. تا در نزد خدا مقروض نباشم.   مرا به 1و روزة قضاي

و حاللم کنید. و شـما   و شما اي عزیزان و وابستگان، هر چه بدي از من دیدید ببخشید  
اید به بزرگواري خود ببخشید و حاللـم گردانیـد و    ها، هر خالفی از من دیده تمامی همسایه

در دل کینه نگیرید. و هر کس در طول عمرم از من خالفی دیده عاجزانـه درخواسـت دارم   
  که مرا ببخشد، باشد که خدا شما را مورد لطف خویش قرار دهد.

  

  »بع الهديوالسالم علی من ات«
  آبادي علیرضا کرك

  17/5/62دوشنبه 
  2نامه از صفحات قبل] [بقیۀ وصیت

  

قال اهللا تعالی للشهید: انا خلیفه فـی اهلـه مـن ارضـاهم فقـد      «اهللا علیه و آله:  عن النبی صلی
فرمایـد: مـن جانشـین     خداوند بزرگ بـه شـهید مـی   » «ارضانی و من اسخطهم فقد اسخطنی

که آنان را  مرا خشنود کرده و آن ،کس که آنان را خشنود کند ، آناش هستم شهید در خانواده
 3 ».به خشم درآورد مرا به خشم آورده است

                                           
 ».غذاي«در اصل وصیت  -1
ها متـذکر   ندگان را به ادامه در سایر صفحهنسخه اصلی، خوان 117شود شهید پس از اتمام وصیت در ص  یادآور می -2

آمـده  » نامـه از صـفحات قبـل    بقیۀ وصیت«وصیت وجود ندارد. آنچه باعنوان  122تا  118شده است. اما صفحات 
 شود. ) و ترجمۀ آن ختم می6شود که به نوشتن حدیثی از پیامبر اکرم( وصیت را شامل می 122ص 

 ).100/13بحاراالنوار، «، در اصل وصیت »وجوب الجهاد و فضله«، 1، باب 12، ص 97بحاراالنوار، ج  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I         مردم به هوش باشید که امروز امانـت خداونـدي در نـزد شماسـت و وظیفـۀ شـما حراسـت و

 پاسداري از این امانت است.
I که از امام عقب افتید و یا از او پیشی گیرید که در یکی ضاللت و در دیگري هالك  بر شما مباد

 است.
I پا دارید که نماز لباس تقوي است. نماز را با توجه به 
I توانیـد جـواب    جلوگیري کنید که فردا در محضر خـدا نمـی   اي مادران، مبادا از رفتن فرزندانتان

 ) را بدهید.3زینب(
I در و مادري نزد دوستان دیگرم افتخار کردم.بارها از داشتن چنین پ 
I .آگاهانه در این راه رفتم 
I .آگاه باشید که من به معبود و معشوقم رسیدم 
I )و دیگر شهدا را ادامه دهید و بدانیـد کـه فـالح و رسـتگاري در     7) و علی(7راه حسین (

 همین راه است.
I .مادرم و و پدرم، اگر اسیر گشتم ناراحت نباشید  

  غالمرضا :نام
  آبادي کرك خانوادگی:  نام

  رضا علی پدر: نام 
  سکینه نام مادر:

  1344هجدهم فروردین  تاریخ تولد:
ــد:  ــل تول ــع    مح ــک از تواب ــتاي بیابان روس

  شهرستان سمنان
  اول متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1362م اسفند چهار و بیست تاریخ شهادت:
  جزیرة مجنون عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  آبادي غالمرضا کرك
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  کردم). (اگر هزار جان هم داشتم فدا[ي] این رهبر و مکتب می

عنـد اهللا و  جـۀ  اهللا باموالهم و انفسـهم اعظـم در   الذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل «
   »اولئک هم الفائزون

جانشان جهاد کردند که ایمان آوردند و از وطن هجرت گزیدند و در راه خدا به مال و  آنان«
» آنها را نزد خدا مقام بلندي است و آنان بالخصوص رسـتگاران و سـعادتمندان دو عالمنـد.   

  )20(توبه/ 
درود به رهبر و اماممان خمینـی روحـی لـه الفـداء، جـان جانـان، مـراد مریـدان، امیـد            

)، عصـاره رسـالت   7) و خون حسـین( 7مستضعفان، برپا دارنده و محیی دین حسین(
  ی پیامبران خداوند از آدم تا خاتم(ص).تمام
ما که در اوج حضیض بودیم و غفلت ما را از ذکر و یاد خدا بازداشته بود، هر کـداممان    
هاي دنیوي بودیم و او همچنان مستقیم و استوار بر دین خدا مـا را   نحوي در طلب عافیت به

مومـاً و مستضـعفین عـالم    از ورطۀ نابودي رهاند. خدایش او را زنده بـدارد تـا جهانیـان ع   
خصوصاً و مسلمین باالخص از برکت وجود این اسطوره و اسوة حسنۀ زمان فیض بـرده و  

اش به وراثت زمین برسند، که این وعدة خداوندي اسـت   در سایۀ رهبري داهیانه و پیامبرانه
  .1»ان اهللا الیخلف المیعاد«که 
و گواه و شاهد بر مردم بـه   2وسطو سالم بر شما اي امت مسلم صابر و غیور، اي امت   

هوش باشید که امروز امانت خداوندي در نزد شماست و وظیفۀ شما حراسـت و پاسـداري   
از این امانت است. اوالً در رساندن آن به صاحب اصلی یعنی حضرت ولیعصـر(عج) اسـت   

مانـات را بـه   فرمان پروردگار این است که ا ؛3»اهلها لیاالمانات ا تودواان اهللا یأمرکم ان «تا 
صاحبان اصلی آن بازگردانید. انقالب اسالمی ایران، که امانت هزاران شهید گلگـون کفـن و   
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صدها هزار [...] معلول و مجروح است، امروز بار سنگینی است بر دوشتان که باید آن را تا 
امـام  سرمنزل [مقصود برسانید]. از امام در همۀ امور تأسی جویید و هرگز بر شما مباد که از 

عقب افتید و یا از او پیشی گیرید که در یکی ضاللت و در دیگري هالك است. همراه با او 
مثابۀ انحرافـی اسـت کـه در     در جهت احیاي حق بکوشید و بدانید که نرفتن در خط امام به

شود. از اختالف و تشتت بپرهیزید کـه امـروز روز امتحـان خداونـدي نیـز       مکتب ایجاد می
  .1»اصبروا ان اهللا مع الصابرین و ریحکملوا و تذهب فشعوا فتو التناز«هست: 

طوري که تاکنون نشان دادید، پیروزي شما در این امتحانات مؤید مقبولیـت   بدانید، همان  
شما در نزد باریتعالی است. پس صبر پیشه کنیـد و صـبر شـما از نـوع صـبر بـر مالمـت و        

و استعینوا بالصـبر و  «نماز لباس تقوي است؛  پا دارید که مصیبت باشد و نماز را با توجه به
که دیگران بر این پـاي فشـردند و جـان بـر ایـن راه       کنم، همچنان و باز تکرار می .2»ةالصلو

نهادند و شهید شدند شما نیـز امـام را یـاور باشـید و مبـادا او را تنهـا گذاریـد. و بکوشـید         
باشـید. و نمـاز جمعـه ایـن سـنگر       که او بر شما امام است و شما نیز براي او امت همچنان

را همچون نمـاز یومیـه    تر خود محکم کرده آن  عبادت و سیاست را با حضور هرچه فشرده
  واجب شمارید.  

و یک وصیت به جوانان دارم که آن این است: اي جوانـان، نکنـد در رختخـواب ذلـت       
بمیرید که علـی   ) در میان نبرد شهید شد. اي جوانان، مبادا در غفلت7بمیرید که حسین(

) 7حسـین(  3اکبـر  تفاوتی بمیرید که علـی  در محراب عبادت شهید شد و مبادا در حال بی
  ) و با هدف شهید شد. 7در راه حسین(

جلوگیري کنیـد   4و یک وصیت به مادران دارم. اي مادران، مبادا از رفتن فرزندانتان [...]  
شـهید را   72بدهیـد، کـه تحمـل    ) را 3توانید جواب زینب( در محضر خدا نمی 5که فردا

هاي نبرد بفرسـتید و حتـی جسـد او را     جوانانتان را به جبهه 6نمود. و همانند خاندان وهب
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  گیرم. ام پس نمی هم تحویل نگیرید، زیرا مادر وهب فرمود: سري را که در راه خدا داده
  کنم: و در آخر به پدر و مادر خوبم وصیت می  
  1»لمؤمنین یوم یقوم الحساباللهم اغفرلی و لوالدي و ل«  
پدرم و مادر خوبم، سالم علیکم. با چه زبانی و چه رویی از شما عزیزانم تشکر نمـایم،    

) و ائمه قـرار دادیـد و همـواره    7که دست من را از کوچکی گرفتید و در دست حسین(
تان دوسـ  2راهنمایم بودید؟ خدا گواه است بارها و بارها از داشتن چنین پدر و مـادري نـزد  

دیگرم افتخار کردم؛ از دست این حقیر کـه چیـزي سـاخته نیسـت؛ خداونـد انشـاءاهللا کـه        
  جوابگوي تمامی زحمات و مشقات شما باشد.

دانم چه بگویم و چگونه بگویم، از کجا شروع کنم و از چـه تعریـف نمـایم. شـما      نمی  
ه همـواره از  بودید که من را با خداوند و عظمت و بزرگیش آشـنا کردیـد. شـما بودیـد کـ     

کوچکی با عمل خوب الگوي من بودید. شـما وسـایلی بودیـد کـه [بـه] ایـن مقـام عـالی         
(شهادت) در راه خدا برسم و شما باعث شدید که من با یـادگیري احکـام مسـائل اسـالمی     

اي را حداقل متوجه مسائل بگردانم. خدا شما را در ثوابش شـریک گردانـد، کـه     بتوانم عده
خواهم که بر توفیقات شما بیفزاید و بر تأییـدات شـما بیفزایـد تـا      اوند میگرداند. از خد می

  بتوانید دیگر برادرم را چنین تربیت کنید که سربازي الیق براي امام زمان(عج) باشد.  
خـاك بسـپارید. و    مادر، اگر به فیض شهادت نائل گشتم مرا در میان شهداي بیابانک بـه   

رسیدن به این فیض است مـن نیـز آگاهانـه در ایـن راه     بدان جهت که داشتن آگاهی الزمه 
شود.  واسطۀ اولین قطرة خونم [...] می رفتم و امیدم این بوده و هست که اگر شهید گشتم به

  خداوند مرا بیامرزد و از گناهان بزرگ و کوچکم که کم هم نبوده درگذرد انشاءاهللا.
توانستم داشته  اي نمی که جز این وظیفه از اینکه شما را آزردم مرا حالل کنید، چرا 3[...]  

ها عقد مرا بـا عـروس    گلوله 4باشم. و آگاه باشید که من به معبود و معشوقم رسیدم و صفیر
زیبا و پاك شهادت خواندند. پس براي رضاي خدا از گریه کردن در مـأل عـام خـوددار[ي]    

ید باشـد و بـراي مظلومیـت    کنید و اگر نیز قصد بر این کار داشتید تنها به نیت گریه بر شـه 
                                           

 االخالق، صحیفۀ سجادیه. دعاي مکارم فرازي از -1
 ».در نزد«در اصل وصیت  -2
 خوانا نیست. -3
 ».سفیر«در اصل وصیت  -4



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     632

شهید است. و پدرم، وقتی که خبر شهادت من به شما رسید شما  1) که این [...]7حسین(
بـرادر و خـواهر    بر مادر و مادر بر شما تبریک بگوید که چنین فرزنـدي در راه خـدا دادي.  

  هاي قضا[ي] من را بگیر. جانم و مادر و پدرم، نماز و روزه
هـایی هـم بـراي     ها و اذیت بنده در دوران کوتاه زندگی مزاحمت اي کسانی که جداً این  

خـواهم بنـده را عفـو     آوردم. عاجزانه مـی  وجود می شما و هم براي پدر و مادرم داشتم و به
کـردم. بنـده    کردم و ایجاد ناراضی[اي] می هاي شما من بدي می نمایید زیرا در مقابل خوبی
امیدوارم که همیشه در راه خـدا باشـید و بـراي     هاي زیادي گرفتم. در زندگی از شما درس

رضاي خدا خالصانه فعالیت نمایید. همواره خدا را در نظر داشته باشید و به مسـائل دنیـوي   
) و دیگر شهدا را ادامه دهید 7) و علی(7اعتنا شوید و راه حسین( و مادي زودگذر بی

ر دنیا و آخرت را در این راه و بدانید که فالح و رستگاري در همین راه است و خداوند خی
  هاي شیطان است.   قرار داده است. پس بشتابید و درنگ نکنید که درنگ در این راه از دام

خواهم که راه مرا ادامه دهد و نگذارد اسلحه مـن را بـر روي زمـین باشـد،      از برادرم می  
د. االن کـه دارم  خـواهم کـه مـرا حـالل کننـ      ها عاجزانه می . و از دوستان و همسایه2انشااهللا
شـنبه و   روز پـنج  27/11/62 3نویسم چهار پنج ساعت مانده به عملیـات [...]  نامه می وصیت
  گوید.   دقیقه است که رادیو دارد اذان می 35/12ساعت 

نامه است یادگاري است که تـا آخـر پـیش شـما      و مادرم، این عکس که در این وصیت  
  بینی. است و دیگر مرا نمی

دسـت شـما    ارم. خداحافظ، خدانگهدار شما همگی. اگر جنـازة مـن بـه   دیگر عرضی ند  
  . 4نرسید ناراحت نباشید. انشاءاهللا که این حرف من که در آفتاب سوزان خوزستان بر [...]

  
ــادرم مــــن گــــل پرپــــر شــــده    ام مــ

  
  هدیـــه بـــه رهبـــر شـــدم مـــادرم      

  بیــــا مــــادر دم آخــــر حاللــــم کــــن  
  

  کــــــه نبیــــــنم دیگــــــر تــــــو را  
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، معبودا، معشوقا، موالیم، مـن ضـعیف و نـاتوان دوسـت دارم چشـمانم را      خدیا، بارالها  
درآورد و دستهایم را در تنگه چزابـه قطـع کنـد،    » بستان«دشمن در اوج دردش از حلقه در 

شهر از بدن جدا سازد و قلبم را در سوسنگرد آماج رگبارهـایش کنـد و    پاهایم را در خونین
ا در کمال فشار و آزار، دشمنان مکتبم ببینند که گرچه سرم را در شلمچه از تن جدا نماید ت

انـد   اند اما یک چیز را نتوانسته ها و پاها و قلب و سینه و سرم را از من گرفته ها، دست چشم
همان هسـتی   1که بگیرند و آن هم ایمان و هدفم است، که عشق به اهللا و معشوقم و به [...]

  است.   و عشق به شهادت و عشق به امام و اسالم
  دارم: 2در آخر یک [...]

اهللا براي شکست عدواهللا و استقرار  خدایا جنداهللا را که با سوگند به ثاراهللا در لشکر روح  
  اهللا است حمایت کن. بقیۀساز حکومت جهانی  اهللا زمینه حزب

خـاطر مـن. و    مادرم و مادر جان و پدرم و پدر جان، اگر اسیر گشتم ناراحت نباشید بـه   
ام و دارم  واهرانم من و برادرم. در گوشۀ پادگان است که روي تپه خـاك نشسـته  همچون خ
  نویسم. نامه می وصیت

  آبادي غالمرضا کرك
  27/11/62شنبه  دقیقه روز پنج 35/12ساعت 
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  هاي کلیدي عبارت
I است. قدر این اخالق و رفتار برادران پاسدار در من اثر گذارده دانید که چه نمی 
I .وظیفۀ یکایک شما است که از اسالم صیانت کنید 
I ها مقـاوم اسـت و آن ایمـان     اي دارد که در برابر تمام سالح ابرقدرت ملت و کشور ایران اسلحه

 است.
I .دار پاداش الهی، دار آخرت خیلی از دنیا زیباتر است 
I .در مردنم گریه نکنید چرا که من نزد شما امانتی از جانب خدا بودم 
I اید. حال باشید که فرزندي را در راه خدا قربانی دادهخوش 
I .نسبت به یکدیگر کینه و دشمنی نداشته باشند، که این دنیا ارزش آن را ندارد 
I شکن جمعه  یادتان باشد که در نمازهایتان امام و رزمندگان اسالم را دعا نمایید و در نماز دشمن

  شرکت نمایید.

  محمد :نام
  آبادي کرك خانوادگی:  نام

  رضا پدر: نام 
  فرنگیس نام مادر:

  1341دوم تیر  تاریخ تولد:
ــد: ــع  محــل تول روســتاي بیابانــک از تواب

  شهرستان سمنان
  دیپلم تحصیالت:
  ارتش کننده: ارگان اعزام

  1361یکم مهر  و بیست تاریخ شهادت:
  دشت سر محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  آبادي محمد کرك
  

  ن الرحیمبسم اهللا الرحم
یا ایها الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء هللا و لو علی انفسکم او الوالدین و االقربین «

ان یکن غنیا او فقیرا فاهللا اولی بهما فال تتبعوا الهوي ان تعدلوا و ان تلوا او تعرضوا فـان اهللا  
    1»کان بما تعملون خبیرا

خدا (موافق حکم خدا) شهادت دهید هر چنـد  اي اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و براي «
به ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد براي هر کس که شهادت دهید چـه غنـی   

کدام آنها طرفداي کرده از حق عدول نمایید  باشد یا فقیر شما نباید در حکم شهادت از هیچ
ي نفـس نکنیـد   که خدا به رعایت حقوق آنها اولی است پس در حکم شهادت پیـروي هـوا  

دارید اگر زبان را در شهادت بگردانید که سخن بر تبع شما مجمل و مبهم شـود   عدالت نگه
  »  و یا از بیان حق خودداري کنید خدا به هر چه کنید آگاه است

  (امام خمینی)» مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد.«
کومـت حضـرت   سـاز ح  سالم و درود به رهبر عزیـز و امیـد مستضـعفان جهـان زمینـه       

مهدي(عج) امام خمینی و به همۀ شهدایی که از صدر اسالم تـاکنون بـا خـون خـود نهـال      
داشته و به رزمندگانی که در جبهۀ نبرد حق بـر علیـه باطـل ایثارگرانـه      اسالم را سیراب نگه

کنند و به پدر و مادرم که بیشترین رنـج را در طـول    براي حراست از اسالم عزیز مبارزه می
اند و حق بزرگی بر گردنم دارند و به برادران و خواهرانم  از جانب من متحمل شده زندگیم

هـاي آنهـا را    گـاه محبـت   کردیم و به دوستانم که هیچ که همیشه در کنار یکدیگر زندگی می
  فراموش نخواهم کرد. 

م، قدر عاشق جبهه رفتن بود آورید که در اوایل جنگ چه یاد می پدر و مادر عزیزم، آیا به  
هـل مـن ناصـر    «ام بـه نـداي    اکنون توانسـته  ولی به دالیلی نتوانستم به جبهه بروم؟ ولی هم

امام لبیک گفته و من هم مانند دیگر برادران به جبهۀ حق بر علیـه باطـل بشـتابم.     2»ینصرنی
خصـوص بـرادران    دانید که در اینجا با بودن در کنار برادران رزمنده و به والدین گرامی، نمی
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قـدر ایـن اخـالق و رفتـار بـرادران       دانید که چـه  گذرد. نمی قدر به من خوش می ی چهسپاه
توانم که چگونه شخصیت یک پاسدار اسـالم را بایـد    پاسدار در من اثر گذارده است و نمی

  تعریف نمود و زبان من از توصیف این برادران قاصر است.
سالمی را به پیش برید و وظیفـۀ  امروز باید همه و همه در تالش این باشید که انقالب ا  

یکایک شما است که از اسالم صیانت کنید و همه مدیون این رهبري و این انقالب هسـتید،  
چرا که این انقالب و این رهبري بود که توانست ما را از زیر بـار ظلـم و سـتم و اسـتعمار     

داده تا بتوانند نجات دهد و راه سعادت و انسانیت را نشان داده و تحرکی نو به مستضعفین 
حق خویش را از ظالمان زمان بگیرند. و چـون آمریکـا و ابرجنایتکارهـاي دیگـر و عمـال      

انـد دسـت بـه مقاومـت      مزدورشان خود را در برابر این جمهوري اسالمی خطرنـاك دیـده  
اي دارد که در برابر تمام سـالح   اند چون ملت و کشور ایران اسلحه اند، ولی کور خوانده زده

  ها مقاوم است و آن ایمان است.   تابرقدر
خوانیـد دیگـر مـن     پدر و مادر و برادران و خواهرانم، شاید وقتی که این نوشـته را مـی    

سوي پروردگار خـویش   نباشم و خداوند این لطف را به من کرده باشد که شهید بشوم و به
که دنیا زیبا و  رجعت کنم و به لقاءاهللا بپیوندم و باعث افتخار براي شما بشوم. درست است

کشد؛ اما دار پـاداش الهـی، دار آخـرت     طرف خودش می داشتنی است، دنیا آدم را به دوست
تر است. اگر مال دنیا را آخر کـار بایـد    خیلی از دنیا زیباتر است، خیلی از دنیا باالتر و عالی

سـاخته   هاي مـا  گذاشت و رفت پس چرا انسان آن را در راه خدا انفاق نکند و اگر این بدن
  ها سوراخ سوراخ نشود؟   شده است که آخر کار بمیرد پس چرا در راه خدا با گلوله

در مردنم گریه نکنید چرا که من نزد شما امانتی از جانب خـدا بـودم و ایـن امتحـان از       
باشد و چون شما از این امتحان سـربلند بیـرون آمدیـد بایـد      جانب پروردگار براي شما می

خـواهم کـه در سـوگ مـن اشـک       مادرم و خواهران عزیزم عاجزانه میخوشحال باشید. از 
طوري که قبالً بودنـد؛ و   نریزند و همیشه باید در مقابل مصائب استوار و حلیم باشند، همان

دارد. و خوشـحال باشـید کـه فرزنـدي را در راه خـدا قربـانی        خدا صابرین را دوسـت مـی  
  کند.  اید. انشاءاهللا خداوند به شایستگی قبول داده
و تو اي برادر بزرگوار و غمخوارم و دوستان مهربانم، از یاري امـام دسـت برنداریـد و      

همیشه نداي امام را لبیک گویید و به مسـائل اسـالمی بیشـترین توجـه را داشـته باشـید. از       
  کارهایی که مورد قهر خداست جداً بپرهیزید و کار را فقط براي رضاي خدا انجام دهید.
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اصغر و حسـین. مـن زیـاد در کنـار شـماها       خصوص علی هاي گرامیم، به ییشما اي دا   
ام و باعث زحمت براي شما و عیال شما بودم. امیدوارم که به بزرگی خودتـان بنـده را    بوده

هـاي گرامـی و مهربـان و محبـوبم کـه       خواهید بخشید. و سفارش کنید از قول من به خالـه 
ده نسبت به یکـدیگر کینـه و دشـمنی نداشـته     همیشه با همدیگر خوب باشند و خداي نکر

  باشند، که این دنیا ارزش آن را ندارد.  
گـویم. اول   عنوان وصیت با شما پدر و مادر سخن مـی  هایم چند کالم به در آخر صحبت  

کنم که فقـط،   توصیه می 1اینکه هرجور که میلتان هست برایم مجلس بگیرید. باز هم به [...]
من گریه و زاري ننماید؛ چون روحم در آن دنیا ناراحـت خواهـد    در مجلس عزاداریم براي

ام آن را هم بـراي   انداز نموده شد. و دیگر اینکه آن مقدار پولی که در این مدت سربازي پس
جهازیۀ خواهرانم از آن استفاده نمایید. و یادتان باشد کـه در نمازهایتـان امـام و رزمنـدگان     

شـکن جمعـه شـرکت نماییـد. در خاتمـه از پـدر و        دشـمن اسالم را دعا نمایید و در نمـاز  
من در دوران طفولیتم از روي نادانی خیلی آنها را اذیـت   -خواهم که خصوصاً خواهرانم می

  مرا ببخشند. خدا یار و نگهدار همۀ شما باشد.  -کردم می
  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

  2صبح 8ساعت  21/7/61
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  هاي کلیدي رتعبا
I .مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است 
I کن کرد. چرا باید زیر ذلت و ظلم برویم. باید قیام کرد و ظلم را ریشه 
I .وقتی که دین در خطر است، باید جان را فداي دین کرد 
I .جان در مقابل دین هیچ ارزشی ندارد 
I کنم خاطر احیاي دین فدا می من جان خود را به. 
I اند. ) رفته7اصغر حسین( ) و علی7اکبر حسین( را رفتم که علی من همان راهی  

  علی محمد :نام
  آبادي کرك خانوادگی:  نام

  حسین محمد پدر: نام 
  رقیه نام مادر:

  1334نوزدهم مهر  تاریخ تولد:
ــد: ــع  محــل تول روســتاي بیابانــک از تواب

  ان سمنانشهرست
  پایان دورة متوسطه تحصیالت:
  ارتش کننده: ارگان اعزام

  1362دوازدهم دي  تاریخ شهادت:
  کوشک محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زادگاهش :مزار
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  آبادي علی کرك محمد
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب الشهدا و الصدیقین

با سالم و درود بر حضرت مهدي و نائـب بـرحقش امـام امـت و بـا سـالم و درود بـر          
ام کـه در   آن را پیـدا کـرده  هاي حق علیه باطل. اکنون که من لیاقت  رزمندگان اسالم در جبه

گذرانم، بیـان   دانم هدفی را که از براي آن در این جبهه می ها حضور پیدا کنم، الزم می جبهه
دانم چگونه این مطلب را که به زبان آوردم بر روي کاغذ یادآوري کنم ولی هدفی  کنم. نمی

  کرد. کنم بیان می را که براي آن جان خود را فدا می
در شب عاشورا با یاران فرمود: مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلـت   )7امام حسین (  

چـه   کن کـرد. اگـر   پس چرا باید زیر ذلت و ظلم برویم. باید قیام کرد و ظلم را ریشه 1است.
رسانم یا نه. وقتی که دیـن   دانم منظور را می  کنیم. ولی نمی نیز جان خود را فداي این راه می

فداي دین کرد. چون جان در مقابل دین هیچ ارزشی ندارد. مـن  در خطر است، باید جان را 
چه جسدم پاره پاره گـردد یـا زیـر آفتـاب      کنم. اگر خاطر احیاي دین فدا می جان خود را به

  سیاه شود و یا از تشنگی بخشکد.
و تو اي مادر عزیزم، اگرچه شما را آرزو بود کـه حجلـۀ دامـادي مـرا ببینیـد هـیچ [از]         

احت نباشید، که من با شهادت خود به چیـزي بهتـر از حجلـۀ دامـادي دسـت      فقدان من نار
خواهم که من بندة گناهکار بود یا کاري کردم که موجـب نـاراحتی شـما     ام. از همه می یافته
است مرا به بزرگواري خودتان ببخشید. مادر عزیزم امیـدوارم کـه شـیرت [را] بـر مـن       شده
 4اصـغر  ) و علـی 7حسـین(  3اکبـر  تم کـه علـی  کنی، چون من همـان راهـی را رفـ    2حالل

کنم. مـادر عزیـز اگرچـه مـال      می 5اند. من از تمام دوستان و آشنایان [...] ) رفته7حسین(

                                           
 ».فی ذل حیاةٍموت فی عزٍ خیرٌ من «) است: 7ترجمۀ این سخن از امام حسین( -1

 ».هالل«در اصل وصیت   -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
 خوانا نیست. -5
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 50دنیا ارزش ندارد، ولی باید آن را خرج کرد تا دین پابرجا بماند. پدر عزیزم، مـن مقـدار   
  خواهی نما. من از آن معذرتتومان قرضی به پسر کرم خدایی دارم به او بپرداز و از طرف 

  

  خداحافظ همگی
  1»اهللا و برکاته حمۀروالسالم علیکم و «

  آبادي علی کرك محمد
21/9/65  

                                           
 ».و سالم علیکم و رحمت اهللا و برکات«ر اصل وصیت د -1
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  هاي کلیدي عبارت
I  باید در حفظ و حراست از دین مبین اسالم و انقالب اسالمی ایران و از مرز کشور عزیزم ایران

 تا آخرین قطرة خون دفاع کنم.
I دوارم که مادر خوبی براي فرزندان بسیار عزیزم سعید و مسعود باشی.همسرم امی 
I راه  اسالم و ایـران   باخته در کدامشان سربازي فداکار و جان طوري فرزندانم را تربیت کن که هر

 عزیز باشند.
I .براي من دعا کنید که سرباز خوبی براي وطنم و دینم باشم 
I ام باشد. ي شما و خانوادهچنانچه در راه وطن شهید شدم، افتخاري برا 
I انسان، آزاد به دنیا آمده و باید آزاده باشد: «)7(به قول امام علی«.  

  علی محمد :نام
  آبادي کرك خانوادگی:  نام

  الحسین عبد پدر: نام 
  صغرا نام مادر:

  1349یازدهم بهمن  تاریخ تولد:
ــد: ــع  محــل تول روســتاي بیابانــک از تواب

  شهرستان سمنان
  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365ششم دي  و بیست تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي روستاي السجرد :مزار



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     654

  آبادي علی کرك محمد
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسمه رب الشهدا

  نامه وصیت
سـوم   گروهـان  جمعـی حسین  آبادي فرزند محمد علی کرك یکم محمد من گروهبان چون  
آبادي و فرزند عزیزم سـعید و   کركه خود را به همسرم حبیبه نام باشم وصیت می تانک 264

ام امیدوارم که سـالم گـرم    خاله نویسم. همسرم، دختر مسعود و پدر و مادر مهربانم چنین می
هـاي اول   که در روز مرا بپذیري و از اینکه نتوانستم شما را همراهی کنم مرا ببخشید بطوري

سرباز هستم و بایـد در حفـظ و حراسـت از دیـن     زندگی مشترکمان گفته بودم که من یک 
مبین اسالم و انقالب اسالمی ایران و از مرز کشور عزیزم ایران تا آخرین قطرة خـون دفـاع   

. همسـرم امیـدوارم   3زمین بریزدبر  2وطنفداي این راه اسالم و  1کنم و تا خون ناقابل خود
اشـی. خونسـردي خـود را در    که مادر خوبی براي فرزندان بسیار عزیزم سـعید و مسـعود ب  

هـا.   چون شیرزنی باش در مقابـل درد و گرفتـاري   ها حفظ کن، هم مقابل مصائب و گرفتاري
و فرزنـدانم چیـره شـود و طـوري فرزنـدانم را تربیـت کـن کـه          4نگذار درد و غم بـر [...] 

توانیـد   راه  اسالم و ایران عزیز باشند و شما مـی  باخته در کدامشان سربازي فداکار و جان هر
  عهده بگیرید. با کمک پدرم وکالت فرزندان را به

و اما پدر عزیزم، مادر مهربانم، برادران بسیار مهربانم از راه دور سالم بسـیار گـرم مـرا       
بخـش آرزوي موفقیـت و    و از درگاه ایزد هسـتی  5بپذیرید و امیدوارم که مرا حالل بفرمایید
براي من دعا کنید که سرباز خوبی براي وطنم و  و 6پیروزي براي اسالم و مسلمین بفرمایید

دینم باشم و اگر چنانچه در راه وطن شهید شدم و این افتخار بزرگ الهی بر مـن وارد آمـد   

                                           
 ».خود را«در اصل وصیت  -1
 ».وطن من«در اصل وصیت  -2
 ».بریزید«در اصل وصیت  -3
 خوانا نیست. -4
 ».بفرمائید«در اصل وصیت  -5
 ».بفرمائید«در اصل وصیت  -6
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آزاد به دنیـا آمـده و    ،انسان« :1)7(علیام باشد. به قول امام  افتخاري براي شما و خانواده
مان کـه بـه اسـالم خوشـی      ام خمینی: زندگی. و به گفتۀ امام بزرگوارمان ام»باید آزاده باشد

نکرد شاید مرگم باعث خدمت و افتخار براي اسـالم و وطـنم ایـران باشـد. و پـدر عزیـزم       
شان کمبـودي را    هاي خودت سرپرستی کن و نگذار در زندگی امیدوارم که از عروس و نوه

قـادر توانـا    شـما را بـه خداونـد   ۀ بوسم و همـ  راه دور صورت شما را میاحساس کنند. از 
  سپارم. خدا نگهدار شما. می
در پایان: درود بر شهیدان راه آزادي، درود بر امام خمینی رهبر انقـالب اسـالمی ایـران      

  وجهان، درود بر شما پدر و مادر و برادران عزیزم و همسر و فرزندان عزیزم.
  پاینده باد انقالب اسالمی ایران  

  آبادي علی کرك محمد
7/7/59  

                                           
وال تکن عبد غیرك و قد جعلـک  «) است: 7ترجمۀ این کالم حضرت علی()». 7امام حسین(«در اصل وصیت  -1

 ».اهللا حرّ
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  هاي کلیدي عبارت
I چه کسی از خدا بر عهد خود وفادارتر است؟ 
I اید. اکنون بشارت باد بر شما به داد و ستدي که با خدا کرده 
I ر کنید. خواهم که به قول امام امت، جبهه از شما میها را باید پ 
I .من هم به عهد خود وفا کردم به جبهه آمدم تا جبهه خالی نماند  

  الرضا عبد :نام
  الدین کرم خانوادگی:  نام

  قربان پدر: نام 
  مرصع مادر: نام

  1347یازدهم آذر  تاریخ تولد:
  شهرستان تهران محل تولد:
  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365دوم دي  و بیست تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زاده یحیاي شهرستان سمنان امام :مزار



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     658

  الدین عبدالرضا کرم
  

  م اهللا الرحمن الرحیمبس
نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان. با سالم و درود بر امام زمـان(عج) و نایـب بـرحقش     به

، و با سالم [و] درود بر تمـامی شـهیدان از   1امام امت و قائم مقام رهبري آیت حق، منتظري
  صدر اسالم تا کنون.

  نام خدا. به
کند که در برابرش بهشت بـراي آنـان    یداري میها و اموالشان را خر خداوند از مؤمنان جان«

شوند، این وعدة حقی اسـت بـر او    کشند، کشته می کنند، می باشد. آنها در راه خدا پیکار می
خود وفادارتر است؟  2که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده و چه کسی از خدا بر عهد

اید، این پیروزي بزرگی بـراي شـما    اکنون بشارت باد بر شما به داد و ستدي که با خدا کرده
کننـدگان و   کننـدگان و رکـوع   گویـان و عبـادت   کنندگان و عابـدان و سـپاس   است. آنها توبه

کنندگان از منکر و حافظان حدود و مرزهاي الهـی. و   آوران و آمران به معروف و نهی سجده
  )112تا  111(سورة توبه آیه » بشارت بده مؤمنان را.

ر کنیـد و هـر      خواهم که: به قول امام امت، جبهه شما میاي دوستان من از    ها را بایـد پـ
کسی که توانایی دارد باید به جبهه برود. من هم به عهد خود وفا کردم بـه جبهـه آمـدم تـا     

ها  خواهم که: باید به حرف امام گوش فرادهید و جبهه جبهه خالی نماند. و من از شماها می
  را پر کنید.

  »والسالم«
  الدین حقیر شما، عبدالرضا کرم برادر

8/10/1365  
  اعزامی از سمنان

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ».عهده«در اصل وصیت  -2
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  هاي کلیدي عبارت
I ها و مشکالت یاریم کرد. حمد خداي رحمان را که همواره در سختی 
I .شهادت آرزوي هر فرد مسلمان است 
I )ایم. ) ساالر شهیدان درس زندگی را آموخته7ما از حسین ابن علی 
I  و مکتب خون و مکتب شهادت است.مکتب ما مکتب آگاهی است 
I .مادرم صابر باشی و خداوند نیز با صابران است 
I .ناچارم که به جبهه بروم چون اسالم در خطر است 
I قدم و استوار باش. گونه باشد؛ و همچنان زینب ثابت خواهم که زینب از خواهرم می 
I ن بیایی.خواهم که تو اسلحۀ به زمین افتادة مرا برداري و به میدا برادرم می 
I .با امید آن روزي که پرچم اسالم در سراسر جهان به اهتزاز درآید  

  اهللا عبد :نام
  رمانیک خانوادگی:  نام

  علی پدر: نام 
  کوکب نام مادر:

  1346دهم مرداد  تاریخ تولد:
شهر سرخه از توابع شهرسـتان   محل تولد:

  سمنان
  دوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1362هجدهم اسفند  تاریخ شهادت:
  جزیرة مجنون عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  عبداهللا کرمانی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و   لجنّۀلهم ا نّأاهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم ب انّ«

   1»اًیقتلون وعداً علیه حقّ
هایشان را به اینکه از برایشان باشـد بهشـت جنـگ     ها و مال انالبته خدا خرید از مؤمنین ج«

شوند پس ایـن خریـدن خـدا     کشند و کشته می کنند در راه خدا پس می کنند و جهاد می می
  »  اي است بر خدا خلف ندار جان و مال مؤمنین و بها دادن بهشت را برایشان وعده

زنـدگیم را غـرق نعمـت و     سپاس و حمد خداي رحمان و پروردگار احد را که سراسر  
اي از پوشش لطفش محروم ننهادم، ولی آنچه که کردم جـز غفلـت    رحمت گردانید و لحظه

ها و مشکالت یاریم کـرد و   چیزي نبوده است. حمد خداي رحمان را که همواره در سختی
ام در دسـت اوسـت، خـدایی کـه مـرا       مرا در جوار لطفش جاي داد؛ خدایی که تمام هستی

  را به این راه کشانید.  آفرید و م
این جان چیزي است که خداوند سبحان به من داده است و من هم وظیفه دارم که ایـن    

  جان را در راهش فدا کنم. شهادت آرزوي هر فرد مسلمان است.  
گونـه نـاراحتی در دل راه    اگر یک زمان شهادت نصیب من گردید بر شماست کـه هـیچ    

ایم. ساالر  ) ساالر شهیدان درس زندگی را آموخته7علی( و ما از حسین ابن 2ندهید. [...]
. و 3بـار اسـت   فرماید: مرگ باعزت بهتر از زنـدگی ذلـت   ) می7شهیدان حسین ابن علی(

المسـتقیم را   باالخره باید خون شهید این درخت اسالم را آبیاري کند. ما بایـد فقـط صـراط   
  قرار دهیم. » د رسول اهللاال اله اال اهللا و محم«انتخاب کنیم و تنها شعارمان 

هاي عمر مـا نـداي    خواهم که امام را تنها نگذارند. تمام لحظه من حقیر از ملت ایران می  
هاي عمر امام. همیشه گوش به فرمان امـام و روحانیـت باشـید تـا بـه پیـروزي        لحظه لحظه

ارد. و د نهایی نایل آیید و از خدا بخواهید که تا ظهور حضرت مهـدي(عج) خمینـی را نگـه   

                                           
 ».110سورة توبه آیه «. در اصل وصیت 111بخشی از توبه/  -1
 خوانا نیست. -2
 .270، فرهنگ عاشورا، جواد محدثی، ص »موت فی عزّ خیر من حیاه فی ذلّ« -3
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نیز باید گفت که مکتب ما مکتب آگاهی است و مکتب خون و مکتب شهادت است که هر 
تواند به تکامل الهی برسد و حتی از فرشـته هـم    کس این [شکنجه] را بر خود قبول کرد می
  رسد.   باالتر رود و از لجن به روح خدایی می

خواهم که از شیري کـه بـه    م میو اما سخنی دارم به پدر و مادر عزیز و مهربانم. از مادر  
دانم که مادرم زحمت زیادي براي من کشیده است و مـن   من داده است حاللم کند. من می

خواهم که  او را زیاد رنجانیدم و نتوانستم حق مادري را نسبت به وي ادا نمایم. از مادرم می
اي، ولـی بایـد    از براي شهید شدن من گریه نکند. درست است که فرزندت را از دست داده

  صابر باشی و خداوند نیز با صابران است.
خواهم که مرا ببخشد که نتوانستم بـرایش فرزنـد خـوبی باشـم. پـدرم، از       و از پدرم می  

دست دادن فرزند خیلی سخت است ولی ناچارم که به جبهه بـروم چـون اسـالم در خطـر     
راي بـزرگ کـردن مـن زحمـت     است و اسالم و قرآن باید پایدار و استوار بماند. پدرم تو ب

اي. پـدرم، از بـراي مـن گریـه نکـن       اي، با هزاران زحمت مرا به اینجا رسانده زیادي کشیده
شود. پدرم، پایـدار و اسـتوار بـاش در     چون باعث خوشحالی دشمنان دین مقدس اسالم می
نـان  گونـه باشـد؛ و همچ   خواهم که زینـب  این دنیا تا در آن دنیا راحت باشی. از خواهرم می

توانی و در توان داري بـراي اسـالم کوشـش     قدم و استوار باش و تا آنجا که می زینب ثابت
خواهم که تو اسلحۀ به زمین افتادة مرا برداري و به میدان بیـایی. از تـو    کن. و از برادرم می

خـواهم کـه بـه درس خـود      خواهم که مرا ببخشی. از تو طلب حاللیت دارم و از تو می می
  هاي خود کوشا باشی و تا آنجا که در توان داري درس بخوانی.   و در درس ادامه دهی

خواهم که مرا ببخشند و از آنها طلـب   هایم می کالسی از برادران بسیجی و دوستان و هم  
  نمایم. و بدانید که راه شما راه حق است.  عفو می

  د.جا آوری روز به 10و در آخر باید متذکر شوم که نماز قضاي مرا ده   
با امید آن روزي که پرچم اسالم در سراسر جهان به اهتزاز درآید و به امید آن روزي که   

  دست رزمندگان اسالم باز شود. راه کربال به
  دار. خدایا خدایا/ تا انقالب مهدي/ خمینی را نگه  

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  بندة حقیر خدا، عبداهللا کرمانی
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  اي کلیديه عبارت
I است سازي، خودشناسی و خداشناسی جبهه دانشگاه انسان. 
I است جبهه میعادگاه و عبادتگاه عاشقان و دلباختگان و سوختگان. 
I  ها جـایی نداشـته و بـویی از     ها و انحرافات و رذالت ها و ناپاکی مکانی که در آن بدخوییجبهه

 رسد. وابستگی به دنیاي فانی به مشام نمی
I  این میکدة عشق را لیاقت الزم است. راه یافتن به 
I ها. ها و دورویی ها و شستن نفاق ها و شکستن قفل تذکره و کلید آن رهایی از وابستگی 
I  امام عاشقان و دلباختگان، امام عابدان و زاهدان، امام مجاهـدان و  خدا را شکر که لیاقت یاوري

 را یافتم. شهیدان
I الم بر دشمنان نهاده است؛ تکلیفی که عمـل بـه آن   امروز روز اداي تکلیف است؛ تکلیفی که اس

 بر فرد فرد ما واجب شرعی است.
I .مسلمان هم کسی است که مطیع اوامر خدا باشد 
I  نیاز دارد اسالم و اماممان را یاري نماییمامروز که اسالم به یاریمان. 
I پا خاست. هاي مظلوم و مستضعف به باید که در جهت احقاق حق و آگاهی توده  

  حمید :نام
  کرمانیان خانوادگی:  نام

  اهللا نصر پدر: نام 
  طیبه نام مادر:

  1342یکم مرداد  و بیست تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1364یکم بهمن  و بیست تاریخ شهادت:
  فاو عراق محل شهادت:
  - نحوة شهادت:

  اهشگلزار شهداي زادگ :مزار
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  دکرمانیانحمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و مـا  «

    1»بدلوا تبدیال
مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خـدا بسـتند کـامالً وفـا      برخی از آن مؤمنان بزرگ«

تا به راه خدا شهید شدند) و برخی به انتظـار  کردند پس برخی بر آن عهد ایستادگی کردند (
  »(فیض شهادت) مقاومت کردند و هیچ عهد خود را تغییر ندادند

کنم که به من هستی داد؛ کسی که با شناختش هـدفم را   نام آن کس شروع می کالم را به  
سـپس   ام و چه باید انجام بدهم و در زندگی پیدا کردم و یافتم که براي چه به این دنیا آمده

و بـا درود   چیز و بدون او بودن یعنـی هـیچ.   چگونه باید بروم و اینکه با او بودن یعنی همه
بیکران بر یگانه منجی و راهنماي بشریت حضـرت مهـدي(عج)، حضـرتی کـه جهـانی در      
انتظار فرجش است، حضرتی که نامش تضمین کنندة عدالت و راستی و پاکی و خلوص در 

هـاي پـاك شـهدا و عضـوهاي معلـول       ضامن فرجش خون بین مسلمین است، حضرتی که
هاي در ماتم یتیمان و مـادران اسـت، حضـرتی کـه بـه یـاد او و در راه او        جانبازان و اشک

  شود. ارزش می ها بی جان
با درود بر نایب برحقش این احیاء کنندة اسالم راسـتین در عصـر مـا؛ کسـی کـه درس        
یـت درس شـهادت را بـه مـا آموخـت، نـایبی کـه        شناسی و آزادي و مبارزه و در نها اسالم

 برنـده بـود.   هایی آموزنده و پیش سخنش، سکوتش، نگاهش و تمامی اعمالش براي ما درس
الـذین امنـوا و هـاجروا و    «با سالم بر یاران باوفاي اسالم؛ یارانی که مصـداق آیـه شـریفۀ    

(توبـه/   »ولئک هم الفـائزون اهللا و ا عند جۀاهللا باموالهم و انفسهم اعظم در  جاهدوا فی سبیل
) [هستند]، یارانی که در راه احیاي اسالم راستین از جان و مال و هستی خود گذشـته و  20

به حق این را ثابت کردند، یارانی که با ایثار خون پاك و اعضاء و جوارحشان بـه مـا درس   
  شهامت و آزادگی و رادمردي و پاکی و اخالص دادند.

  

                                           
 .23احزاب/  -1
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  گردابی چنین هائلشب تاریک و بیم موج و 
  

  1هـا  کجا دانند جان ما سـبکباران سـاحل    
    

سازي، خودشناسی و خداشناسی؛ دانشـگاهی کـه در آن دروس    جبهه این دانشگاه انسان  
شهامت و دالوري، متانت و قناعت، صبر و استقامت، ایثار و شهادت را باید آموخت. جبهه 

سوختگان؛ جایگاهی که بندهاي وابستگی و این میعادگاه و عبادتگاه عاشقان و دلباختگان و 
شود؛ جایی که جز حقیقت و راستی و پـاکی   ها دریده می هاي ابهام و ناباوري اسارت و پرده

شود؛ محل عبادت، محل جهاد، محل شهادت، محل به یار و  و صداقت و خلوص دیده نمی
یده اسـت؛  معشوق رسیدن؛ مکانی که روح و کماالت انسانی بـه نهایـت تکامـل خـود رسـ     

هـا جـایی نداشـته و بـویی از      ها و انحرافات و رذالـت  ها و ناپاکی مکانی که در آن بدخویی
رسد؛ مکانی که فضاي آن عطرآگین و آکنده از مناجات  وابستگی به دنیاي فانی به مشام نمی

باشـد؛ محلـی کـه هـر گوشـۀ آن از       و راز و نیازهاي جمعی عاشق و دلباخته با معشوق می
فته و رازها و دردهاي یاران به معشوق رسیده سـخن دارد، حکایـاتی را کـه هـیچ     مسائل نه

  باشد. زبانی یاراي گفتن و هیچ قلمی را یاراي توصیفش نمی
و اما راه یافتن به این میکدة عشق را لیاقت الزم است. هر کسـی را توانـایی و سـعادت      

ها و شکسـتن   یی از وابستگیبودن در این فضا و مکان مقدس نیست. تذکره و کلید آن رها
هاسـت؛   پا زدن به دنیاي فانی و زدودن زنگار دل ها، پشت ها و دورویی ها و شستن نفاق قفل

القلب حرم اهللا و التسـکن فـی   «که بیرون راندن غیر خداي و جاي دادن خدا در دل است، 
(قـال   »قلب خانۀ خداست پس جـاي نـده در خانـۀ خـدا غیـر خـدا را      « 2»حرم اهللا غیر اهللا

  المعصوم).
  

  من همان دم که وضو ساختم از چشمۀ عشق
  

  3سته چهار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که  
    

حد که بر ما منت نهاد تا بتوانیم در صراط الهی گام برداشـته   خداي را شکر و سپاس بی  
را فرا اي که کفر و شرك و نفاق تمامی جهان  زمانه اهللا درآییم. سبیل و در زمره مجاهدین فی

هاي پست حیـوانی   هاي واالي انسانی جاي خود را به ارزش اي که ارزش گرفته است؛ زمانه

                                           
 شعر از حافظ است. -1
 .13، ص 67، ج 43)، بحاراالنوار، باب 7ام صادق(ام -2
 شعر از حافظ است. -3
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رود، با  اي که می داده است و دیگر برادري، برابري و مساوات و عدالت معنایی ندارد؛ زمانه
هـا   عدالتی استقرار کامل جمهوري اسالمی در سراسر گیتی، اساس کفر و شرك و نفاق و بی

و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم «شود و دنیا مصداق آیـۀ   برچیده
و ما اراده کردیم بر آن طایفۀ ضعیف و ذلیل در آن سرزمین منـت  « »و نجعلهم الوارثین ئمۀا

 -(قصص» گذارده و آنها را پیشوایان خلق قرار دهیم و وارث ملک و جاه فرعونیان گردانیم
ایـم. امـامی کـه     که لیاقت یاوري نایب برحق امام زمان(عج) را پیدا نمودهاي  ) گردد؛ زمانه5

باشـد؛ امـامی کـه اسـوه و      ها را توان نگاشتن اوصافش نمـی  ها از وصف او الکن و قلم زبان
مظهر صبر و استقامت و ایثار و شجاعت، و دریایی از اوصاف که در دل هست و بـر زبـان   

، امام عابدان و زاهدان، امام مجاهدان و شهیدان؛ امامی که آید؛ امام عاشقان و دلباختگان نمی
  وسیله زبان و دیدة دل میسر است. شناختنش تنها به

بارالها مسئولیتی که در قبال نعمت رهبري بر ما واجب گردیده دشوار و سـنگین اسـت.     
ش این نعمت، که همانا پیـروي و یـاري نمـودن    1معبودا خودت لطفی بنما تا در شکرگزاري

  قدم و استوار باشیم. باشد، ثابت می
آیـا مـردم چنـین پنداشـتند کـه بـه       « »احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و هم الیفتنون«

ایم رهاشان کنند و بر این دعوي هـیچ امتحانشـان    صرف اینکه گفتند ما ایمان به خدا آورده
  )2 -(عنکبوت» نکنند؟

اسالم بر دشمنان نهاده است؛ تکلیفی که عمـل   امروز روز اداي تکلیف است؛ تکلیفی که  
به آن بر فرد فرد ما واجب شرعی است. روز عمل نه سخن، روز امتحان و آن هم امتحـانی  

هاي درونی و برونی  که شرط موفقیت در آن بستگی به پیروزي بر هواهاي نفسانی و شیطان
نیاي فانی و چشـم پوشـیدن و   ها و روي گرداندن از د دارد و الزمۀ این کار گذشتن از منیت

گونه که حضرت  دوري از محرمات و انجام آنچه مورد رضایت و خشنودي خداست. همان
  فرمایند: ) می7علی(

پس مسلمان هم کسی است که ». اسالم یعنی تسلیم در برابر امر خدا« 2»االسالم هو التسلیم«
یت قـرار گرفتـه، امـروز کـه     مطیع اوامر خدا باشد. یعنی امروزي که اسالم در نهایت مظلوم

                                           
 ».گذاري«در اصل وصیت  -1
 ، ترجمه سیدجعفر شهیدي.382، ص 125البالغه، حکمت  )، نهج7علی( -2
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رسد، امروز که اسـالم بـه یاریمـان     امام زمانمان به گوش می 1»هل من ناصر ینصرنی«نداي 
نیاز دارد اسالم و اماممان را یاري نماییم؛ که اگر در این امر سستی نماییم در پیشگاه حضـرت  

) 7ییم که شیعۀ علی(توانیم ادعا نما توانیم جوابگوي باشیم؟ چگونه می باریتعالی چگونه می
  باشیم؟ بیت هستیم و چگونه امید به سعادت و رستگاري خدا داشته و دوستدار اهل

پـا خاسـته و تـا     هاي مظلوم و مستضعف بـه  باید که در جهت احقاق حق و آگاهی توده  
نابودي مظاهر ظلم و کفر در تمامی جهان و استقرار حکومت اسالمی از پـاي ننشـینیم، کـه    

  لیفی است که اسالم بر دوشمان نهاده است.  این همان تک
  »والسالم«

17/11/64  
  حمید کرمانیان

  تعالی  بسمه
  هاي شرعی اینجانب حمید کرمانیان: بدهکاري

  شود می دو سال نماز قضا و در صورت امکان دو سال احتیاطاً نماز که جمعاً چهار سال - 1  
  نود و هفت روز 97روزة قضا جمعاً  -2  
  خمس که در دفترچه مشخص است به حاج آقا طاهري پرداخت نمایید.بقیه پول  -3  
  هاي قضا   ریال بابت فدیه روزه 10.000مبلغ  -4  
  هاي فرمم به سپاه ها و لباس نما و فشنگ دادن قطب -5  

  »والسالم«
  حمید کرمانیان

17/11/64  

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
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  هاي کلیدي عبارت
I هـاي حـق    ۀ مسلمانان و کسانی که قادرند از اسالم دفاع کنند، این است که به جبهـه وظیفۀ هم

 علیه باطل بیایند.
I بینم. گویم که خود را در صف کربال می هنگامی این سخنان را می 
I .امیدوارم به شهادت که آرزوي من است برسم و بروم کنار دوستان شهیدم 
I ید.ن، صلوات و سورة قدر برایم بخواخواهید روحم شاد باشد، حمد و سوره اگر می 
I .به فکر خودتان باشید که این دنیا دنیاي امتحان است 
I و اولیاء خدا هستند.:و ائمه اطهار() 9(شهیدان در کنار حضرت رسول ( 
I ي خدا را بیش کنیداتقو«، »خورد اعمالتان هست در این دنیا آنچه که به درد شما می.« 
I ش نکنید.در کارهایتان یاد خدا را فرامو  

  سلمان :نام
  کریمی خانوادگی:  نام

  غالمحسین پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1341بیستم تیر  تاریخ تولد:
ــد:  ــل تول ــع    مح ــد از تواب ــهر بیارجن ش

  شهرستان شاهرود
  حوزوي تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365دهم شهریور  تاریخ شهادت:
  عمران عراق حاج محل شهادت:
  ترکش اصابت نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  سلمان کریمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
    1»ةاین ما تکونوا یدرکم الموت و لو کنتم فی بروج مشید«
کـس   هاي محکم و مستحکم پـس هـیچ   گیرد ولو در برج هر کجا که باشید مرگ شما را می«

  »نخواهد توانست از مرگ فرار کند.
ازظهر در تبلیغات اسـت و آمـادة   بعد 5/5نویسم در ساعت اي که دارم می نامه این وصیت  

  اعزام به خط مقدمه جبهه هستیم.
ها قرار گرفتـه اسـت و    دانید که در این زمان که اسالم عزیزمان مورد هجوم ابرقدرت می  

اسالم در جهان مظلوم واقع شده وظیفۀ بزرگی براي مسلمانان است کـه از اسـالم همچـون    
حسین زمان را لبیک گویـد و   2»ر ینصرنیهل من ناص«) دفاع کنند و نداي 7امام حسین(

هاي حق  وظیفۀ همۀ مسلمانان و کسانی که قادرند از اسالم دفاع کنند، این است که به جبهه
خواهد که مرگ مرا شهادت در  علیه باطل بیایند و هر کس که از خداوند تبارك و تعالی می

را یـاري نکنیـد و خـود را در    ها نیاید و دیـن خـدا    راه دینت مخلصان قرار بده، تا به جبهه
شود و به آن مقام واالي شهادت که انبیـاء بـه    معرض قرار ندهید، دعاي شما مستجاب نمی

گویم کـه خـود را در صـف کـربال      رسید. و هنگامی این سخنان را می آن مقام رسیدند نمی
رم کـه در راه  بینم و به یاري خدا که نظري به من کرد، تا بار دیگر به جبهه آمدم و امیدوا می

این هدف مقدس که دفاع از اسالم عزیز است اگر خداوند ما را مورد لطـف خـویش قـرار    
  دهد، به شهادت که آرزوي من است برسم و بروم کنار دوستان شهیدم.

و از همه بخواهید اگر کسی از من ناراضی است راضی بشوند و مرا حالل کنند. باز هم   
طلبم. من که شهید شدم بـه وصـال    هربانم باز هم حلیت میاز والدین بزرگوارم و خوبم و م

خصـوص   خواهید روح من شاد باشد و خدا از شما راضـی باشـد بـه    ، اگر می3خود رسیدم
اي که لطمه به صورت خودتان بزنید، موهایتان را برهنه کنید، یـا بـه زمـین [و]     مادرم، گریه

یا صداهایتان را بلنـد کنیـد، مـن راضـی     هاي غیرعادي کنید، یا غش کنید،  هوا بزنید و گریه
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خواهید روحـم شـاد باشـد، حمـد و سـوره،       نیستم و فقط گریه عادي اشکال ندارد. اگر می
ید و به فکر خودتان باشید که این دنیا دنیاي امتحان اسـت.  نصلوات و سورة قدر برایم بخوا

ه شـهادت بـود   من که رفتم، رفتم و از این دنیاي فانی راحت شدم و بـه وصـال خـودم کـ    
  رسیدم. گریه بر حال خراب خودتان بکنید.

) و :و ائمـه اطهـار(   )9(به فکر من نباشید، که شهید[ان] در کنار حضرت رسـول   
طـور احسـن    بـه  1اولیاء خدا هستند. پس فرصت را از دست ندهید و از این عمر باقی مانده

زنـد و شـوهر و زن بـه درد    کسی حتی پدر و مادر و فر فرداي قیامت هیچ«استفاده کنید. که 
تقوي خدا را «، 2»خورد اعمالتان هست در این دنیا خورد و آنچه که به درد شما می شما نمی
بهتر است براي شما و همیشه در کارهایتان یـاد خـدا را فرامـوش نکنیـد. هـر       3»بیش کنید

کـه   خرید و خالصه هـر کـاري   زنید هر چیزي که می دارید هر حرفی که می قدمی که برمی
خواهید انجام بدهید، ببینید آیا رضاي خدا در او هست یا نه. اگر رضـاي او بـود انجـام     می

یـک   4کس هم نترسید و خدا یار و یاور شما اسـت  بدهید و اگر نبود انجام ندهید و از هیچ
خاطر فامیل و دوستان در امر خدا پایتان نلغزند، که آنها امتحان الهی است و همـه از   دفعه به
  ، بعد از نماز این دعا را بکنید و عاجزانه بخواهند از خدا  خدا

  اهللا دارم این است که: وصیتی که به برادران حزب
هـاي   گوش به فرمان امام امت بدهید و در کارهایتان خدا را در نظـر بگیریـد و بـه پیـام      

و استوار  6انهعمل کنید و در کارهایتان زیرک 5اهللا العظمی منتظري پیامبرگونۀ امام امت و آیت
و در رفتار واعمالتان تقوي در نظر بگیرید و هموار صبور باشید و وحدت را حفظ کنیـد و  

 7در خط مستقیم والیت فقیه حرکت کنید. امیدوارم خداوند رحمـان همـه مـا را صـبر [...]    
  دهد که فقط براي رضاي او کارهایتان را انجام دهیم.
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در خوب و دوست داشتنی و بامحبتم [از] هر دوي مهربان و عزیز و بزرگوارم و ما 1پدر  
 2خواهم که نتوانستم بیایم و از شما حاللیت بطلبم یا خداحافظی کـنم. [...]  شما معذرت می

هم خودمان را راضی کردم و  4من 3خواستند عصر تصمیم به جبهه گرفته شد. چون نیرو می
دیگر خواستم بروم و بیـایم   صبح آن حرکت کردم و نتوانستم بیایم من [هر] پنج شش روز

  .شما بزنم، که این توفیق نصیبم شد 5سري به
ـ    هایشان هم معذرت مـی  و [از] برادرم محمدعلی و بچه   ت خـواهم و از آن [طلـب] حلی
و  6طلـبم و از بـر ادرم [...]   خواهم و حلیـت مـی   هایش معذرت می طلبم. از عموم و بچه می
طلبم و از  هایش حلیت می کلثوم و بچه فرج با ام طلبم. از حاجی فرجی هایش حلیت می بچه

طلـبم. از خـواهرم    طلـبم و از اخـوي شـیخ ابـوذر حلیـت مـی       هایش حلیت می داییم و بچه
طلبم. از کربالیی یوسف و کربالیی حسین و حاجی رجبعلـی و   زهرا هم حلیت می 7حاجیه

خصـوص از   ان و بـه ها و دوستان و قومان و خویشان و همشـهری  عموم، حیدر و همه فامیل
علماء همگی از بنده حلیت بطلبید و [در] امتحانات الهی پیـروز بشـوید و شـما را عاقبـت     

خیر بمیراند و با والیت امیرالمؤمنین(ع) از دنیا بروید. زیاد وقت شریف شما مادر و پـدر   به
ـ  گیرم. باز هم از همگی شما یـک  هایم را نمی خوبم، برادرانم و خواهرانم و فامیل ار دیگـر  ب

من کوتاهی سرزده که حتماً زده مـرا بـه بزرگـواري خودتـان حتمـاً      از طلبم. اگر  حلیت می
  ببخشید و خدا هم شما را ببخشد.

زاده  اي هـم از عباسـی   ها را قصـر بخوانیـد و عمامـه    پنج سال نماز قضا دارم. سه ماه آن  
  ام، یک عمامه را به او بدهید. گرفته
  یم بدهید.تومان سهم امام برا 1000
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دهید بخواند به شخصی بدهید که حتماً بخواند و قـرائتش درسـت    [نماز] قضا را که می  
  [باشد] و اشکالی نداشته باشد.

هاي خوبتان مرا هم شریک خود قرار دهید. از شـما خـانواده    در کارهاي خیرتان و عمل  
خـواهم راهـم را    یاهللا آقاي شیخ ابوذر مـ  خصوص برادر عزیزم حضرت آیت هایم به و فامیل

ام بـر زمـین بمانـد نگویـد مـن پیرمـرد هسـتم شـماها از          اسـلحه  1ادامه دهیـد و نگذاریـد  
ها پیرمردتر نیستند عذري دیگر ندارید و از فرداي قیامت بترسـید کـه دنیـا    2مظاهر بن حبیب

  زودگذر است. نکند جنگ تمام شود و یک چند دفعه به جبهه نرفته باشید.
یـا   3هـا [...]  توانند بروند نروند یا مانعی کسی به جبهه ه به جبهه میک روح من از کسانی  

  گذارد، راضی نیست. زند و چوب الي چرخ انقالب می نق می
  

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  نامۀ سلمان کریمی وصیت
ي من بدهید تا بخواننـد و سـه مـاه آن را شکسـته     اگر شهید شدم پنج سال نماز قضا برا  

  (قصر) بخوانند.
اي دو روز بـرایم نمـاز    هـا بگوینـد هـر طلبـه     آقا بگوید که به طلبـه  و اگر شد به حاجی  

  بخوانند. آنهایی که نمازشان صحیح است و در برابرش وجهه هم بدهید.
داوند متعال جـزاي خیـر   روز نماز قضا بخواند. خ 5و هر که این وصیت مرا شنید برایم   

توانیـد   به همۀ شیعیان امیرالمؤمنین و هر کس که نمازي براي مـا بخوانـد بدهـد (اگـر مـی     
  بخوانید زوري نیست).

شـود و   شود مواظـب باشـد کـه چنـد سـال خوانـده مـی        و کسی که مسئول این کار می  
  انگاري نشود. سال تمام بشود و سهل حسابش را داشته باشد تا تمام پنج
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  تومان طلبکار هستم. 2,000ز آقاي کالنتري ا  
  تومان طلبکار هستم. 1,100از آقاي هاشمی پاکستانی   
  تومان طلبکار هستم. 500از آقاي سرودي   
و در ضمن از تمام رفقا و دوسـتان از بابـت مـن حلیـت بطلبیـد و از همـۀ دوسـتان و          

  خواهم از ما راضی شوند. آشنایان می
  »اهللا حمۀوالسالم علیکم و ر«

  سلمان کریمی
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  هاي کلیدي عبارت
I باشم و نصیبم گردد ابداً ناراحت نباش.  مادرم، انشااهللا اگر لیاقت شهادت را داشته 
I .همیشه دعاگوي امام امت باش که مسلمین را از زیر بار ذلت و خواري نجات داد 
I  .صبر در مشکالت یکی از اهداف اصلی اسالم است 
I جاب را رعایت نمایید.مسئله ح 
I سرمشق بگیرد.3بی فاطمه( از بی ( 
I هاي او را تالفی نماییم. وظیفۀ ما احترام به مادر است و باید خوبی 
I )مهربانی بود.  7شیوه علی ( 
I وار زندگی کنیم باید به راه او ادامه دهیم. اگر ما بخواهیم علی  

  ابراهیم سید :نام
  کریمی خانوادگی:  نام

  حبیب سید پدر: نام 
  مرضیه نام مادر:

  1346بیستم آذر  تاریخ تولد:
نـو از توابـع    روسـتاي قلعـه   محل تولـد: 

  شهرستان شاهرود
  چهارم ابتدایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1365نوزدهم تیر  تاریخ شهادت:
  مهران محل شهادت:
  سوختگی نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  ابراهیم کریمی سید
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
تذکراتی را الزم دیدم بـه   1[...] 9/4/65اینجانب سیدابراهیم کریمی که در تاریخ نامه  وصیت

  اطالع برسانم.  
هایـت فرامـوش نخواهـد     ها و خـوبی  گاه از مهربانی مادرم، اي مهربانترین کسی که هیچ  

باشم و نصیبم گردد ابداً ناراحت نباش؛ و با صـبر    شد. و انشااهللا اگر لیاقت شهادت را داشته
استقامت خود مشت محکمی بر دهان دشمنان اسالم بزنید؛ و همیشه خـدا را شـکر کنـی    و 

که امانت خدا را سالم تحویل خودش دادي؛ و همیشه دعاگوي امام امت باش که مسـلمین  
  را از زیر بار ذلت و خواري نجات داد. و امیدوارم که ما را ببخشید.  

اند مرا ببخشند و اکنون که مـا   ز من دیدهکنم که هر بدي ا و به همۀ دوستانم سفارش می  
نداشتم که از نزدیـک   آزادي کربالي حسین عاشقانه [...] نداي حسین زمان لبیک گفته [...]

خود ناراحتی و گریـه زاري راه مدهیـد و صـبر در مشـکالت      گاه به و امیدوارم که هیچ [...]
کنیـد بـه    3و سـفارش  2ییدیکی از اهداف اصلی اسالم است. و مسئله حجاب را رعایت نما

دوستان خود که هر کسی فاطمه را دوست دارد [و] باید راه او را ادامه دهد. باید مشـکالت  
  ) سرمشق بگیرد. 3بی فاطمه( و خصوصیات او را داشته باشد و از بی

سرزده و خداي نکرده نامهربـانی از مـن سـرزده، جـداً مـرا       4اگر هرگونه از من خطایی  
هاي  دانی که وظیفۀ ما احترام به مادر است و باید خوبی شما برادر عزیز می . و5حالل نمایید

. و ضمناً به درس خـود ادامـه   7؛ نشاید خداي نکرده در منزل بدرفتاري نمایی6او را تالفی نماییم
. دشـمنان اسـالم همیشـه     دهید تا جایی که امکان دارد، چون مملکت ما به متخصص بسیار [...]
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نمـا و بـا    1.]. اسالم بجنگ و همیشه توکل به خـدا کـن [...]، خـدا شـکرگزاري    درصدد بوده [..
مهربان باش و همیشه درصدد گـرفتن دوسـت خـوب بـاش؛ چـون شـیوه        2دوستان و خویشان

وار  ) مهربانی بود. رفتار در خانه مهربانی با کودکـان [باشـد] و اگـر مـا بخـواهیم علـی      7علی(
هـا و عمـه و عمـوي عزیـزم      3هـا و دایـی   هیم. و کالً بـه خالـه  زندگی کنیم باید به راه او ادامه د

کنم که با بردباري و استقامت به مادرم و خواهرهـا و بـرادرم روحیـه بدهیـد. چـون       سفارش می
شما دوره دیده هستید و بیشتر در مشکالت تحمل دارید. مقداري پول در بانـک دارم بگیریـد و   

  شهیدپرور و خانواده [...] و امت  م [...]. دیگر عرضی ندار4در خانواده خرج نمایید
  کریمی

  خدایا خدایا/ تا انقالب مهدي/ خمینی را نگهدار  
  »اهللا و برکاته 5حمۀوالسالم علیکم و ر«

تـک رزمنـدگان    براي سالمتی امـام عزیـز، ایـن پیـر جمـاران، دعـا کنیـد و بـراي تـک           
  هاي جنگ دعا[ي] خیر کنید، انشااهللا. آفرین جبهه حماسه

  ابراهیم کریمیسید
  منطقه جنگی غرب 9/4/65
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 ».خیشان«در اصل وصیت  -2
 ».دائی«در اصل وصیت  -3
 ».نمائید«در اصل وصیت  -4
 ».به رحمت«در اصل وصیت  -5
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  هاي کلیدي عبارت
I .پاسدار شاغل نیست بلکه عاشق است 
I .من پیش خود و خداي خویش عهد بستم که تا جان دارم در راه اسالم مبارزه کنم 
I  اگر فیض شهادت نصیبم شد آنان که پیرو خط سرخ امام خمینی نیستند و به والیت فقیه اعتقـاد 

 ندارند بر من نگریند.
I در میدان جنگ و با هدف شهید شد.7ها، نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین( جوان ( 
I اید. اي برادران و خواهران، پیش خود فکر کنید شما براي این انقالب چه کرده 
I قدر براي ما نعمت بود. دانید که این انقالب چه شما خود می 
I دست برادران دیگرم بدهید و همچنین لباس رزمم را بـه تـن    را بهام  خواهم که اسلحه از شما می

 هاي حق علیه باطل کنید. آنها بپوشانید و راهی جبهه
I .مادرم، هیچ موقع در انظار گریه نکن که دشمنان اسالم خوشحال بشوند 
I خاطر خدا و زنده ماندن اسالم عزیز، بـه علـت اینکـه     به فرزندم بگو که پدرت در راه خدا و به

ور شده بود به شهادت رسید و تو هـم بایـد راه پـدرت را     دشمن کافر به مملکت اسالمی حمله
  ادامه بدهی.

  مهدي سید :نام
  کریمی خانوادگی:  نام

  علی سید پدر: نام 
  شرف نام مادر:

  1343یکم آذر  تاریخ تولد:
ــع  روســتاي قلعــه محــل تولــد: نــو از تواب

  شهرستان شاهرود
  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:
  اهسپ کننده: ارگان اعزام

  1363یکم اسفند  و بیست تاریخ شهادت:
  جزیرة مجنون عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  سیدمهدي کریمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  »بسم رب شهداء و الصدیقین«

  کند. (امام خمینی) لرزاند و بیدار می ها انسان را می نامه این وصیت
    1»بل احیاء و لکن التشعرون تاموا و التقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا«
و آن کسی را که در راه خدا کشته شده مرده مپندارید بلکه او زندة ابدیسـت ولکـن همـۀ    «

  (قرآن کریم)» شما این حقیقت را درنخواهید یافت
  

ــوم     ــان ش ــن عری ــه م ــد ک ــت آن آم   وق
  

ــوم      ــان ش ــر ج ــذارم سراس ــم بگ   2جس
  آزمــــــودم مــــــرگ را در زنــــــدگی  

  
ــ    ــن زن ــون روم زی ــتچ   دگی پایندگیس

        
  مــرگ اگــر مــرد اســت گــو نــزد مــن آي

  
ــگ      ــگ تن ــرم تن ــش بگی ــا در آغوش   3ت

  مـــن از او جـــانی ســـتاندم جـــاودان     
  

ــگ رنــگ       ــتاند رن ــی س ــن دلق   او ز م
    

کنم با قلـبم   اوست؛ احساسش می 4ام در جهت اوست [...] نام او که زندگی نام خدا، به به  
  کنم اما بیانش نتوانم کرد. ، احساسش میهایم با ذره ذرة وجودم با تمام سلول

سالم و درود به امام عصر(عج) برپا کنندة حکومت واحد جهانی و نایب برحقش مرجع   
هاي خوش استعمارگران و  سوي اهللا و برهم زنندة خواب کننده بشریت به عالم تشیع هدایت

ایـران، و درود بـر   ) تا کـربالي  7پلیدان، و با درود بر روان پاك شهدا از کربالي حسین(
شما امت شهیدپرور و همیشه در [...] توانستم به راه واقعی اسالم بیایم که پا به سپاه نهـادم  

عنوان یک وظیفه بر خود پذیرفتم. پاسدار شاغل نیست بلکه عاشق است و  و پاسداري را به
  من پیش خود و خداي خویش عهد بستم که تا جان دارم در راه اسالم مبارزه کنم. 

اي امت شهیدپرور و جوانان مسلمان، در امام امت بیشتر فکر کنید و سعی کنید عظمـت    
او را دریابید و خود را تسلیم او سازید و صداقت و اخالص خود را همچنان حفظ کنید. و 

                                           
 .154بقره/  -1
 از مثنوي معنوي مولوي. صورت دیگر شعر: ... نقش بگذارم... -2
 از مثنوي معنوي مولوي. صورت دیگر شعر: ... چون رهم ...  -3
 خوانا نیست. -4
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اگر فیض شهادت نصیبم شد آنان که پیرو خط سرخ امام خمینی نیستند و بـه والیـت فقیـه    
گریند و بر جنازة من حاضر نشوند، اما باشد که دعاهاي شهدا آنـان را  اعتقاد ندارند بر من ن

نیز متحول سازد و به رحمت الهی نزدیکشان کند. سالم مرا به رهبر عزیزم برسانید و بـه او  
  بگویید تا آخرین قطرة خونم در سنگر اسالم ماندم و آن را ترك نکردم.  

) در میدان جنگ و با هدف 7حسین( ها، نکند در رختخواب ذلت بمیرید که اما جوان  
) در راه 7اکبـر امـام حسـین(    ها، نکند که در غفلت بمیرید کـه علـی   شهید شد. اي جوان

) و با هدف شهید شد. اي مادران، مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهـه جلـوگیري   7حسین(
ید را شـه  72) را بدهید که تحمل 3توانید جواب زینب( کنید که فردا در محضر خدا نمی
ها بفرستید و حتـی جسـد او را تحویـل     جوانانتان را به جبهه 1نمود. همه مثل خاندان وهب

  گیرم. ام پس نمی نگیرید زیرا مادر وهب فرمود: کسی را که در راه خدا داده
کنید الاقل هی نق نـق   و اي برادران و خواهران، با مال خود کمک کنید و اگر کمک نمی  

ده، این انقالب براي ما چه کرده. پیش خود فکر کنید شما بـراي  نکنید که چه هست، چه ش
اهللا، اگر برادرانتان در جبهه  اید. و اما اي برادران عزیز و خواهران حزب این انقالب چه کرده

هـا   جنگند و اگر شما در جبهـه  هستند مخلصانه و براي رضاي خدا مردانه با دشمن کافر می
نو خرقان و در هر کجاي دیگر بـا ایـن    نیست در همین قلعهنیستید و امکان رفتن براي شما 

زنند [بجنگید]، مردانه جلوي  کوردل و یا کسانی که به هر نحو به انقالب ضربه می 2منافقین
قـدر   تفـاوتی را بگذاریـد کنـار؛ بـس اسـت ایـن       آنها بایستید و شجاعانه مبارزه کنیـد و بـی  

  تفاوتی. بی
دانـم کـه بـا چـه      که مرا ببخشید و حاللم کنید، چون مـی و تو اي پدر عزیزم، امیدوارم    

اي و آرزو داشـتی مـرا بـزرگ     مشکالتی مرا بزرگ کردید. اي پدر عزیزم، تو از کـار افتـاده  
باشم ولی چون اسالم در خطـر بـود نتوانسـتم. و از     3کردي، تا در روزهاي پیري روي [...]

  ی باشید.و از من راض 4شما تقاضا دارم مرا حالل کنید [...]

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 خوانا نیست. -3
 خوانا نیست. -4
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) مهربـانترین و عزیزتـرین   :و تو اي مادرم مهربانم. تو بعد از خدا و ائمه معصومین(  
کنم که چنین فرزندي تربیت کردي که  موجودها نزد من هستی و من به وجود تو افتخار می

افتخار اسالم باشد. مادر، به من درس آمـوختی کـه پـاي خـود را جـاي پـاي حسـین ابـن         
شهید شوم و چه سالم برگردم براي تو افتخار بزرگیست. خوشـحال   ) بگذارم. چه7علی(

قدر براي ما نعمت بود و هر چه کار کنـیم   دانید که این انقالب چه باش مادرم، شما خود می
ام را  خواهم که اسـلحه  اي. و از شما می ایم؛ و تازه یک جوان در راه اسالم داده کم کار کرده

همچنـین لبـاس رزمـم را بـه تـن آنهـا بپوشـانید و راهـی          دست برادران دیگرم بدهید و به
هاي حق علیه باطل کنید. مـادرم، هـر موقـع کـه خواسـتی گریـه کنـی بـراي غریبـی           جبهه

) گریه کن. مادرم، هیچ موقـع  7کسی حسین( ) گریه کن، براي غریبی و بی7اباعبداهللا(
  در انظار گریه نکن که دشمنان اسالم خوشحال بشوند.

گوشۀ آقا و سرورمان اباعبداهللا  و داشتم که یک روز برویم کربال کنار قبر ششمادرم، آرز  
و زیارت نماییم. دوست داشتم با هم باشیم و تو را هم همراه خودم ببرم. اما ایـن سـفارش   

  نمایم. را به برادرانم می
و تو اي همسرم، من از شما راضی هستم و انشاءاهللا خداي بزرگ از شما راضی باشد و   
خـاطر   را حالل کنید. اگر شما و فرزندم را تنها گذاشتم هدفم و مقصودم و جبهه رفتنم بـه م

خـاطر خداسـت و شـما بایـد خیلـی       خدا و اهداف انقالب اسالمی بود و اگر شهید شدم به
توانید قـرآن بخوانیـد و    خاطر خدا شهید شده است. و تا می خوشحال باشید که همسرت به

) زنـدگی کنیـد. فرزنـدم    3شـرکت نماییـد و چـون زینـب(    در دعاهاي کمیـل و توسـل   
خـاطر خـدا و زنـده     محمدرضا را خوب تربیت کن و به او بگو که پدرت در راه خدا و بـه 
پـدرت   -ور شده بود ماندن اسالم عزیز، به علت اینکه دشمن کافر به مملکت اسالمی حمله

  امه بدهی.به شهادت رسید و تو هم باید راه پدرت را اد -با چشمانی باز
  

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  برادر حقیرتان، سیدمهدي کریمی
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  هاي کلیدي عبارت
I .خدا را فراموش نکنید 
I .جملگی دعاگوي وجود شریف امام باشید 
I  هـاي غـرب و    ) از تمـامی جبهـه  7امام شـهیدان حسـین(   »هل من ناصر ینصرنی«اینک نداي

 رسد. اي کربال به گوش میجنوب و صحر
I حال آن عاشقی که خدایش توفیق دهد و با خلوص پاك و نیتی کـه تنهـا و تنهـا بـراي      خوشا به

 خاطر خدا باشد و قفس تنگ و تاریک تن را درهم بشکند.
I ها نفاق منافقان براي عاشقان اهللا بسیار کوچک و تنگ و تاریک است دنیا با تمام دورنگی. 
I مردانه جان فداي اسالم و قـرآن عزیـز   7باشد که یاران حسین( بال میاینجا مکان مقدس کر (

 .کنند می
I باشد. هاي حق علیه باطل جایگاه عشاق خدا می جبهه 
I خواهم که در هیچ مواردي خدا را از یاد مبرید. اهللا می از شما برادران و خواهران حزب 
I ها موفق بیـرون   ته از این آزمایشایم، نکند خداي نخواس همگی در بوتۀ آزمایش الهی قرار گرفته

 نیاییم.
I      با هر دم و بازدم فقط از خدا بخواهیم که سایه امام عزیزمان را تا انقـالب مهـدي(عج) بـر سـر

  تمامی مستضعفان جهان پایدار بدارد.

  اسماعیل محمد :نام
  کریمی خانوادگی:  نام

  غالمحسن پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1334هفتم دي  و بیست تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  یان دورة راهنماییپا تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361چهاردهم آبان  تاریخ شهادت:
  خوش عین محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمداسماعیل کریمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
دید باز هم موفقید، ایـن سـر   بدانید که اگر شهید شوید موفقید و اگر هم بر دشمن پیروز ش

  1پیروزي صدر اسالم است. (امام خمینی)
کـنم. پـدرم، مـادرم، بـرادران و خـواهران       حضور محترم خانوادة عزیزم سالم عرض می  

عزیز امید است که تک تک شما را مورد عفو خود قرار داده باشید. اگـر در ایـن مـدت بـه     
لب آمرزش بـرایم را خواسـتارم و از اینکـه    شما بدي کردم از روي نادانی بوده و از شما ط

  خواهم.  ام براي زحمات شما کار مثمر ثمري انجام دهم، پوزش می نتوانسته
ام  در مورد اموال موجود از پول گرفته تا کلیۀ وسایل دیگر که تهیه کرده بودم و نتوانسته  

مـام جمعـه عزیـز    خواهم که حساب آنها را نزد آقـاي طـاهري ا   از شما می ،آنها را پاك کنم
مقداري بـراي طـاهره و مقـداري هـم بـراي       ،کنید و بعد از پاك کردن آنها 2سویهشهرمان ت

خـواهم کـه محمـد عزیـز را بـا       دهیـد و از شـما مـی    3مسـتمندان حسین و مقداري هم به 
نامادري بکنـد. و از آقـاي بشـیري و از     5[...] نگذارید که اسالمی پرورش داده و 4اي هروحی

خواهم که آنها هم مرا مورد عفـو خـود قـرار دهنـد. در خاتمـه خـدا را        هم می شا خانواده
  فراموش نکنید وجملگی دعاگوي وجود شریف امام باشید.  

  »والسالم«
  فرزندتان اسماعیل کریمی

28/1/61  
  دار خدایا خدایا تو را به جان مهدي تا انقالب مهدي خمینی را نگه

  نید.  ک 7اداروز روزه بدهکارم  38 6در ضمن
                                           

 .295، ص 12م، جصحیفۀ اما -1
 ».تصفیه«در اصل وصیت  -2
 ».مصمندان«در اصل وصیت  -3
 ».روحی«در اصل وصیت  -4
 خوانا نیست. -5
 ».ظمن«در اصل وصیت  -6
 ».اداع«در اصل وصیت  -7
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  1»اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل«
  با درود و سالم به رهبر عزیزمان امام خمینی

امــام شــهیدان  »هــل مــن ناصــر ینصــرنی«بــرادران و خــواهران مســلمان اینــک نــداي   
رسد و قلب  رب و جنوب و صحراي کربال به گوش میهاي غ ) از تمامی جبهه7حسین(

حال آن عاشـقی کـه خـدایش توفیـق      سوزاند ولیکن خوشا به عاشقان راهش را در خود می
 دهد و با خلوص پاك و نیتی که تنها و تنها براي خاطر خدا باشد و قفـس تنـگ و تاریـک   

  .را درهم بشکند و روحش پروازکنان به معشوق واقعی واصل گردد تن
بـراي عاشـقان اهللا بسـیار کوچـک و      3نفاق منافقـان  2ها [...] زیرا که دنیا با تمام دورنگی  

باشد  گذرد. اینجا مکان مقدس کربال می هاي ایران چه می تنگ و تاریک است و اما در جبهه
کننـد و بـا قلبـی پـاك از      ) مردانه جان فداي اسالم و قرآن عزیـز مـی  7که یاران حسین(
  باشد.   اند و فقط شب و روزشان ذکر خدا می دست شسته ها تمامی وابستگی

هـاي روبـاه     5یو خلقـ  4[...] برادران و خواهران در کنار فرزندان شما از منافقین و لیبرال  
باشد و بس. از  هاي حق علیه باطل جایگاه عشاق خدا می چرا که جبهه .صفت خبري نیست

ر هیچ مـواردي خـدا را از یـاد مبریـد کـه      خواهم که د اهللا می شما برادران و خواهران حزب
هـا موفـق    نکند خداي نخواسته از این آزمـایش  .ایم همگی در بوتۀ آزمایش الهی قرار گرفته

  .بیرون نیاییم
خواهم که مرا مورد عفو خود قرار داده باشند و با  و از کلیۀ دوستان و همکاران عزیز می  

مام عزیزمان را تا انقالب مهدي(عج) بـر سـر   هر دم و بازدم فقط از خدا بخواهیم که سایه ا
  تمامی مستضعفان جهان پایدار بدارد. 

                                           
 .169عمران/  آل -1
 خوانا نیست. -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
 ».هاي خلق«ر.ك. تعلیقات. در اصل وصیت  -5
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  »اهللا و برکاته حمۀعلیکم و ر 1والسالم«
28/1/61  

  محمداسماعیل کریمی
  .دار جان مهدي تا انقالب مهدي خمینی را نگه خدایا خدایا تو را به

                                           
 ».وسالم«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I پاسخ مثبت بدهم.7امام شهیدم حسین( »من ناصر ینصرنی هل« روم تا به نداي می ( 
I ام. مادر عزیزم شما منتظر آمدن من نباشید چون من منتظر شهادت بودم و به آن رسیده 
I .شهداي انقالب اسالمی، با خون خودشان نهال این انقالب را آبیاري کردند 
I وار زندگی کنید.   خواهم که زینب از شما خواهرانم می 
I خواهم که حجاب خود را حفظ کنید. یاز شما م 
I .در میان مردم الگو و نمونه باشید تا افراد دیگر از شما پند و عبرت بگیرند 
I وار زندگی کنید. خواهم که حسین از شما برادرانم می 
I .اگر علم و دانش نباشد این دنیا ارزشی ندارد 
I وقت در برابر ظلم و قدرت تسلیم نشوید. هیچ 
I ها شرکت کنید. نماز جماعتها و  در نماز جمعه  

  ربیع محمد :نام
  کریمی خانوادگی:  نام

  اکبر علی پدر: نام 
  صاحب نام مادر:

  1336دهم مرداد  تاریخ تولد:
خــانخود از توابــع روســتاي  محــل تولــد:

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

  1365هجدهم شهریور  تاریخ شهادت:
  مریوان محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدربیع کریمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و مـن احبنـی عشـقنی و مـن     «

   1»دیته فانادیته قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی و من عشقته عشقنی عشقته 
کس که مرا  شناسم او را و آن ه مرا یافت مییابم او را و آن کس ک آن کس طلب کند مرا می«

کس کـه بـا مـن     روزد و آن کس دوستم داشت به من عشق می دارد و آن شناخت دوستم می
کشـم او را و   کس که من به او عشق ورزیدم مـی  ورزم و آن عشق ورزید من به او عشق می

هایش بـر مـن   ب کس که خون بهایش بر من واجب است و آن کس که من بکشم او را خون آن
  )2(حدیث قدسی». بهایش من هستم واجب شد پس خون

  »بسم اهللا الرحمن الرحیم«
گذرد و ارتـش مـزدور بعـث     سال است که از جنگ ایران و عراق می 7اکنون حدود  هم  

عراق به سرکردگی صدام خائن همچنان به جنایات خود در جنـوب و غـرب کشـور ادامـه     
ریـزد و عـدة کثیـري از     گناهمـان بمـب مـی    کودکان بـی  دهد و بر سر پدران و مادران و می
وطنانمان را آواره کردند. دیگر کاسۀ صبرم لبریز شده، به اتفاق برادران بسیج روانۀ جبهۀ  هم

روم تـا بـه    شوم تا کی صبر کنم و شاهد جنایات مزدوران شرق و غرب باشم. مـی  جنگ می
سخ مثبت بدهم و بگویم آري مـن  ) پا7امام شهیدم حسین( 3»هل من ناصر ینصرنی«نداي 

  کنم. تو را یاري می
یا «شکن قرن  روم تا به گفتۀ امام خمینی بت خواهم حرفم را به عمل برسانم. می آري می  

. و اما مادر عزیزم شما منتظـر آمـدن   4»کشته شوم و یا بکشم چون در هر دو حالت پیروزیم
ام. مبادا بـر مـرگ مـن گریـه کنیـد.       من نباشید، چون من منتظر شهادت بودم و به آن رسیده

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ».حدیث قدس«در اصل وصیت  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
ما اگر کشته هم بشـویم در راه حـق، کشـته شـویم و پیـروزي      «امام عبارتی دارد که شهید مشابه آن را نوشته است  -4

 ).492، ص 4(صحیفه امام، ج ». است و اگر بکشیم هم در راه حق است و پیروزي است
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باشـید کـه از خنـدة    شود. پس خندان  چون گریۀ شما باعث خوشحالی دشمنان انقالبیان می
  شد. تر نابود خواهند شما دشمنان اسالم به وحشت خواهند افتاد، [و] سریع

  به امید پیروزي رزمندگان اسالم.  
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

سالم و درود بیکران [بیکـران] بـر چهـارده معصـوم پـاك شـیعیان جهـان. حضـرت          با  
) و با سالم و درود بیکران بر یگانه منجی عالم بشـریت مهـدي موعـود امـام     6محمد(

زمان(عج) و نایب برحقش امام امت و با سالم و درود بیکران بر رزمنـدگان اسـالم و درود   
خون خودشان نهال این انقالب را آبیاري کردنـد و   بیکران بر شهداي انقالب اسالمی، که با

با سالم و درود بیکران بر اسرا و مفقودین و مجروحین و معلولین جنگ تحمیلی و با سالم 
  و درود بیکران بر شما ملت شهیدپرور.

نامه بـا شـما همسـرم و پـدر و مـادر گـرامیم        عنوان وصیت خواستم چند کلمۀ ناقابل، به  
  عرض ادب کنم: 

، صـادره از  15، شماره شناسنامه 1334اکبر، متولد  کریمی فرزند علی نجانب محمد ربیعای  
شاهرود، روستاي خانخودي، سالم گرم و گیرایی، خدمت خـانوادة عزیـزم عـرض     4حوزة 
گونـه کسـالتی و    کنم. پس از عرض سالم امیدوارم که حالتان خوب بـوده باشـد و هـیچ    می

میان شما نیستم و اي خانوادة عزیزم اگـر شـربت شـهادت     ناراحتی نداشته باشید که من در
خواهم که برایم گریه و زاري نکنید و در مجلـس عـزاي    کار شد، می نصیب من حقیر و گنه

طور روحیـه   من شیرینی و شربت پخش کنید. زیرا اگر شما گریه و زاري کنید دشمن با این
ه دهیـد. و چنـد وصـیت بـه شـما      خـود را  تنگی بـه  شود. مبادا گریه و دل شما خوشحال می

  خواهرانم و برادرانم: 
وار زندگی کنید. هر لحظه صحنۀ کربال و آوارگـی   خواهم که زینب از شما خواهرانم می  

خواهم که حجاب خود را حفـظ کنیـد و در میـان مـردم      یاد آورید و از شما می زینب را به
خـواهم   گیرند و از شما بـرادرانم مـی  الگو و نمونه باشید تا افراد دیگر از شما پند و عبرت ب

وار زندگی کنید و در میان مردم الگو و نمونـه باشـید و هـر لحظـه حماسـۀ روز       که حسین



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     722

. این دنیا بازیچه است و نفس 3دنیا دل نبندید 2یاد آورید و به حسین را به 1عاشورا و تنهایی
کیه، علم و منطق، اگـر علـم و   خورد. تز درد نمی امارة خود را از بین ببرید و مال و ثروت به

دانش نباشد این دنیا ارزشی ندارد، پس از این دنیاي فنا و نیسـتی بترسـید و اي بـرادرانم و    
، ببینید کجا بودید و از کجا آمدید و براي چه به ایـن دنیـا   4خود آیید خواهرانم یک لحظه به

مرگی را ذلـت   من« 5) [...]7آمدید پس به خود آیید و سخنان وارث خود حضرت علی(
وقت  و هیچ 7. بهتر آن است که با شمشیر دشمن در راه دین [...]6»بینم که در بستر بمیرم می

کـه  9کنید و یک وصیت به خانوادة [...] 8در برابر ظلم و قدرت تسلیم نشوید و آنان را خوار
ا ها را بر عهده دارد از ایـن زمـین کـه بـه اسـم مـن درآمـده کـه سـند آن [ر          سرپرستی بچه

هـا کنیـد و    توانید سند آن زمین را به اسم بچه گیرید، اگر احیاناً اتفاقی افتاد می می 10تحویل]
خدا قسم اي خـانواده و   باشد از او بگیرید و به او بدهید و به صفرعلی می 11پول [در دست]
که قلم بر روي کاغذ گذاشتم اشک در چشمانم حلقه زده بود و با حالتی  12پدر و مادر [...]

خواستم که خودم را به شما شناسان کنم  نامه را نوشتم. چون می وصیت 14و [...] 13ضطربم
رسانم و چند  اقوام و خویشان و خانواده و پدر و مادر اسالم می 15و من کی هستم و به [...]

خواهم که یک لحظه امام را تنهـا نگذاریـد.    از شما می - 1وصیت به شما خانواده و اقوام 
                                           

 ».تنهائی«در اصل وصیت  -1
 ».از«در اصل وصیت  -2
 ».ببندید«در اصل وصیت  -3
 ».آئید«در اصل وصیت  -4
 خوانا نیست. -5
) است زیرا اعتـراض شـهید بـدان    7(جهاد) علی( 27اي از خطبه  آید که عبارت ترجمه از سیاق کالم چنین برمی -6

 پردازیم. ه با آن نمیاست که چرا دشمن در سرزمین ماست و ما به مقابل
 خوانا نیست. -7
 ».خار«در اصل وصیت  -8
 خوانا نیست. -9

 آید که [را تحویل] باشد. دو کلمه در اصل وصیت افتاده است اما از سیاق سخن برمی -10
 آید که [در دست] باشد. دو کلمه در اصل وصیت افتاده است اما از سیاق سخن برمی -11
 خوانا نیست. -12
 ».اضطراب«یت در اصل وص -13
 خوانا نیست. -14
 خوانا نیست. -15
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خواهم کـه اگـر شـربت شـهادت      و از شما می 1شمنان اسالم را همیشه [...]منافقین و د - 2
و دیگر اینکه اگر امکان دارد در نماز  2نصیب من شد مرا در کنار قبر پسرعموي عزیزم [...]

قرآن بر سـر مـزار    3خواهم که جز [...] ها شرکت کنید و از شما می ها و نماز جماعت جمعه
  شود. به امید دیدار. من تالوت کنید تا روح من شاد

  
  خـون بایـد رفـت    4[گر مرد رهـی میـان]  

  
ــت     ــد رف ــت و زود بای ــا گذش   از دار فن

    ***    
  از عـالم خـاك   5[مرغ بـاغ ملکـوتم نـیم]   

  
  ام از بـدنم  دو سه روزي قفسـی سـاخته    

    ***    
ــت 6[...]   گرفـــــــــــــــــــــــــــ

  
ــت     ــاك رفـ ــدو پـ ــه آمـ ــا آنکـ   خوشـ

    

9/4/65  

                                           
 خوانا نیست. -1
 خوانا نیست. -2
 خوانا نیست. -3
 هایی از مصرع اول افتاده است. قسمت -4
 هایی از مصرع اول افتاده است. قسمت -5
 بیشتر مصرع اول خوانا نیست. -6
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  هاي کلیدي عبارت
I ف من از آمدن به جبهه تنها رضاي خداوند تبارك و تعالی و یاري رسانیدن به اسالم و دیـن  هد

 خدا و حفاظت از انقالب اسالمیمان.
I ها کشانید این بود که به دنیا بفهمانیم ملت ما ملتـی نیسـت    یکی دیگر از عواملی که مرا به جبهه

 فته و از میدان در برود.که بتواند تجاوز به خاك و دین و میهن خود را نادیده گر
I ها کنید و در بازگشایی راه کربال سهیم باشید. به جبهه رو 
I ها کمک کنید. ها بروید، پس به جبهه توانید به جبهه اگر هم نمی 
I ام ناراحتی و بیقراري نکنید. از اینکه من شهید شده 
I  به جبهه آرید.از شهادت من روي پس اي برادران بهتر از جانم و اي زور بازوهاي من، بعد  

  علی محمد :نام
  کریمی خانوادگی:  نام

  ربیع محمد پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1345پنجم اردیبهشت  و بیست ریخ تولد:تا
ــد:  ــل تول ــع    مح ــانخود از تواب ــتاي خ روس

  شهرستان شاهرود
  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365نهم اردیبهشت  و بیست تاریخ شهادت:
  مهران محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدعلی کریمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  کنم اما اندوه خمینی را هرگز. درد هر تیر و توپ و ترکشی را تحمل می

فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و مـا  علیه من المؤمنون رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا «
  (قرآن کریم) 1»بدلوا تبدیال

، متولـد  17می فرزند محمدربیع دارنده شمارة شناسنامه نامۀ برادر محمدعلی کری وصیت  
1345.  

کران به درگاه خداوند تبارك و تعالی و با سالم و درود بیکـران بـر منجـی     با سپاس بی  
پایـان بـه آقـا امـام      ) و ائمۀ اطهار و سالم بی6عالم بشریت حضرت محمد ابن عبداهللا(

و نایب برحقش امـام امـت خمینـی     ابن الحسن(عج)، درهم کوبندة ستمگران،  عصر حجت
خصـوص   کران به ارواح طیبۀ شـهداي حـق و فضـیلت و بـه     شکن و با سالم و درود بی بت

آوران راه توحید و رزمندگان کفرسـتیز انقـالب    و با سالم به رزم 8شهداي عملیات والفجر 
  نویسم. نامه بر روي کاغذ می عنوان وصیت اسالمی ایران. چند کالمی را به

من از آمدن به جبهه تنها رضاي خداوند تبارك و تعالی و یاري رسانیدن به اسالم هدف   
) و 7و دین خدا و حفاظت از انقالب اسالمیمان و باز کردن راه کربالي معلّـاي حسـین(  

حسین زمانمان خمینی کبیر بـود. ایـن عوامـل     2»هل من ناصرا ینصرنی« لبیک گفتن به نداي
برعلیه باطل کشانید و من براي انتقام گرفتن خون شهیدانمان و هاي حق  بود که مرا به جبهه

از صدامیان رو بـه   -که امیدوارم قبر من هم کنار قبر او باشد -خصوص پسرعموي عزیزم به
بر زمین افتاده و سنگر خالی ماندة شهدا را پر کنم  3جبهه کردم تا بتوانم با یاري خدا اسلحۀ

الطاف خود را براي ما فرستد و شهادت در راه خـودش  تا شاید خداوند به من رحم کند و 
ها کشانید این بود که بـه دنیـا    را نصیب من بگرداند. و یکی دیگر از عواملی که مرا به جبهه

بفهمانیم ملت ما ملتی نیست که بتواند تجاوز به خاك و دین و میهن خود را نادیـده گرفتـه   
  طه آنها برود.و از میدان در برود و بترسد و دوباره زیر سل
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...«... ر.ك. تعلیقات. در اصل وصیت  -2  ».ناصراً
 ».اصلحه«ر اصل وصیت د -3



 (دفتر دهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)14آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     730

پس اي عزیزان و اي برادران و خواهرانم و اي همشهریان عزیزم. اگر شما دم از اسـالم    
) هسـتید پیـام امـام    7) و حسـین( 7گوییـد کـه پیـرو علـی(     زنید و می و مسلمانی می

عزیزمان، این قلـب تپنـدة مستضـعفین، را لبیـک بگوییـد و بـه یـاري روح خـدا و نایـب          
ها را  ها کنید و در بازگشایی راه کربال سهیم باشید و این ابرقدرت ههبه جب الزمان رو صاحب

در نطفه خفه کنید و نگذارید که دیگر هیچ قدرتی جرأت نکند که بـه حـریم شـما تجـاوز     
ها و برانید دشمنان خدا را از میهن عزیز و انتقام خـون شـهدا    کند. پس روي آورید به جبهه

ها کمک کنیـد   ها بروید، پس به جبهه توانید به جبهه هم نمیرا از کافران بعث بگیرید. و اگر 
  و در سنگر پشت جبهه نگذارید که دشمن موفق به ضربه زدن شود. 

 1البته من کوچکتر از آنم که بخواهم براي شما پیام بدهم لیکن چیزهـایی را کـه در [...]    
  ام.   ام در این نامه بازگو کرده در روستا دیده

گونـه نگرانـی و    ادر عزیزم. امیدوارم که حالتـان خـوب باشـد و هـیچ    سخنی با پدر و م  
ام ناراحتی  لغزشی نداشته باشید و مردانه در مقابل حوادث بایستید و از اینکه من شهید شده

بدهیـد کـه در عمرشـان نخوانـده باشـند. و بـاألخره        2و بیقراري نکنید. و درسی به منافقین
شما فرزندي الیق باشم و نتوانستم زحمات شـما را جبـران   امیدوارم از اینکه نتوانستم براي 
  کنم مرا ببخشید و حاللم کنید. 

رسد در مقابل مـردم آه و نالـه نکنیـد و     و امیدوارم وقتی که خبر شهادت من به شما می  
بلکه با صورتی خندان و گشاده با مردم برخورد کنیـد تـا از دیـدن شـما غبطـه بخورنـد و       

انـد. و دلـم    این پـدر و مـادران کـه چنـین مقـاوم و اسـتوار ایسـتاده       بگویند خوشا به حال 
آینـد از آنهـا پـذیرایی     خواهد هنگامی که مردم براي عرض تبریک و تسلیت به خانه می می

کنید و حتماً دهانشان را با شیرینی شیرین کنید و به آنها بفهمانید که فرزندتان با شهادت در 
میمیت متولد شد و بهتـرین زنـدگی خـود را آغـاز کـرده      راه خدا به دنیاي مهر و صفا و ص

  است.  
گیري از خون من برخیزند و نگذارند که اسلحۀ من بـر   و امیدوارم برادرانم همه به انتقام  

زمین بماند و سنگرم خالی باشد. پس اي برادران بهتر از جانم و اي زور بازوهاي من، بعـد  
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امام عزیزمـان لبیـک بگوییـد و نگذاریـد امـام       از شهادت من روي به جبهه آرید و به نداي
عزیزمان تنها بماند. و شما اي خواهران عزیز و گرامیم، با حفظ حجاب خود ضربۀ محکمی 

  ها بزنید و سرمشقی باشید براي خواهران دیگر.  به ابرقدرت
و باألخره، امیدوارم که همۀ شما مرا حالل کنید و مرا ببخشید. و در ضمن اگـر برایتـان     

خصوص نماز ظهـر و عصـر را کـه مـن      شود برایم نماز و روزه قضا بگیرید، به زحمت نمی
بدبخت آنها را قضا نمودم. و چند روزي هم روزه بدهکارم که امیدوارم آنهـا را هـم بـراي    
من بگیرید. و دیگر اینکه مرا حتماً کنار قبر پسرعموي عزیزم احمـد کریمـی دفـن کنیـد. و     

  سپارم. رسد که برایتان بنویسم و همۀ شما را به خداي بزرگ می دیگر چیزي به فکرم نمی
  

  »والسالم«
  

ــاك   ــالم خ ــیم از ع ــاغ ملکــوتم ن ــرغ ب   م
  

  انـد از بـدنم   چند روزي قفسـی سـاخته    
        

  عاشق چو شدي تیر بـه سـر بایـد خـورد    
  

  زهري که رسد همچو شکر باید خـورد   
        

ــد    ــرگ رفتنـ ــوي مـ ــه سـ ــاران همـ   یـ
  

  نمــــانیمبشــــتاب کــــه تــــا ز ره     
  اي خـــــون حماســـــه در رگ دیـــــن  

  
  برخیــــز نمــــاز خــــون خــــوانیم     

    

  دار. الزمان را نگه خدایا تا ظهور دولت یار خمینی نایب صاحب  
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  هاي کلیدي عبارت
I کـه   روز که گذشت شاید فردایی هم نباشد پس این فاصله زمانی را طوري بگذرانیم مثل ایـن ام

 فردایی هم نیست.
I خمینی سرور شهیدان که به ما شهید شدن در راه خدا را آموخت. درود بر 
I .فقط افراد با خدا لیاقت آن را دارند یعنی شهید شدن   

  محمود :نام
  کریمی خانوادگی:  نام

  ابراهیم محمد پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1338پانزدهم مرداد  تاریخ تولد:
شهر بسطام از توابع شهرسـتان   محل تولد:
  شاهرود

  اول متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361هفتم فروردین  تاریخ شهادت:
  خوش عین محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  لزار شهداي زادگاهشگ :مزار
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  کریمی محمود
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»انا هللا و انا الیه راجعون«
  ».سوي اوست همه از خداییم و بازگشت همه به«

ن فاصله زمانی را طـوري بگـذرانیم مثـل    روز که گذشت شاید فردایی هم نباشد پس ای  
که فردایی هم نیست. درود بر خمینی سرور شهیدان که به ما شهید شدن در راه خـدا را   این

  آموخت. 
بـار   خائنانه جنایتکاران و خونخواران شرق و غرب بـراي چنـدمین   2هاي بار دیگر توطئه  

خبـر خـود کـه     خـدا بـی   طلب و از قدرت 5مغرور 4جدیدتري توسط ایادي 3دست به توطئه
نـد جمهـوري   هخوا اند و مـی  ها را دیده عامل اصلی این برنامه هستند و قبالً دورة این برنامه

دست آمده است بـه نـابودي    شهید و معلول به 000/80هاي بیش از  اسالمی ما را که با خون
و امـت   خطرناك را که قلب امام 6وظیفۀ یکایک هر مسلمانی است که این توطئه بکشند لذا

  درد آورده چه در جبهه و چه در پشت جبهه هر چه زودتر خنثی کنند.  را به
  »والسالم«

شـود و   در آخر از پدر بزرگوارم تقاضا دارم که اگر این توفیقی که شامل همه کس نمـی   
آن را دارند یعنی شهید شدن، پس اگر من به این درجـه رسـیدم از    7فقط افراد با خدا لیاقت

هـا بدهیـد چـون لخـت      زده را در راه جنـگ  8هایم م که وسایل از کفش تا پولخواه شما می
  خواهم از دنیا بروم.  دنیا آمده و لخت می به

  سرباز اسالم، محمود کریمی
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  هاي کلیدي عبارت
I اهللا بوده باشـد و هـر قـدمی را کـه      امیدوارم که انشاءاهللا هدفم خدا و مکتبم اسالم و مرادم روح

 سازم به یاري خدا باشد. کنم و قلب دشمن را هدف می اي را که شلیک می و هر گلولهدارم  برمی
I .به گفتۀ اماممان هر چه فریاد دارید را بر سر آمریکا بکشید 
I .هدف ما را پیش چشم داشته باشید، ببینید که ما که بودیم و براي چه برخاستیم 
I .ما براي آبروي شما جنگیدیم 
I ام فقط ذکر خدا را تکرار کنند. ازهخواهم که در تشییع جن می  

  عباس سید :نام
  کسائیان خانوادگی:  نام

  اسماعیل سید پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1344پنجم فروردین  تاریخ تولد:
  شهر شهرستان مهدي محل تولد:
  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:
  ارتش کننده: ارگان اعزام

ششـم اردیبهشـت    و بیست تاریخ شهادت:
1365  

  رانشهرپی محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  سیدعباس کسائیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
    1»اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل «
انـد و در نـزد خـدا     اند بلکه اینـان زنـده   مرده مپندارید کسانی را که در راه خدا کشته شده«

  »خورند روزي می
داوند درهم کوبندة ستمگران. تنها ره سعادت/ ایمان جهـاد شـهادت. بـا عـرض     نام خ به  

و درود  (روحی و ارواح العالمین له الفداء)عصر امام زمان(عج)  سالم به ساحت مقدس ولی
خواهم که از عمر من بکاهد و به عمـر پربـرکتش بیفزایـد.     بر منجی انسانیت که از خدا می

  ) و تا کربالهاي ایران.  7از هابیل تا حسین(درود فراوان بر شهیدان اسالم 
سالم و درود بر شما اي مادر مهربانم و اي پـدر بزرگـوارم و اي خـواهر مهربـان و اي       

وجـه بـرایم    هـیچ   برادر گرامیم. تنها خواهشی که از شماها درخواست دارم این است که بـه 
د اجري عظیم به شماها خواهد کنید، اما صبر در راه خداون دانم هم که نمی گریه نکنید و می
که تنها کام و آرزویم همین رفتن بـه جبهـه و    را ننویسید چون» جوان ناکام«داد. بر سر قبرم 

کـه ایـن راه همـان راهـی اسـت کـه انبیـاء         خود را در راه اسالم و دین فدا کردن بود، چون
  ) انتخاب کرد.7انتخاب کردند و همان راهی است که حسین ابن علی(

کفنان یعنی آنهایی که در راه دین و قرآن و اسـالم و عـدالت بـه خـون      این گلگونآري   
اند در این جهان جز افتخـاري نخواهنـد داشـت. در آن روزي کـه      گلگون خود رنگین شده

مرگ بر انسان مقدر است اگر در اعماق دریاها یا باالي ابرهاي انبوه مقام کند باألخره جهان 
نامـه را دارم   خـدایا اي معبـود مهربـان، اینـک کـه ایـن وصـیت       را بدرود خواهد گفـت. بار 

نویسم امیدوارم که به یاد تو بوده باشد و باز امید دارم کـه بـراي احیـاء دینـت و تـداوم       می
حقّ اسالمی ایران بوده باشد و از تو و امام زمـان(عج) و نایـب بـرحقش     انقالب اسالمیِ به

سوي و به آن راه مستقیمی که خود  تم کند و به آن خواهم که هدای طلبم و از او می یاري می
هـدفم خـدا و مکتـبم اسـالم و مـرادم       2داند هدایتم کند و امیدوارم کـه انشـاءاهللا   صالح می
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کـنم و قلـب    اي را که شلیک مـی  دارم و هر گلوله اهللا بوده باشد و هر قدمی را که برمی روح
کند با  اي که به بدنم اصابت می گلوله سازم به یاري خدا باشد و براي هر دشمن را هدف می

  باشد باشد.   تر از هر چیزي می که شیرین -یاري خدا تحمل کنم و دردش را و زجرش را
دینم دارم  وطنان هم و اما پیامی را که به برادران و خواهران و پدران و مادران و سایر هم  

هـا و   جوشان و اي انسان این است که: اي امت قهرمان اسالمی ایران و اي سیل خروشان و
کنید، یاد ما کنید و بدانید و آگـاه   این کران جهان زندگی می 1اي بشریت و اي آنهایی که در

باشید که هدفمان اسالم بوده و هست و انشاءاهللا که خواهد بود. و وظیفه ما و شماست کـه:  
این وابسـتگان  فرمان امام کبیرمان خمینی روح خدا باشید و فریب  همچون گذشته گوش به 

شرق و غرب را نخورید و جبهۀ متحد ضدانقالب و ضداسالم و دین را بشکنید و به گفتـۀ  
اماممان هر چه فریاد دارید را بر سر آمریکا بکشید تا این مفسـد جهـانی و یـارانش هرچـه     

  .  2زودتر عمرشان به پایان رسد
را پیش چشم داشـته   3اي ملت سلحشور اسالمی ایران و اي همشهریان محترم، هدف ما  

خـاطر چـه کشـته شـدیم. مـا بـراي        باشید. ببینید که ما که بودیم و براي چه برخاستیم و به
یاد شماها بودیم. و اینـک اي   آبروي شما جنگیدیم، ما براي حفظ قرآن مبارزه کردیم، ما به 

آن ایمـان   ایم، دورانی کـه در  دانی که در دورانی مخصوص از تاریخ قرار گرفته برادر، تو می
و افکار ما و اعمال و رفتار ما در معرض امتحان بس مشکل قرار گرفتـه اسـت. ایـن پیـامی     
بود که برادر کوچکتر از همۀ شماها داشت. امیدوارم که به این پیام که تنها پیام مـن نیسـت   

م جهانی مبارز می باشد توجهی نمایید.    بلکه پیام تمامی برادران مسلّ
را که به خانواده و پدر و مادرم دارم این است کـه: اینجانـب سـید    و اما وصیت دیگري   

گونه پول و مالی از کسی طلبکار نبوده و از کسی طلب  عباس کسائیان، فرزند حقیرتان، هیچ
باشد امیدوارم که با آن پول بتواند خرج دفن و کفن  ندارم و جزئی پولی که در نزد پدرم می

ی و پرشکوه و بـا شـعائر اسـالمی انجـام     در حد خیلی ساده در عین حا 4من ل خیلی با تجلّ
در  وقتی که انشاءاهللاو و ارشادي داشته باشد   ها جنبۀ سخنرانی گیرد؛ طوري که بیشتر برنامه
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راه کمک به اسالم و احیاء دین خدا کشته شدم، که امیدوارم که این کمک خیلی جزئـی در  
ام را در حد امکان و توانایی دولـت   ن، جنازهگردد. در ضم 1درگاه خداوند متعال مورد قبول

ردیـف بـا مـزار شـهیدان      ام به زادگاهم برسانید و در قبرستان عمومی شهرمان هم و خانواده
دیگر شهرمان دفن نمایید. و اما سفارش که به برادر بزرگتر از خـودم دارم ایـن اسـت کـه:     

ر طی سالیان دراز مریض بـوده و  همچنان که شما هم با اطالع و آگاهید، مادر بیش از حد د
آمـده را   صورت تحمل مسـائل پـیش   باشد و شاید به آن  از نظر روحی و جسمی ضعیف می

دانید نگذارید کـه   نداشته باشد. لذا تنها خواهشی که از شما دارم: هرطوري را که صالح می
یت فرمایـد تـا   ناراحتیش افزون گردد. امیدوارم که خداوند متعال صبر بیشتري به ایشان عنا

  و مشکالت صبور و بردبار باشد.   2بتواند در تمامی مسائل
ام را هرسـاله   ام که یکی از ارکان مهم دیـن اسـالم بـوده. روزه    و اما درمورد نماز و روزه  

طی چند سال بعد از بلوغ  3بدون اینکه اشکالی برایم پیش آید گرفتم ولی در مورد نمازم در
سال به هر طریـق   از خانواده خواهش دارم که نمازم را در طی یک  اطمینان کامل ندارم. لذا

ام از پدر و مادرم و برادران و خواهران و  نامه جا آورند. در آخر وصیت دانند به که صالح می
ام فقط ذکر خدا را تکرار کننـد و در ضـمن از    خواهم که در تشییع جنازه فامیالن و اقوام می

خواهم که به درسشان ادامه دهنـد تـا بتواننـد خـدماتی بـراي       برادران کوچکتر از خودم می
اسالم و امت بکنند و راهم را کـه امیـدوارم راه اسـالم بـوده باشـد ادامـه دهنـد، انشـاءاهللا.         

  والسالم.
  .4دار خدایا خدایا/ تو را به جان مهدي/ تا انقالب مهدي/ خمینی را نگه  
  5»کم تفلحونو جاهدوا فی سبیله لعلّ سیلۀالیه الو قوا اهللا و ابتغواین امنوا اتّیا ایها الذّ«
خدا توسل جوییـد    وسیلۀ ایمان و پیروي از اولیاء حق به اي اهل ایمان از خدا بترسید و به«

  .»و در راه خدا جهاد کنید باشد که تا رستگار شوید
7/9/63  
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  هاي کلیدي عبارت
I ها باشید. فکر جبهه خواهم که امام را تنها نگذارید و به از شما می 
I .پدر و مادر عزیزم، من این راه را آگاهانه و براي رضاي خدا رفتم 
I .زیاد ناراحت نباشید زیرا همۀ ما رفتنی هستیم 
I تـر از   خواهم که عفت و حجابت را حفظ کنی زیرا این حجاب تو کوبنده خواهر عزیزم از تو می

 خون ما شهیدان است.
I ا پشتکار تمام درست را فرا بگیري و وارد دانشگاه شوي.خواهم ب خواهر عزیزم از تو می  

  محمد :نام
  کسائیان خانوادگی:  نام

  علی محمد پدر: نام 
  زبیده نام مادر:

  1348یکم تیر  تاریخ تولد:
  شهرستان تهران محل تولد:
  چهارم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1366نهم تیر  و بیست تاریخ شهادت:
  جزیرة مجنون عراق شهادت: محل

  اصابت گلوله نحوة شهادت:
ــزار ــردوس  :م ــهداي ف ــزار ش ــاي  گل رض

  شهرستان دامغان
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  محمد کسائیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسمه تعالی

با سالم و درود به پیشگاه مقدس امام زمان(عج) که فرماندة کل نیروهاي مخلص است و با 
 سالم به حضور نایب برحقش امام خمینی و با سـالم و درود بـه شـهیدان اسـالم. سـالم و     

درود به حضور محترم این امت ایثارگر که با ایثار جان و مالشان درخت این انقـالب الهـی   
خواهم که امـام را تنهـا نگذاریـد و بـه      دهند. امت ایثارگر، از شما می را پرورش و رشد می

  ها باشید تا هرچه زودتر کافرین را از جهان پاك کنیم.  فکر جبهه
و مادر عزیزم، من ایـن راه را آگاهانـه و بـراي رضـاي      چند کالم به خانوادة عزیزم. پدر  

خدا رفتم. امیدوارم خداوند این هدیۀ ناقابل شما را بـه درگـاه خـودش قبـول کنـد. پـدر و       
ایـم   ها امانتی هستیم که از طرف خداوند در نزد شما قـرار داده شـده   مادرم، من و تمام بچه

، چـه زود چـه دیـر، و در حـال حاضـر      پس زیاد ناراحت نباشید زیرا همۀ ما رفتنی هستیم
ر دانسته که این امانت را از شما بگیرد. خـواهر عزیـزم از تـو     صاحب امانت (خداوند) مقد

تـر از خـون مـا     خواهم که عفت و حجابت را حفظ کنی زیرا ایـن حجـاب تـو کوبنـده     می
و و در شهیدان است و دیگر اینکه با پشتکار تمام درسـت را فـرا بگیـر و وارد دانشـگاه شـ     

  ایمان جاي تو را نگیرند. ها قبول شو تا یک عده افراد المذهب و بی بهترین رشته
خواهم کـه بـا جـدیت درسـت را بخـوانی و همچنـان        برادر عزیزم احمد. از تو نیز می  

دین جاي تو را نگیرند و  شاگرد اول باشی تا در بهترین رشته دانشگاه قبول شوي و افراد بی
  کنید. ها را پر دانشگاه

  نکنند. برادران و خواهران عزیزم، آنچنان رفتار کنید که بابا و مامان جاي خالی من را احساس  
خواهم  کنم. و همچنین از شما می و در آخر از تمام دوستان و آشنایان طلب حاللیت می  

  .1»صابرینالاهللا یحب  و«فرماید:  که در مرگ من صبر کنید که خداوند می
  »والسالم«
  کسائیانمحمد 
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  هاي کلیدي عبارت
I .در همۀ عمرم از ریا بیزار بودم. خدایا به جبهه نرفتم تا بگویند چه مرد قهرمانی است 
I عنوان یک فرد مسلمان و به حکم وظیفۀ شرعی و الهی که داشتم قدم در این راه نهادم. من به 
I کنم که چنین سعادتی نصیب من کرد. خداوند بزرگ را شکر می 
I اهانه و بیدار و بدون هیچ جبر و زوري در این راه قدم نهادیم.ما آگ 
I .دست از یاري امام امت برندارید 
I .مبادا غم من بخورید؛ که من هدفی داشتم و بدان رسیدم 
I  آزرده سازید.را من غم شما خواهم خورد اگر هدفی که دنبال کردم شما نکنید و روحم 
I این وظیفه فقط یاد خدا باشید. فراموش ننمایید و در انجام را وظیفۀ خود 
I طلب باش. پیوسته خداجوي و حقیقت 

  ابوالفضل :نام
  واحد ییکسا خانوادگی:  نام

  آقا حسین پدر: نام 
  نسا نام مادر:

  1342نهم خرداد  تاریخ تولد:
  مهدیشهر محل تولد:
  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:
  سپاه ده:کنن ارگان اعزام

  1365یکم دي  و بیست تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  واحد ابوالفضل کسایی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نام خداوند بخشندة مهربان به

، مگر بـراي رضـاي تـو. پروردگـارا تـو      1ام دانی که در این راه قدم نگذاشته خدایا تو می  
دانی مـن در همـۀ    براي ریا، که تو خود میشاهدي که فقط براي رضاي تو به جبهه رفتم نه 

خـاطر   عمرم از ریا بیزار بودم. خدایا به جبهه نرفتم تا بگویند چه مرد قهرمانی است بلکه به
خاطر رضاي تو به جبهه رفتم. و اگر در این راه مقدس شهید گردم در  اعتالي اسالم تو و به

  اند اهللا اکبر.   ام بگویند شهیدان زنده تشییع جنازه
جویی، نه روز پول جمع کردن اسـت،   طلبی است نه روز ریاست امروز دیدم نه روز مقام  

بلکه روز یاري کردن قرآن است. امروز روز یاري کردن اسالم است. آري امـروز کـه همـۀ    
خواهنـد اسـالم را نـابود کننـد و ایـن       از داخل می 2هاي ظالم در خارج و منافقین ابرقدرت

د ما باید به فکر این نباشیم تا چگونه از جنگ فرار کنیم و هر کدام بـه  انقالب را از بین ببرن
اي نخواهیم به جبهه برویم. یکی بگوید پدرم و مادرم و زن و فرزندم ناراضی هسـتند؛   بهانه

  پس چه کسی باید به جبهه برود، چه کسی باید از اسالم و قرآن و از انقالب دفاع کند.  
  »نامه وصیت«
گمـان  « 3»منکم و یعلم الصـابرین  اهللا الذین جاهدوا و لما یعلم لجنۀدخلوا اام حسبتم ان ت«
کنید به بهشت داخل خواهید شد بدون آنکه خدا امتحان کند و آنان که جهاد در راه دین  می

  »ها صبر و مقاومت کنند مقامشان را بر عالمی معلوم گردانده کرده و آنها که در سختی
ن و به حکم وظیفۀ شرعی و الهی که داشتم قـدم در ایـن راه   عنوان یک فرد مسلما من به  

کنم که چنین سعادتی نصیب من کرد و چنـین رهبـري در    نهادم. خداوند بزرگ را شکر می
اي نور ایمان در دل من روشن نمـود تـا خـود و خـداي خـود را       جلو راهم قرار داد و ذره

کـه   شهادت را نصیب من کرد چنـان بشناسم. اکنون که من میان شما نیستم و خداوند لیاقت 
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دانستم. این پیام و سفارشم را با صداي بلند به گـوش منافقـان و دشـمنان     خود را الیق نمی
و به آنها بگویید که ما آگاهانه  -خوانند که از کوري دل خود ما را ناآگاه می -اسالم برسانید

این راه قدم نهادیم و خـون  و بیدار و بدون هیچ جبر و زوري که تنها بر شما وارد است در 
ال «و  »اهللا اکبـر «و داشـتیم در راه خـدا    خود ریختیم؛ که ناچیز بود، که اگر هزار جان هم می

  کردیم. و اماممان که پیشرو این راه است نثار می »اله اال اهللا
خبـران را   و تو اي خواهر و برادر مسلمان، بیدار باش و هوشیار که فریب این از خدا بی  
اي در دل تـو ایجـاد ننماینـد، کـه همـواره       ي و با چهره هزارچهرة خود شک و شـبهه نخور

دهنـد و   هاي مأیوسانه سـر مـی   بیداري البته روي سخنم با افرادي که در گوشه و کنار زمزمه
گویند باید امام زمان(عج) بیاید و کارها را درست کند و منتظر اویند. بدانید که اول امـام   می

شماست تا شما را بشناسد، قلب خود پاك کنید و همچنان قرص و محکم  زمان(عج) منتظر
بر عقیده و ایمان خود استوار باشید و زمان را براي ظهور حضرتش آماده و مهیا سـازید تـا   
خداي ناکرده با افکار نادرست در زمرة کافران و منافقان قرار نگیرید و دست از یـاري امـام   

  امت برندارید.
مان امتحان و آزمایش است که خداوند با عنایت بیکران خـویش اسـالم را   بدانید زمان ز  

در امانت شما قرار داده است که تا چگونـه از آن نگهـداري و حفاظـت کنیـد و آمریکـاي      
ظاهر قوي را در پیش روي شما آورده تا به عظمت الهی پی برید و یـا اینکـه    جنایتکار و به

ر از قدرت الهی نپنداریـد و خـداي نکـرده ضـعف و     ت اش را قوي آمریکا و مزدوران داخلی
زبونی را براي خود ارمغان آرید. بدانید که عاقبت حق پیروز است و اسالمی کـه اکنـون در   
سرزمین خونینمان سر بلند کرده با این ترورهاي ناجوانمردانه که پیکرهاي پیشـتازان اسـالم   

گیرد سر فـرود نخواهـد    ام را فدایی میو دیگر یاران ام 3ها و باهنر2 ها، رجایی 1چون بهشتی
ها و راه پاکتان روز  آورد. عاقبت منافقان و جباران خواري و ذلت است و حقیقت این چهره

  رود. شود و چهرة کریه آنان در خاك تیره فروتر می به روز بهتر روشن می
م آیا هنوز هم کسی وجود دارد که در شک و شبهه بوده و این روشنی و حقیقـت اسـال    

را در چهرة امام و یارانش ندیده باشد؟ که اگر هست با آنان است ([با] منافقـان)، حـرکتش   
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در جهت آنان و عقابش کمتر از آنان نیست. و شما اي کسـانی کـه در ایـن موقعیـت سـوء      
کنید و فقط به فکر خود و اندوختن مال و منافع خود هستید و حرکـت اسـالمی    استفاده می

تفاوتید، بدانید که اگر چنینید شریک آنانیـد   تأثیري نبخشید و همچنان بیاین امت به حالتان 
خود آیید از خداي بخواهید که شما را به راه راست   و عاقبتتان ذلت و خواري؛ مگر آنکه به

انا هدیناه السبیل اما شاکرا و «فرمایـد   هدایت کند و از او طلب استغفار کنید، که خداوند می
اه را بر انسان نشـان دادیـم خـودش بـا انتخـاب خـودش یـا راه شـکر را         ما ر« 1»اما کفورا

هـاي   و بدانید کـه ایـن راه پرمشـقت اسـت و بایـد بـه تـالش       ». گزیند و یا راه کفر را برمی
اي است  سوي خدا پویا بود. و انسان پدیده پرزحمت و حرکت پر فراز و نشیب تن داد و به

ن در حرکت است تا به کمال مطلوب نایل آید و بـه  پایا سوي بی که از هیچ شروع کرده و به
  اید و هدف چیست. وجود آمده یاد داشته باشید که چگونه و از چه به

منتهاتان مرا پرورش دادید و به ثمر  مادر عزیزم، از اینکه با زحمات پیگیرتان و تالش بی  
ـ  رساندید تشکر می طلـبم. ولـی    وزش مـی کنم و از اینکه در این دنیا نتوانستم جبران نمایم پ

اي که من و شما باید بدانیم و بدان توجه کنیم این است که مرگ امري طبیعی اسـت   مسئله
توانـد   کـس نمـی   و باألخره گریبانگیر هرکس خواهد شد و در صالح و مصلحت الهی هـیچ 

اظهار نظر و یا تغییري دهد. شکر خدا کنید که چنین رهبري اینچنین راهی به من نشـان داد  
ام کـه قبـل از ایـن و     ام. و اگر گنـاهی کـرده   رایم دعا کنید، که فقط براي او قدم برداشتهو ب

زودتر در این راه وارد نشدم خداوند مرا ببخشد. و همواره مفتخر و سربلند باشید که به راه 
  باطلی نرفتم.  

ایـد و جـز    دارد بدانیـد کـه ضـعف خـود نشـان داده      اگر یاد من شما را به گریـه وامـی    
خواهد که یـاد مـن برایتـان برادرتـان      گردد. دلم می وشحالی دشمن چیز دیگري عاید نمیخ

خوشحالی آورد همانگونه که من خوشحالم که به آرزوي خـود رسـیدم. و اگـر درك خـدا     
با شنیدن خبر شهادتم جـز   -که دارید -کرده باشید [و] به روز قیامت و بهشت ایمان داشته

ست. و بدانید قرار داده که: چنین فرزندي تربیت کردید و امانتی خنده بر لبانتان نخواهد نش
که خداوند در نزد شما قرار داده بود به صاحبش پس دادید و از امتحان خوب برآمدید. یاد 
شهیدان بیکران انقالب کنید و بدانید که من از آنها بهتر نبـودم و همـواره صـبر و اسـتقامت     
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خواهم:  وست دارد. و این نعمتی که [از] خداي بزرگ میپیشه کنید که خداوند شاکران را د
اگر در زندگیم موفق به کمک و جبران زحماتتان نگشتم بلکه [با] شهادتم تنها کمکـم ایـن   

تر قدم بردارید و حقیقـتش را بهتـر بشناسـید، بـه عظمـتش       باشد که شما در راه خدا محکم
  بیشتر پی ببرید، انشاءاهللا.

خاطر بسـپار کـه ایـن آخـرین پیـام اسـت.        بشنو اي خواهر و به خواهر و برادرم. سخنم  
خـاطر آور زمـان تولـدم را کـه      گونه که زینب شـد. بـه   آخرین پیام اولین قدم تو باشد همان

کیش و همیـار خـود یافتیـد و     شناختیم و با دیدن من شاد شدید چون مرا هم یکدیگر را می
گـاه دلـم    اي تنگ خو گرفته بودم و هیچزندگی جدیدم را جشن گرفتید. ولی من در آن دنی

دانستم. پس اگر در آن روز شما راضی بودید که  خواست به این دنیا پا گذارم چون نمی نمی
من در آنجا بمانم و این دنیا را نبینم باید در این روز هم راضی باشید که در اینجـا بمـانم و   

یاسـت نبیـنم. بـا ایـن توجـه کـه       تر از ایـن دن  مراتب عظیم آن دنیاي آخرت که بزرگتر و به
اختیاري هم از خود نداریم. مبادا به خیال باطل کوچکترین ناراحتی و یـا انـدوهی شـما را    

ورودتان است. مبادا غـم مـن بخوریـد؛     1فراگیرد؛ که برادرتان از آن دنیا منتظر جشن گرفتن
کـه دنبـال   که من هدفی داشتم و بدان رسیدم. بلکه من غم شما خواهم خـورد اگـر هـدفی    

  آزرده سازید. را کردم شما نکنید و روحم 
شادي من آنگاه است کـه شـما از رهبرمـان درس بگیریـد؛ کسـی کـه مـا را از بنـدگی           

طاغوت به بندگی خدا کشید کسی که شهادت را نشان داد و اسارت را محو نمود کسی کـه  
امی و مسـتکبر را  ظلم را به عدل و داد، سکوت را به فریاد مبدل ساخت و مستضعف را حـ 

جانی شمرد و ال اله اال شاه را به ال اله اال اهللا و شاه اکبر را به اهللا اکبر و آرمان الهی را زنـده  
کرد؛ که هدف این است و هر که دنبال کـرد بـه فـالح و رسـتگاري رسـید و غیـر از ایـن        

  هالکت و بدبختی است.  
ه آن دنیا باشـد. اگـر شـهادتم را مـردم     به این دنیا نبندید و همواره توجه بیشترتان ب 2دل  
کنند، شما را مأیوس و سـرافکنده نکنـد و    پذیرند و از من تمجید و تجلیل ظاهري نمی نمی

عکـس شـهادتم را    نسبت به ادامۀ راهتان دلسرد ننماید؛ که شهادتم براي آنان نبوده. و اگر به
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بدین راه نرفتم. هر کـس   نگردید؛ که من براي این 1محترم شمردند به خود مغرور و مدعی
اش در نـزد او اجـري. شـما     اي دارد و هر کس نسبت به انجام وظیفه در پیشگاه خدا وظیفه

فراموش ننمایید و در انجام این وظیفه فقط یاد خدا باشـید؛ کـه غیـر از ایـن     را وظیفۀ خود 
  نیست که پیامم رسانید و هدفم دنبال کنید.  

طلب باش و حـق هـر مستضـعف از مسـتکبري      قتبرادر جان، پیوسته خداجوي و حقی  
امـان   دست گرفتن اسلحه در کوه و دشت و شلیک بی بستان. حال اگر این عمل را باید با به

خویش انجام دهی و یا در محیط امن دیگري برایت فرقی نداشته باشد. زندگیت به آخـرت  
ن که بـا خوانـدن   مفروش که هر که خریدار آخرت شد سود کالن برد. قرآن را فراموش مک

و عمل به آن روح شهیدان را شاد و یأس و نومیدي پدران و مادرانشان که شـیطان بـاعثش   
هایـت را محکمتـر و    گردد به امید [تبدیل] و پیروزي و صبرشـان افـزون [کنـی] و قـدم     می

گرداند. اطاعت مادر آکن که خدا فرموده تا بدانجا که در راه او باشد و از  عزمت راسختر می
سیرش منحرف نگردي. قدر زندگی شیرین خویش داشته باشید و ایـن محـیط زنـدگی را    م

  با صلح و صفا و با وجود نور الهی ادامه دهید که غیر از این پشیمانی و اندوه است.
  

  واحد ابوالفضل کسایی
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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  ه ربذه. در همان جا درگذشت در اوج سـختی و فقـر. از رسـول   نفی بلد کردند ب

فرماید: ابوذر در امت من بزهد چون عیسی بن مریم است  نقل است که درباره او می
 (دهخدا) علیه السالم. عثمان به تحریک معاویه او را تبعید کرد.

اویه و یزیـد  صخربن حرب بن امیر بن عبد شمس از قبیله قریش بود. پدر معابوسفیان:  •
الفیـل متولـد شـد. از اشـراف      و عتبه و برادران دیگر داشت. در ده سال پـیش از عـام  

قریش در جاهلیت بود. در جریان فتح مکه مسلمانی پذیرفت. نقل است که ابوسفیان 
کرد. برخی گویند او به زمان جاهلیت مانوي و  در زیر لواي پسر خود یزید جنگ می

طلـب بـود.    منافقین بود. ابوسفیان مردي جاه  أ و کهف همۀپس از قبول مسلمانی ملج
هجري درگذشت. گویند سبب اصـلی   33ابوسفیان در دوران خالفت عثمان در سال 

 جنگ اُحد و غزوه احزاب ابوسفیان بوده است. (دهخدا).
از مردم قریـه رِمـع یکـی از     عبداهللا بن قیس بن سلیم صحابی است ابوموسی اشعري: •

از هجرت از یمن به مکه شد و اسـالم  از قبیلۀ اشعر یمن است. پیش قراي یمن و
) 6آورد. پس از فتح خیبر به یمن برگشت. سال دهم هجـرت بـه امـر رسـول(    

 22ق والـی بصـره و سـال    ه. 17والی قسمتی از یمن گردید. در خالفت عمر سال 
ا ) حکم گردید و عمرو بن عاص او ر7 ق حکمران کوفه شد. در خالفت علی(ه.

فریب داد. پـس از آن بـه مکـه گریخـت و پـس بـه کوفـه برگشـت و در همانجـا          
 »دهخدا«درگذشت. 
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تعبیر اسالم فقاهتی از حضرت امـام خمینـی اسـت. شـأن بیـان و تأکیـد        اسالم فقاهتی: •
هـاي پـس از پیـروزي انقـالب      حضرت امام در این موضوع این است کـه در سـال  

کریشان متون و آثار غربی بود و به نوعی اسالمی برخی از روشنفکران که آبشخور ف
هایی کـه   خصوص در مسائل و موضوع اختالط در مبانی و اصول انقالب رسیدند. به

نـوعی   اقتصادي و... بـه  -رو بودند از جمله مسائل سیاسی در ادامه انقالب با آن روبه
ز گرایش و وابستگی غربی دچار شده بودند، خطر ایـن کـار ایـن بـود در ادامـه درا     

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

کردند. حضرت امام صریحاً اعالم کردند که اسالم ما اسالم فقاهتی  فقاهتی تردید می
ها  ضع علمی و محکم و مستند امام تمام حرفو فقه ما فقه جواهري است با این مو

هاي ناخالص یا التقاطی رنگ باخت. امـام بعـدها از همـین اسـالم در قالـب       و تلقی
اسالم ناب محمدي در برابر اسالم آمریکـایی دفـاع کـرد و بـه آن اصـالت بخشـید       

 جلدي). 22(صحیفه امام، دوره 
راهیم از هاجر بود سال تولدش را اسماعیل فرزند بزرگ حضرت اب اهللا): اسماعیل (ذبیح •

ترین نکته در زندگی حضـرت اسـماعیل ایـن     اند. شاخص قبل از میالد نوشته 2085
است که وقتی خداوند حضرت ابراهیم را مبنی بر میـزان اطاعـت و فرمـانبري او از    
خود امتحان کرد از ابراهیم خواست که فرزندش را قربـانی کنـد. حضـرت ابـراهیم     

درنگ کارد بر گلوي فرزند نهاد. اما خداوند چون اخالص ابراهیم  بدون کوچکترین
جاي قربانی اسماعیل پذیرفت که گوسفندي قربان کنـد. سـنت قربـانی در     را دید، به

گردد. حضرت اسماعیل در تجدید بناي کعبه  اعمال حج تمتع به همان موضوع برمی
 کرد. به پدر کمک می

ین سودان، کنیا، اریتره و سومالی اسـت. پایتخـت   از کشورهاي آفریقاي شرقی ب اتیوپی: •
آبابا، داراي حکومت جمهوري فدرال با جمعیت هفتادوسه میلیون و پانصد  آن آدیس

م پس از شکست ایتالیـا در  1941ها مستعمرة ایتالیا بود. در سال  هزار نفر است. سال
هـا   اث سـال مانـدگی میـر   جنگ دوم جهانی از مستعمره ایتالیا آزاد شد. فقر و عقـب 

 استعمار این کشور است.
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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 

و به نمایندگانی که در طرف راسـت پارلمـان بودنـد و بـا تنـدروها مخـالف بودنـد        
هـاي تنـد و انقالبـی بودنـد      گفتند. بعدها به گروهی که خواهان حرکت یم» 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    

ن تعـاریف خـاص   کرد و خود مصادیقی یافت. البته هر دو جریـان سیاسـی در ایـرا   
هـا و راسـتگرایان ایـران، ماننـد فرانسـه و       ها و چپگرایان و راست بومی داشتند چپ

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«متفاوت است.  حداقل باید بپذیریم که
) 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

 ثی).(فرهنگ عاشورا، جواد محد
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  

ردند. پس از پاك کـردن خـون از صـورت    تنش جدا کرد و سر را به نزد ام وهب آو
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
طالب است. دختـر عامریـه از خانـدان آل وعیـد کـه در روز       بن ابی همسر علی البنین: ام •

نامهاي (عبداهللا، جعفر، عثمـان و عبـاس) یکـی پـس از      یشان بهعاشورا چهار فرزند ا
  ) شجاعانه جنگیدند تا شهید شدند.7دیگري در رکاب امام حسین(

) است. بنا بـه مشـهور بـه    3) از حضرت فاطمه(7دختر علی بن ابیطالب( کلثوم: ام •
 کلثوم کنیه حضـرت  المقال آمده است که ام همسري عمر خلیفه دوم درآمد. در تنقیح
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) 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(
عالمه عبدالحسین امینی معروف به عالمه امینـی صـاحب الغـدیر در    امینی، عبدالحسین:  •

دنیـا آمـد.    ري قمري در روستاي سروها از توابع شهرستان سراب بـه هج 1320سال 
خاندانش اهل علم و فضل بود. مقدمات علوم را در تبریز خواند و عاقبـت از تبریـز   
راهی نجف شد. از مراجع بزرگی چون سیدابوالحسـن اصـفهانی، شـیخ عبـدالکریم     

ها اثر عمیق،  بر دهحائري، شیخ محمدحسین کمپانی اصفهانی بهره علمی برد. عالوه 
دقیق و ارزشمند علمی، از جمله: کامل الزیـارات، سـیرتنا، سـیره نبینـا، شـهداي راه      

مجلـد   20ماننـد الغـدیر در    فضیلت، مدت چهل سال عمرش را به تألیف کتـاب بـی  
) و خانـدان عصـمت و طهـارت و دفـاع     7صرف کرد. براي اثبات حقانیت علی(
ها کشور و شهر در شـرایط سـخت سـفر      ن به دهعلمی از جایگاه علمی و والیی آنا

سـاعت بـه    20روز حـدود   برد و شبانه کرد. در نهایت امساك و ورع و زهد بسر می
 70در آسـتانۀ   1349تیرماه  12پرداخت. سرانجام در  تحقیق و تفحص و پژوهش می

  خاك سپرده شد. سالگی دارفانی را وداع گفت و در محل کتابخانۀ عمومی خود به
ان «تاکنون در هیچ کتاب و منبع معتبري یافت نشده که این عبـارت   کان دین محمد:ان  •

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(

ق) فرزند حاج محمـد  1305 -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:
ــ  ــی موثقـ ــت ربـ ــیاعطیـ   اً الینتهـ

  
  اال بقتلــــی فاصــــعدي و ذریتــــی    

ــتقم     ــم یس ــد ل ــن محم ــان دی   ان ک
  

ــذینی    ــیوف خـــ ــی یاســـ   اال بقتلـــ
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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 3ه امام، ج (صحیف» 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 
) رزمنـدگان  278، ص 6 سازي 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  

ش (رئیس دولت موقت) و نخستین دانشـیار دانشـگاه   1357زي انقالب پس از پیرو
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
وي تحصیالت ابتدایی را در مدرسه دانشجویان در دانشکده فنی دانشگاه تهران بود. 

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    1313یل کرد و پس از هفت سال در سال نساجی تحص

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: •
در پی تحصیل علوم حوزوي به قم عزیمت کرد و از محضـر بزرگـانی چـون     1342
اهللا بروجردي، امام خمینی و عالمه طباطبایی تلمذ نمود و در عین حال توانست  آیت

علـت   بـه  1327در رشتۀ الهیات نیز حائز درجۀ دکتـرا شـود. شـهید بـاهنر در سـال      
فعالیـت سیاسـی خـود را     1341سخنرانی علیه رژیم اسراییل دستگیر شد و از سـال  

هاي مهمی چون عضویت در  علیه رژیم شاه آغاز کرد. پس از پیروزي انقالب سمت
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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    ثۀ انفجار دفتر نخستدر حاد 1360شهریور  8در 
  شهادت رسید.

در پـاریس درگذشـت.    1370. ش در شهرکرد متولد و در سال ه. 1293در سال بختیار:  •
با محمدرضا شاه  1357ماه  دي 16گذاران نهضت مقاومت ملی بود. در  از جمله بنیان

وزیـري از ورود   سـت وزیري بـه توافـق رسـید. بـا پـذیرش نخ      بر سر پست نخست
هواپیماي حضرت امام به ایران ممانعت کرد. بختیار با هماهنگی آمریکا و شاه موقتـاً  
در آن سمت قرار گرفت تا آمریکا و عوامل داخلی و سران رژیـم پهلـوي بتواننـد از    
آتش خشم ملت مسلمان وانقالبی ایران بکاهنـد و بـا تسـلط مجـدد شـاه ایشـان را       

بند نبـود.   شور بفرستند. به اصول مذهب و اعتقادات خاصی پايمجدداً به خارج از ک
بختیار در دوران کوتاه مسولیت مذکور از عهدة کار برنیامد و در برابـر رهبـري [...]   

ماه زندگی مخفیانـه   6امام و طوفان خشم مردم انقالبی نتوانست دوام بیاورد. پس از 
ظام جمهوري اسالمی پرداخـت.  به پاریس گریخت و به فعالیت علیه ن 1358در تیر 

هـا در   هایی بود که سال تردید بختیار از مهره در پاریس درگذشت. بی 1370در سال 
درد آمریکا و شاه بخورد امـا   عنوان یک مهره به آب نمک خوابیده بود تا در فرازي به

طرفی ارتش شـاه، عمـالً دولـت او سـقوط کـرد و از       با اعالم بی 1357ماه  در بهمن
 برکنار شد.قدرت 

بالل ابن ریاح حبشی مکنی به ابوعبداهللا بود. مادر وي حماته نـام داشـت.    بالل حبشی: •
گیرنـدگان   ) بود. از سابقان و پیشی6المال رسول خداوند( دار بیت مؤذن و خزانه

هاي مختلـف از قبیـل    گون بود. در غزوه شدت گندم در اسالم بود. رنگ پوست او به
) بود. آخـرین بـار هنگـام رحلـت     6راهان پیامبر اکرم(بدر، احد و خندق از هم

قمـري در   20) اذان گفت. از آن پس براي احدي اذان نگفت. در سـال  6پیامبر(
سالگی در دمشق و مرض طاعون درگذشت. مجموعاً از وي چهل و چهـار   60سن 

  »دهخدا«حدیث نقل شده است. 
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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 

صدا با منافقین و برخی مخالفان نظام به نـوعی مقاومـت    از مسیر حرکت انقالب، هم
مسلحانه علیه نظام روي آورد. عـدم کفایـت سیاسـی او از سـوي مجلـس شـوراي       

د حکم مجلس، از سوي حضرت امـام و اجـراي حکـم،    اسالمی تصویب شد. با تأیی
خلع مسئولیت شد. از کشور گریخـت و بـا سـایر مـزدوران و معانـدان و مخالفـان       

  ضدانقالب همسو شد.
، نـام دیگـر آن مسجداالقصـی اسـت. مسـلمانان معتقدنـد معـراج        »قدس« المقدس: بیت •

لمانان و دومـین  عنوان قبله اول مسـ  ) 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

آزاد ساخت. امـروز یکـی از مراکـز مقاومـت مسـلمانان در برابـر        میالد این شهر را
 صهیونیسم متجاوز و غاصب است.

در حدود بیست کیلومتري شهر اندیمشک واقع شده است. این پادگـان   پادگان دوکوهه: •
هاي سازمانی پادگانی از ارتش به همـین نـام بـود کـه در شـمال ایـن        در اصل خانه

پشتیبانی نیروي زمینی ارتـش اسـت و در دوران دفـاع     ها قرار دارد و مرکز ساختمان
اهللا قرار گرفـت کـه بعـدها بـه      محمد رسول 27طور موقتی در اختیار تیپ  مقدس به

هـا مسـتقر بودنـد و     لشگر ارتقا یافت و تا پایان جنگ در همـین مکـان و سـاختمان   
  اکنون نیز در اختیار همان لشکر است.

عنـوان مراکـز    مقاومتی بود که از دوران دفاع مقدس بـه  هاي بسیج و منظور پایگاه پایگاه: •
پشتیبانی و جذب نیـرو تحـت مـدیریت و فرمانـدهی بسـیج تشـکیل شـده اسـت.         

ترین مراکز نظامی و انتظامی در روزگار ماست که با ابتکار حضـرت   تردید مردمی بی
  عنوان فرمانده کل قوا تشکیل شد. امام خمینی به

است در استان خوزستان. این تنگه در شمال غربی بسـتان ودر   اي : نام منطقهتنگۀ چزابه •
اي است که از مرز به بستان کشـیده شـده اسـت. در دو سـوي ایـن تنگـه        راه جاده
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اي در خاك ایران، چزابه را به فکـه و   اند. جاده هاي شنی و هورهویزه جاي گرفته تپه
. دهانه این تنگه نیز نزدیـک  پیوندد اي دیگر این منطقه را به العماره در عراق می جاده
باشـد. در   باشد. از نقطه از دید رزمـی بسـیار اسـتراتژیک مـی     کیلومتر می  ونیم به یک

روند جنگ ایران و عراق تنگه چزابه یکی از پنج محور تازش عراق بـه ایـران بـود.    
 1361القـدس در آذر   عراق این منطقه را در دست داشت تا اینکه در عملیات طریـق 

 ن این نقطه را بازپس گرفتند.ایرانیا
هـاي دکتـر    از احزاب سیاسی ایران بود که نطفـه اولیـه آن از دوران فعالیـت    جبهه ملی: •

محمد مصدق بسته شد. این سازمان تاکنون به علت نوسانات مختلف بـیش از پـنج   
هاي ایـن جبهـه بـه علـت تعـارض و مواضـع        است. فعالیت  بار تجدید حیات کرده

هـاي دفـاع    مهوري اسالمی غیرقانونی اعالم شـده اسـت. در سـال   مخالف با نظام ج
هاي سیاسی جزو مخالفان جدي جنـگ بودنـد.    مقدس نهضت آزادي و سایر تشکل

حقـوقی غـرب، مواضعشـان را از نظـام      -هاي سیاسی وابستگی شدید آنان به جریان
 (مصحح) جمهوري اسالمی بسیار دور کرده است.

ر استان بصره عراق که در نزدیکی میدان نفتی مجنـون و  اي است د منطقه جزیرة مجنون: •
پیوندنـد و   هـم مـی   شهر قرنه قـرار دارد. دو رود دجلـه و فـرات در ایـن منطقـه بـه      

رو مجنـون (دیوانـه) نامیـده     آورند. این منطقـه از آن  سرچشمه اروندرود را پدید می
در یـک منطقـه   وار حجـم عظیمـی از منـابع نفتـی را      اي دیوانه گونه شده است که به

کنسرسـیومی از وزارت نفـت    2009محدود جغرافیـایی جـاي داده اسـت. از سـال     
اند. در جریـان جنـگ    شل و پتروناس استخراج آن را برعهده گرفته عراق، رویال داچ

این منطقه در پـی عملیـات خیبـر بـه دسـت نیروهـاي        1362ایران و عراق در سال 
سال بعد نیروهاي عراقـی آن   ه مسلط شد ولی یکایرانی افتاد و ایران بر اتوبان العمار

 را بازپس گرفتند.
قـال  «اشـاره دارد بـه حـدیث مشـهوري از پیـامبر نقـل شـده اسـت:          جهاد اصغر: •

اهللا صلی اهللا علیه و آله بعث سریه فلما رجعوا  السالم: ان رسول امیرالمومنین علیه
االکبـر قیـل: یـا     قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد االصـغر و بقـی علـیهم الجهـاد    

اهللا علیه و آله: افضل  اهللا و ما الجهاد االکبر؟ قال: جهاد النفس ثم قال صلی رسول
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)، ترجمـه: گفـت   553الجهاد من جاهـد نفسـه التـی بـین جنبیـه (االمـالی ص      
) گروهی را به مبارزه با کفـار فرسـتاد و   6) که رسول خدا(7امیرالمومنین(

تـر را بـه انجـام     به گروهی که جهاد کوچکهنگامی که بازگشتند فرمود: مرحبا 
تـر چیسـت؟    تر برایشان باقی ماند. گفته شد: جهاد بزرگ رساندند و جهاد بزرگ

دهد که با نفـس   فرمود: جهاد نفس، سپس فرمود: بهترین جهاد را کسی انجام می
 کند. خویش، که در کنار دارد، جهاد می

چک از دل سـازمان مجاهـدین خلـق    این گروه کو هاي فدایی خلق، گروه پیکار: چریک •
(سازمان منافقین هکی) زاییده شد. ایدئولوژي اسالم را به مارکسیسم نینیسـم تغییـر   

در انشعابی  1351داد. تحت تأثیر شدید کشورهاي کمونیستی و بلوك شرق در سال 
ایدئولوژیک عمالً مارکسیست شدند. سـازمان پیکـار بـرخالف برخـی از احـزاب و      

مارکسیستی در برابر نظام جمهوري اسالمی ایـران موضـع مخـالف    هاي چپ  جریان
اي در زمان دولت موقت مشابه برنامۀ جمهوري دموکراتیک خلق چین  گرفت. برنامه

کردند. حتی اشغال النۀ جاسوسـی آمریکـا    نام پیکار چاپ می اي به ارائه دادند. نشریه
انتخابات ریاست جمهـوري را  دانست تائید نکردند.  را که امام آن را انقالب دوم می

شی مسلحانه را پیش گرفتند. این سازمان به  تحریم کردند. در برابر انقالب اسالمی م
گروه اقلیت و اکثریت تقسیم شد. شدیداً از سوي امت مسلمان و انقالبی مورد تنفـر  

علت مخالفت با نظام جمهوري اسالمی از صـحنۀ سیاسـی ایـران حـذف      بودند و به
 (مصحح) از افراد آن نیز به کشورهاي بیگانه پناهنده شدند. شدند. برخی

خرداد تهران متولد شد. تحصیالت خـود   15در خیابان  1311در سال  چمران، مصطفی: •
را در مدرسه انتصاریه پامنار آغاز کرد و در مدارس دارالفنون و البرز دوران متوسطه 

در  1336تحصیل داد و در سال  را گذراند. وي در دانشکده فنی دانشگاه تهران ادامه
بـا اسـتفاده از بـورس تحصـیلی      1337التحصیل شد. در سـال   رشتۀ الکترونیک فارغ

شاگردان ممتاز به آمریکا اعزام شد و با درجۀ ممتاز علمی از دانشگاه برکلی مـدرك  
دکتراي خود را در رشتۀ الکترونیک و فیزیک پالسما اخذ نمود. وي در زمان اقامـت  

ا، انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا را تأسیس کرد که این اقـدامات منجـر   در آمریک
به قطع بورسیه وي توسط رژیم شاه شد. شهید چمران از ابتداي نوجوانی از محضـر  
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اهللا مرتضی مطهري استفاده کـرد.   اهللا طالقانی و شهید آیت اساتیدي چون مرحوم آیت
شد، اما بـدون توجـه بـه     محسوب می با آنکه او در آمریکا یکی از دانشمندان مطرح

این درجۀ علمی از آمریکا به مصر رفت و دورة آموزش نظامی را در آنجا تعلیم دید 
و از آنجا رهسپار لبنان شد و با کمک امام موسـی صـدر، سـازمان امـل را براسـاس      

هاي بلند  ریزي کرد. این شهید بزرگوار از قلب بیروت تا قله اصول و مبانی اسالم پی
هاي بسـیاري   هاي جبل عامل و در مرزهاي فلسطین اشغال شده از خود قهرمانی وهک

سال دوري از وطـن بـه ایـران     21به یادگار گذاشته است. با پیروزي انقالب پس از 
بازگشت و تمام تجربیات خود را در اختیار انقالب اسالمی قرار داد. پس از حضـور  

) بـه وزارت دفـاع   ;حضـرت امـام(  وي و خاتمه دادن غائلـه کردسـتان، از سـوي    
) در شـوراي  ;منصوب شد. او پس از چندي به نمایندگی حضـرت امـام خمینـی(   
هـاي داوطلـب و    عالی دفاع منصوب شد. با شروع جنگ تحمیلی بـا تشـکیل گـروه   

هاي نامنظم و چریکی با ارتش بعثی در مناطق  استفاده از رزمندگان مخلص به جنگ
سـیاري را نیـز کسـب کـرد. ایـن شـهید بزرگـوار        هـاي ب  جنوب پرداخت و موفقیت

بر اثر اصابت تـرکش خمپـاره در منطقـۀ دهالویـه بـه       1360خرداد  31سرانجام در 
فیض شهادت نائل آمد. شـهید چمـران نماینـدة مـردم تهـران در دورة اول مجلـس       

  شوراي اسالمی نیز بود.
و در جنـگ   ) بـود 7از اصحاب رسول خـدا و امیرالمـومنین علـی(    بن مظاهر: حبیب •

) جنگید. حبیب از کسانی بود کـه بـراي   7جمل و صفین و نهروان کنار امام علی(
بن 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
گرفت و در واقعۀ عاشورا همراه دیگـر یـاران    ) بیعت می7( کوفه براي امام حسین

  (دهخدا) آن حضرت به شهادت رسید.
بن زیاد بود. روز عاشورا به ناگهان به سپاه  سردار طلیعه سپاه عبیداهللا حربن یزید ریاحی: •

) پیوست، در رکاب او به یوم الطف شهادت یافـت. او  7اباعبداهللا حسین بن علی(
دانند. بعدها حر به عنوان نماد آزادگـی مشـهور    ال میرا اول قتیل روز عاشورا به کرب
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شد. یقیناً وجود فطرت پـاك حـر در تغییـر موضـع او و خـروج از صـف باطـل و        
 پیوستن به صف حق بسیار مهم بوده است. (دهخدا).

(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 

قدرت آمد. مبانی نظري این حزب بر پان عربیسم، نوسازي اقتصادي و سوسیالیسـم  
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

انقالب اسالمی به ایران حمله کرد. پس از تلفات و خسـارات بسـیار بـه دو کشـور     
جاي پاي آمریکا و لشکرکشی و حضورش را در منطقه باز کرد. و سرانجام از ایـران  

خـورد کـه هرگـز از جـایش     و نیروهاي رزمنده ایران به تعبیر حضرت امـام سـیلی   
برنخاست. این حزب در طول تاریخ در خدمت اهداف استکبار بوده است از هـر دو  

 ».مصحح«جریان شاخص شرق و غرب. 
تأسیس شد. در ابتدا به جهتی که چندین نفـر از   1320این حزب در مهرماه  حزب توده: •

ار گرفتنـد و  افسران ارتش شاه به عضویت این حزب درآمده بودند، تحت تعقیب قر
هـایی شـد. از    هاي حتی اعدام رسیدند. در طـول حیـات دچـار انشـعاب     به مجازات

 -تــرین تشـکیالت سیاســی ایـران بــود کــه متکـی بــر خـط و مشــی سیاســی     قـوي 
سوسیالیستی بود. شدیداً وابسته به مشی سیاسی حزب کمونیست شـوروي بودنـد و   

یستی تنهـا راه نجـات ایـران    اي مانند شوروي سوسیال به تصورشان رسیدن به جامعه
دانسـتند،   بود. با وجودي که به ظاهر خودشان را با نظام جمهوري اسالمی همراه می

عقیـدتی بـا حکـومتی کـه متکـی بـر        -توانستند به لحاظ مشی سیاسی اما هرگز نمی
اسالم و توحید بود همراه باشند. برخی از سـران تئوریسـین ایـن حـزب بـه جهـت       

می دستگیر و پس از تبیین جایگاه نظام، نسبت به عملکرد خود مخالفت با نظام اسال
عنـوان مغـز    احساس شرمساري و حتی ندامت کردند، تا آنجا که احسـان طبـري بـه   

هاي رفته این حزب در طول تاریخ ایـران   متفکر تئوریسین شاخص این حزب از راه
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مهـوري  هـاي مخـالف اهـداف نظـام ج     گیـري  علت موضـع  یاد کرد. به» راهه کج«به 
 (مصحح) اسالمی ایران فعالیت این حزب غیرقانونی اعالم شده است.

ترین تشکل مسلمانان انقالبی، بـا محوریـت روحانیـت     مهم حزب جمهوري اسالمی: •
گـذاران آن   اعالم موجودیـت کـرد. بنیـان    1357اسفند  29شد. در  محسوب می

سـوي اردبیلـی،   اهللا عبـدالکریم مو  اهللا دکتر بهشـتی، آیـت   روحانیونی چون آیت
اي و دکتـر محمـدجواد    اهللا سیدعلی خامنـه  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  

ی، مهـدي عراقـی و علـی درخشـان از     عسگراوالدي، دکتر سـیدمحمود کاشـان  
تیـر   7اعضاي شوراي مرکزي حزب بودند. با انفجـار دفتـر مرکـزي حـزب در     

 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 هید باهنر، حضرت آیتدبیر کل حزب پس از شهید بهشتی و ش
دهـی نیروهـاي    این حزب در دوران کوتاه حیات و فعالیـت خـود در سـازمان   

هـا داراي دفتـر    کـرد و در اکثـر اسـتان    انقالب نقش شایان توجهی را ایفـا مـی  
گرا حـزب جمهـوري اسـالمی را     هاي سیاسی چپ و ملی نمایندگی بود. تشکل

 کردند. سیاسی خود تا قبل از تعطیلی محسوب میترین رقیب  عنوان اصلی به
ش) در محلۀ لومبان اصـفهان بـه دنیـا آمـد و     1307-1357( حسینی بهشتی، سیدمحمد: •

تحصیالت خود را تا دوم متوسـطه در آن شـهر ادامـه داد و پـس از چنـدي در پـی       
تحصیل علوم حوزوي راهی شهر قم گردید و چندي بعـد بـراي تحصـیل در رشـتۀ     

رد دانشگاه شد و توانست تحصیالت خود را تا اخذ درجـۀ دکتـري ادامـه    الهیات وا
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
م ابعاد اجتماعی و سیاسی و هاي بسیار گسترده در تما پس از انقالب، پس از فعالیت
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در انفجار دفتر مرکزي حزب جمهـوري اسـالمی، بـه     1360مذهبی، در هفتم تیرماه 
  دست عناصر کوردل منافق به همراه یاران خود به شهادت رسید.

اي به نـام جمـاران    این حسینیه توسط سید ابراهیم جمارانی در دهکده حسینیه جماران: •
سط اهـالی دهکـده بازسـازي شـد. تولیـت ایـن       تو 1355وقف شده است. در سال 

در اختیـار حضـرت امـام     1358االسالم امام جمـارانی بـود. از سـال    حجۀحسینیه با 
هـا و تمـام    هـا، سـخنرانی   خمینی قرار گرفت. این حسینیه محـل دیـدارها، مالقـات   

مراسمی بود که مردم با امام داشتند. پس از اسـتقرار امـام در ایـن حسـینیه بـود کـه       
ه و شهرت جهانی یافت. حتی برخی از شعرا به تناسب سکونت امام از امام بـه  وجه
 کردند. یاد می» پیر جماران«

) بـود کـه روز عاشـورا از شـدت     7فرزند شیرخوار امام حسـین(  اصغر: حضرت علی •
) وقتی تمام یاران را از دست داد، خطـاب  7تاب شده بود. امام حسین( تشنگی بی

در همـین حـال کـه فرزنـد     » ترحمونی فارحموا هذا الطفلان لم «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
  حدثی)م

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
) فعاالنـه بـه مبـارزه    7() در روز عاشورا در کنار پدرش امام حسین7اکبر( 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   پس از آن توسط دشمن آماج تیغ شمشیر و نوك نیزهکرد به او هجوم آورد. 
سـال و   19گرفت و مظلومانه به شهادت رسید. در مـورد سـن شـریف وي برخـی     

  اند. سال نوشته 25برخی 
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ــام حســن( 7( قاســم حضــرت قاســم: • ــد ام ــام  7) فرزن ــورا از ام ــه عاش ) در واقع
اس جنگـی  قـدري نوجـوان بـود کـه زره و لبـ      ) 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

ت. بارهـا از سـوي رژیـم پهلـوي بازداشـت و      هاي چشمگیري داش 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  
عاالنه عالی دفاع، نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی، حضور ف 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    

نظـام جمهـوري   حضرت امام خمینی، توسط مجلس خبرگـان رهبـري بـه رهبـري     
اسالمی ایران انتخاب شدند. از آن تاریخ تـاکنون بـا شایسـتگی تمـام هـدایت امـت       

  (مصحح) دار شد. مسلمان ایران را عهده
هاي متعـدد متکثـري کـه     پس از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی ایران گروه ها: خلقی •

حقوق خلق ایـران  هاي دیگر بودند با شعار دفاع از  اکثراً وابسته به کشورها و قدرت
اي بـراي مسـئولین نظـام جمهـوري اسـالمی       مانند قارچ قد کشـیدند. بـه هـر بهانـه    

کردند. هریک با پسوند مضائی از جملـه خلـق مسـلمان، خلـق کـرد،       تراشی می مانع
خلق عرب، خلق ترکمن، خلق قهرمان، خلـق زحمـتکش، خلـق مستضـعف، خلـق      

در مقابل نظـام جمهـوري اسـالمی بـا      انقالبی به فریب برخی از افراد پرداخته حتی
خصوص با اشغال النه جاسوسی آمریکـا مشـخص    هاي واهی قد علم کردند. به بهانه

شد بسیاري از آنها مزدور بیگانگان بوده و در جهت اهداف دشمنان انقالب اسـالمی  
ها هم سازمان مجاهدین خلق بود که از همان  کردند. یکی از این گروهک فعالیت می

یروزي انقالب اسالمی بـا پیگیـري خـط نفـاق بـه مواضـع معاندانـه بـا نظـام          آغاز پ
عنوان سرسپردگان مزدور آمریکـا   پرداختند و سرانجام در درون جنگ و پس از آن به
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ها بـه دشـمنی آشـکار و مسـلحانه در      کامالً در خدمت اهداف آمریکا و صهیونیست
هـاي بـه    بـه ایـن گروهـک   مقابل نظام جمهوري اسالمی پرداختند. اشـاره شـهیدان   

 (مصحح) است.» خلقی«اصطالح 
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 حکمیـت گــردن نهـاده  

) 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(

دست آوردند. به دو قسمت شدند قسمتی در عراق و فارس و کرمان تسلط  بسیار به
مویـان یکـی از مشـکالت    العرب. این فرقه در عهد ا 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

) را در مسجد کوفه در حین نماز به شهادت رساند. 7ابن ملجم، علی( عبدالرحمن
 (دهخدا، با تلخیص).

پـس از پیـروزي انقـالب اسـالمی، عوامـل داخلـی        رو خط امـام: دانشجویان مسلمان پی •
خصوص امریکا به کارهاي ایذایی، توطئه، آشوب و تفرقه، ترور و  استکبار جهانی به

پرداخت.  پراکنی متعدد می هاي انقالب و شایعه حتی طرح کودتا و تخریب شخصیت
و گنبـد و منـاطق   امنی در برخی مناطق از جملـه کردسـتان    ها و نا به تحریک قومیت
پرداخت. دانشجویان متعهد و انقالبی با تیزهوشی متوجه شدند این  مرزي و غیره می

ها باید یک مرکز فرماندهی و اطاق فکر داشته باشد پس از بررسـی دریافتنـد    جریان
هـا و دشـمنی و تحرکـات ضـد انقالبیـون در سـفارت        که سرنخ همۀ این مخالفـت 

ان متعهد، جان برکف و انقالبی و شجاع را کـه بـراي   اي از دانشجوی امریکاست. عده
عنـوان   هاي امریکا حاضر بودند شهادت را بـه جـان بخرنـد بـه     خنثی کردن شیطنت

نامه بـا شـور    هم پیمان شدند و با نوشتن وصیت» دانشجویان مسلمان پیرو خط امام«
و مـدارك   انقالبی به سفارت امریکا حمله کردند. سفارت امریکا را اشغال، و اسـناد 

دسـت آمـد. بـاوجودي کـه      بسیار مهم و ارزشمندي از به اصطالح سفارت امریکا به
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اسناد مهمی را در داخل سـفارت خُـرد کردنـد امـا بعـدها بـا حوصـله و شـکیبایی         
العاده مدارك رشته رشته شده را کنار هم گذاشـتند کـوس رسـوایی امریکـا و      خارق

د. از آن تـاریخ بـه بعـد بـه سـفارت      بسیاري از عوامل داخلی و خارجی آن زده شـ 
گویند. ضمناً امام خمینی با وجود مخالفـت آقـاي مهـدي     می» النه جاسوسی«آمریکا 

وزیـر، حرکـت انقالبـی دانشـجویان را انقـالب دوم نامیـد.        عنوان نخست بازرگان به
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در آن برهه خدمت بزرگـی بـه انقـالب اسـالمی     

  ح)(مصح کردند.
اسرائیل بود که سلطنت را هم در خـور جمـع سـاخت. در سـال      از انبیاء بنی داود: •

لحـم متولـد شـد. ابتـدا شـبانی       قبل از حضرت مسـیح در بیـت   1086یا  1071
سـالگی دختـر طـالوت را نـامزد کـرد. بسـیار        15کـرد. در   گوسفندان ایشا می

ا فـرود  صدا بود. چون زبـور خوانـدي، از خـوش آوازي او مرغـان هـو      خوش
آمدند. در سال دوازدهم سلطنت او خداوند لقمـان را حکمـت داد و لقمـان     می
سال در خدمت داود نبی بود. داود استعداد فطري عالی داشت. با سخاوت و  سی

کـرد. زره را نیـک    عدالت و تقوي و شجاعت و دلیري و ثبات حلم رفتـار مـی  
 (دهخدا) ساخت. می

ن شعر را پس از انقـالب بـه افـراد متعـدد نسـبت      : ایدر مسلخ عشق جز نکو را نکشند •
شـدند   دادند. از زندان سیاسی مخصوص افرادي که از سوي رژیم طاغوت اعدام می

تا برخی از شاعران. اما تاکنون مشخص نشده است شاعر و سراینده واقعی این شعر 
 حماسی و مقاومت در ساحت مبارزات سیاسی کیست.

ش) فرزند مرحوم آقا سید محمدتقی دستغیب، در 1360 -1292( دستغیب، عبدالحسین: •
سـالگی مقـدمات علـوم را     12خانوادة اهل علم و تقوا دیده به جهان گشود. تا سن 

نزد پدر فرا گرفت و سپس در شهر شیراز به تکمیل علوم حوزوي و نیز اقامـۀ نمـاز   
جماعت در مسجد باقرخان و تبلیـغ احکـام دینـی و افشـاي ظلـم و سـتم دسـتگاه        

هاي این عـالم مجاهـد،    اغوت و استبداد رضاخانی همت گماشت. بر اثر افشاگريط
رژیم وي را مجبور به جالي وطن و هجرت به نجف اشرف کرد. او بعد از سـقوط  

، دیگر بار به ایران مراجعت کرد. مصادف بـا مبـارزات امـام    1321رضاخان در سال 
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ضـر بـه همکـاري در نهضـت     ، به امام پیغام فرسـتادند کـه حا  1342خمینی در سال 
هستند و در مدت تبعید و زندانی شدن امام، شـهید دسـتغیب نقـش رهبـري اسـتان      

مدتی در خانۀ خود حصر شـدند.   1356فارس را برعهده داشتند؛ تا آنجا که در سال 
هاي ایشان در اواخر حیات خود امامت جمعۀ شیراز و ریاست حوزة علمیۀ  از سمت

بـه هنگـام عزیمـت بـه نمـاز       1360رانجام در آذرماه فارس است. شهید دستغیب س
جمعه مورد سوءقصد قرار گرفتنـد و همـراه چنـد تـن از یـاران خـود بـه شـهادت         
رسیدند. این شهید سعید و عـالم خبیـر داراي آثـار متعـددي در تفسـیر و احکـام و       

  اخالق نیز هستند.
فعالیـت داشـته   » حزب دمکـرات کردسـتان ایـران   «این تشکیالت تحت عنوان  دمکرات: •

است. مأموریت اصـلی ایـن حـزب از آغـاز تأسـیس، فعالیـت خودمختـاري بـراي         
هایی  هاي پس از پیروزي انقالب اسالمی یکی از جریان کردستان بوده است. در سال

ها  هاي شدید آن به سایر قدرت کرد. وابستگی بود که آرامش را از کردستان سلب می
ی ایران به تقابل بپردازد. حضور قدرتمند و با موجب شد که با نظام جمهوري اسالم

تدبیر و کارایی خاص نظام در کردستان فلسفه وجودي حزب را از بین بـرد و نبـود   
پایگاه مردمی آن را به انحالل کشید. بارها با نیروهاي مردمی و مسـلح درگیـر شـد.    

 اینک در ایران فاقد پایگاه است و بیشتر در عراق مستقر است.  
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

ریش هایی هم در سوگ آن حضرت سرود. خواستگارانی از اشراف و بزرگان ق 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 سکینه 7هجري) جان باخت. امام حسین( 62سال بعد (در سال  یک

  شورا، جواد محدثی)(فرهنگ عا 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
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زمـان،   وارد نیـروي دریـایی شـد و هـم     1338و پس از عزیمت به تهـران در سـال   
شبانه ادامه داد و توانست در رشـتۀ ریاضـی در   تحصیالت خود را از طریق مدارس 

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     

هاي مهمی چون وزارت آموزش و پـرورش، نماینـدگی    انقالب، شهید رجایی سمت
وزیـري جمهـوري    نخسـت  1359هران در مجلس شوراي اسالمی و در سـال  مردم ت

بــر اثــر انفجــار دفتــر  1360شــهریور  8اســالمی را برعهــده داشــت و ســرانجام در 
 دست منافقین کوردل به شهادت رسید. وزیري به نخست

دنیا آمد. به عضویت سازمان منافقین درآمـد.   در طبس به 1327در سال   رجوي، مسعود: •
خصوص در  دستگیري به جهت همکاري صمیمانه با عوامل رژیم طاغوت بهپس از 

معرفی شبکه سازمان با تخفیف به حبس ابد محکوم شـد. پـس از پیـروزي انقـالب     
اسالمی از ابتدا به موضعگیري علیه نظام جمهوري اسالمی پرداخت. پـس از آن کـه   

سـازمان را علیـه    سـعی کـرد هـواداران    عهـده گرفـت،    رهبري سازمان منافقین را به
صدر همـراه او   جمهوري اسالمی به صحنۀ عمومی کشور بکشاند. با عزل قانونی بنی

هاي سازمانی علیـه ایـران ادامـه داد. دولـت فرانسـه       به پاریس گریخت و به فعالیت
فعالیتشان را غیرقانونی اعالم کرد. با هماهنگی و همکـاري آمریکـا بـراي مقابلـه بـا      

رد و در حواشی بغداد برایشان اردوگاهی موسوم بـه اشـرف از   ایران به عراق کوچ ک
سوي صدام حسین ساخته و در آنجا مستقر شدند. با دریافت کمک از سـوي عـراق   

آوري اخبار بسیج کرد. عملیاتی را  هاي جنگ به جمع و آمریکا عواملشان را در جبهه
ی و اجـرا  خصـوص رزمنـدگان دالور اسـالم طراحـ     علیه جمهوري اسالمی ایران به

دهـی مجـدد    در این عملیات متحمل شکست بسیار سنگینی شدند. با سازمان  کردند،
از آن تاریخ تاکنون در خدمت منویات آمریکا و عوامل مزدور حزب بعث عـراق بـه   
مزدوري مشغولند. در جریان ترورهاي کـور خیابـانی و سـازمانی در دفتـر مرکـزي      

هایی چـون شـهید بهشـتی،     شخصیتوزیري  حزب جمهوري اسالمی و دفتر نخست
شهید باهنر و شهید رجائی را ترور کردند. عالوه بر این ائمه جمعـه بسـیاري و نیـز    
پاسداران و نیروهاي انقالبی و متعهد دیگـري را از نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران      
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ترور کردند. اینک با رایزنی آمریکا و سـایر کشـورهاي اروپـائی درصـدد انتقـال از      
 (مصحح) شور دیگر هستند.عراق به ک

) بود. وي همان است که در خرابه شام پس از شـهادت  7دختر امام حسین( رقیـه:  •
) 3پدر، امام حسین را خواب دید. هنگامی که بیدار شـد از حضـرت زینـب(   

پدرش را خواست. همه اسرا در خرابه شام به شیون و گریه آمدند. ناله و شـیون  
) را در خرابه شام به اسـرا  7سر امام حسین( طفالن را یزید شنید و دستور داد

) سر پدر را دید، به قـدري  3مخصوصاً اطفال نشان دادند. وقتی حضرت رقیه(
 منقلب و مضطرب گشت که از شدت گریه و اضطراب روح از تنش جـدا شـد.  

  (فرهنگ عاشورا، جواد محدثی)
اصر ایران است. پیونـد  نشدنی در تاریخ مع  ماه از روزهاي فراموش آبان 13 آبان: 13روز  •

توان از خالل آن تولـدي دیگـر    اي است که به خوبی می گونه رویدادهاي این روز به
حضرت امام خمینی در قم و تبعید ایشـان از ایـران، حملـه      را یافت. ریختن به بیت

به تظاهرات دانشجویان و به خاك و خـون کشـیدن آنهـا و بـاالخره در نهایـت نیـز       
آمریکا در این روز روي داد تا بـرگ دیگـري از تـاریخ ایـران      تسخیر النه جاسوسی

خورد کهنه نشدن آن اسـت   رقم بخورد. آنچه که از خالل این رویدادها به چشم می
آبـان   13اي که دوباره از کنار این نعمت همیشگی نصیب مردم ایران شـد.   و زندگی

 (مصحح)شقدم هستند. آموزان در تمام امور پی نشان داد که هنوز دانشجویان و دانش
سوي  پوشان ورامین در لبیک به نداي انقالب حضرت امام به : 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 

 (مصحح) انقالب به پیروزي رسید. 1357بهمن  22و در 
جمعیت عظیمی از مردم مومن و انقالبی تهـران   1357شهریور  17در  شهریور: 17روز  •

حکومت نظامی ران نادیده گرفتند و بـا از جـان گذشـتگی در میـدان ژالـه (شـهدا)       
تجمـع کـرده و مــزدوران رژیـم شــاه آنهـا را بــه گلولـه بســتند و تعـداد زیــادي از       

نام جمعه خـونین   ترتیب این روز به هرکنندگان را به خاك و خون کشیدند. بدینتظا
یا جمعه سیاه در تاریخ انقالب اسالمی ثبت شد براساس شواهد و قراین تاریخی در 
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آن روز رژیم سفاك پهلوي از مزدوران رژیم صهیونیستی جهت کشتار مـردم مـومن   
 (مصحح)استفاده کردند. 

عالن حکومت نظامی، حضرت امام خمینـی(ره) اعـالم کـرد کـه     پس از ا بهمن: 22روز  •
مردم به حکومت نظامی اعتنایی نکنند. مردم نیز همچنان به یـورش خـود بـه مراکـز     
دولتی و نظامی و انتظامی ادامه دادند و تقریباً تمام این مراکـز بـا انـدك درگیـري و     

روز بعد نیز به شـدت  ها در  مقاومت، تسخیر شد و به دست مردم افتاد. این درگیري
ادامه یافت و در این روز هزاران زن و مرد و پیر و جوان، هر یـک بـه انـدازه تـوان     
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
دند. نه فقط در تهران، بلکه در تمامی شهرهاي ایران، درگیري مردم بـا  پیروزي رسان

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     

، مـانع حرکـت آنهـا بـه     مسیر به درگیري با نیروهاي نظامی پرداختند و با بسـتن راه 
ها به دسـت   سمت تهران شدند. برخی از فرماندهان رده باالي ارتش در این درگیري

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 

پهلوي از این کشور اسالمی، کنده شده. مبـارزه پـانزده   هاي فاسد دودمان سپاه  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
 80هـه  جمهور ایاالت متحده آمریکـا در د  ) چهلمین رئیس1911-2004( ریگان، رونالد: •

گرایانـه در آمریکـا در    گیـري احساسـات راسـت    میالدي بود. ریگان با اتکـا بـه اوج  
به پیـروزي رسـید. وي    1980انتخابات ریاست جمهوري ایاالت متحده آمریکا سال 

کاخ سفید را ترك کرد که دوسوم مردم آمریکا عملکـرد وي    در حالی 1989در سال 
ر دادند. ایـن بـاالترین نـرخ رضـایت افکـار      را در دوران زمامداریش مورد تأیید قرا

جمهور بازنشسته در دوران پـس از جنـگ جهـانی دوم     عمومی آمریکا از یک رئیس
ــا ســال  هــاي  فرمانــدار ایالــت کالیفرنیــا بــود. وي در رقابــت 1975بــود. ریگــان ت
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رو داد و توانسـت از نارضـایتی    اش در مقابل جیمی کارتر شـعارهاي میانـه   انتخاباتی
دچـار بیمـاري    1994منـد شـود. وي در سـال     ها علیه اقدامات کارتر بهره تدموکرا

 آلزایمر شد و ده سال بعد بر اثر همین بیماري درگذشت.
اي مقید و مذهبی دیده بـه جهـان    در تهران در خانواده 1338در سال الدین، مهدي:  زین •

ق به ورود به موف 1356گشود. در دوران کودکی با قرآن آشنا و مأنوس بود. در سال 
آبـاد و   دانشگاه شیراز شد اما چون پدرش کتاب فروش بسیار فعالی بود او را به خرم

سقز و پس از آن به اقلید تبعید کردند. مهدي به تبـع خـانواده مجبـور شـد از ادامـۀ      
الـدین   تحصیل در دانشگاه شیراز منصرف شود. پس از پیروزي انقالب اسالمی زیـن 

و عملیات سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی درآمـد و در     به عضویت واحد اطالعات
ترین درجه یعنی مسئولیت فرمانـدهی اطالعـات عملیـات     این رسته سازمانی تا عالی

طالـب   در منطقه دزفول و سوسنگرد و پس از آن به فرماندهی تیـپ علـی ابـن ابـی    
تقوا و الدین فرماندهی خود ساخته، متخلق، مقاوم، خودسـاخته، بـا   دست یافت. زین

هاي واالي اخالقـی او موجـب شـده بـود کـه بسـیاري از        صبور بود. همین ویژگی
مهـدي   1363اطرافیانش نیز از او و سیرة اخالقی او تبعیت کنند. در آبـان مـاه سـال    

الدین به همراه برادرش در منطقۀ سردشت کرمانشاه با گروههاي مسلح مخـالف   زین
  دو به فیض شهادت نایل آیند.جمهوري اسالمی ایران درگیر شود و هر 

اي زریـن و   ) بـود. او گوسـاله  7بن ظفر، قریب مهتر حضرت موسـی(  موسی سامري: •
) که در روز غرق فرعـون  7مرصع از جواهر ساخته بود. خاك نعل براق جبرئیل(

به دست آورده بودند در اندرون آن دردمیده هر بـانگی کـه مالیـم گـاو اسـت از او      
گروهی از قوم یهود گوساله پرست شدند. داسـتان سـامري و   برآمده با همین حیله، 

) آمده اسـت. در ایـن داسـتان،    7گوساله او در قرآن ذیل داستان حضرت موسی(
  »دهخدا«سست اعتقادي قوم یهود نسبت به حضرت موسی مشهود است. 

گویند که پـس از   هاي رسمی یا غیررسمی می ها و تشکل به نیروها، جریان ستون پنجم: •
خوردگـان انقـالب سـازماندهی، مـدیریت، هـدایت و       ها از سـوي شکسـت   بانقال

توانـد   هاي پیروز بپردازند. این ستون پنجم می شوند تا به مقابله با جریان حمایت می
اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، فکري باشد. نگاه منفی و تند و انتقادآمیز به هر حرکت، 
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دستور کار خود دارنـد. همیشـه از   تصمیم و پیشرفت، سیاست و جریان حاکم را در 
کننـد کـه    شوند تالش مـی  سوي بیگانگان خارجی و حتی داخلی حمایت خاص می

اطالعات و اخبار و آمار داخلی را در جهـت اهـداف مخالفـان و دشـمنان تنظـیم و      
نگارش کنند. بسیاري از کودتاها در کشورهاي انقالب کـرده از سـوي ایـن افـراد و     

 شود. (مصحح) نیروها سازماندهی می
شمسی به دنیا آمد و تحصـیالت علـوم دینـی را     1308در سال  سعیدي، سیدمحمدرضا: •

  اهللا بروجـردي و حضـرت امـام    در مشهد و قم به پایان رسـانید. او از محضـر آیـت   
هاي خود علیه شاه  بر دامنه فعالیت 1342خرداد  15خمینی بهره برد و پس از وقایع 

المنبر گردیـد. مسـجد او در خیابـان غیـاثی      ساواك ممنوعافزود. از این رو از جانب 
 1345اهللا سـعیدي در سـال    تهران کانونی براي مبارزه علیه رژیم پهلـوي بـود. آیـت   

هـاي   روز در زنـدان  61شمسی در پی سخنرانی علیه رژیـم اشـغالگر قـدس مـدت     
بار بـه   هاي خود را از سرگرفت و این برد اما پس از آزادي فعالیت ساواك به سر می

هاي استعمار رژیم پهلوي و آمریکاي جنایتکـار، دسـتگیر و    دلیل مخالفت با سیاست
تـوان بـه    هاي شدید به شهادت رسید. از آثار این شـهید مبـارز مـی    به سبب شکنجه

اشـاره  » چاپ و نشر جزوات آموزشی«و » کار در اسالم«، »آزادي زن«، »اتحاد اسالم«
  کرد.

هاي ابراهیمـی اسـت. بنـا     هاي کتب مقدس در دین ر داستاننام یک کشتی دسفینه نوح:  •
ها، نوح پیامبر به فرمان خدا این کشـتی را سـاخت تـا خـود، خـانواده       بر این داستان

اي از هـر حیـوان را از پیامـدهاي     خود، کسانی که بوي ایمان آورده بودنـد و نمونـه  
ر سـاخت کشـتی   طوفان نوح نجات دهد. براساس تورات و قرآن، نوح پیامبر دسـتو 

بزرگی را از سوي یهوه (اهللا در قرآن) دریافت کرد که ساخت آن سالها طول کشـید،  
بود که عالوه بر آدمیان (خویشان و پیروان نوح) از  بایست آنقدر بزرگ می کشتی می

همه گونه جاندار، جفتی نیز در کشتی جاي بگیرد تا بعد از پایان سیل بـزرگ ادامـه   
کن باشد. کشتی بعدها بـر روي قلـه کـوه آرارات نشسـت.     حیات بر روي زمین مم

هنوز برخی از باستانشناسان به جسـتجو بـراي یـافتن بقایـایی از ایـن کشـتی ادامـه        
دهند. در بین تمدنهاي میانرودان نیز داسـتانی مشـابه وجـود داشـته اسـت. ایـن        می



 779     تعلیقات ¹استان سمنان 

ن، کتـاب  کتاب پیدایش، اولین کتاب از تـورات یهودیـا   9تا  6هاي  داستان در بخش
ةاي دیگـري از آن نیـز    ) آمده و نسـخه 71و  11هاي  مقدس مسیحیان و قرآن (سوره

شود. داستان مذکور منجر شده تـا تحقیقـات بسـیاري از سـوي      دیگر منابع دیده می
خصـوص در منطقـه آرارات    پیروان ادیان ابراهیمی براي یافتن بقایاي کشتی نوح، به

ارتفاعات قله آرارات در ترکیه پیـدا شـد کـه     کشتی در 2007انجام شود. و در سال 
 .پندارن کـه ایـن کشـتی همـان کشـتی حضـرت نـوح اسـت         شناسان می همه باستان

 )دهخدا(
) بود. نام اصلی او را آمنه، امینه، امیمه یا امامه هم 7دختر بزرگوار سیدالشهدا( سکینه: •

کینه یا (سکینه) از طرف مادرش رباب به او د نوشته اده 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     7اد() تحت کفالت امام سج7سیدالشهدا(
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).

هی خـاص یـا سلسـله پادشـاهی وي،     شود که از پادشا به کسی اطالق می طلب: سلطنت •
ــه ــد. ســلطنت   ب ــوان حــاکم یــک کشــور مشــخص، حمایــت کن ــا واژه  عن ــی ب طلب

عنوان دولت حاکم بـر یـک    خواهی که به معنی هواداري از نظام پادشاهی به سلطنت
طلب بـه حـامی پادشـاه حـاکم کنـونی یـا        کشور است، تفاوت دارد. عموماً سلطنت
شـود.   خواه برکنـار شـده اسـت، گفتـه مـی      پادشاهی که توسط یک دولت جمهوري

ها در خارج از کشور به فعالیت علیه نظام جمهـوري اسـالمی مشـغول     طلب سلطنت
 -هـا و سـایر اقمارشـان، مـورد حمایـت مـالی       تردیـد از سـوي ابرقـدرت    هستند بی

 (مصحح) گیرند. اقتصادي قرار می
. سمیه جـزء مشـهورترین   از جمله نخستین زنانی است که به اسالم ایمان آوردند سمیه: •

مؤمنانی است که از سوي اشراف مکه شدیداً شـکنجه شـدند. سـمیه همسـر یاسـر،      
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نخستین شهید زن و اولین شهید در تاریخ اسالم است. (غالمحسـین زرگـري نـژاد،    
 ).1378تاریخ صدر اسالم عصر نبوت، چاپ اول، 

ش. در  1298سـال   العلمـا در  فرزند محمدحسین موسـوم بـه نظـام    امامی، جعفر: شریف •
دنیا آمد.م پس از شروع تحصیالت در ایران در مدرسۀ ایران و آلمـان ادامـه    تهران به

آهـن تحصـیل    تحصیل داد. به همراه محصلین اعزامی به آلمان رفت و در رشـتۀ راه 
دار بـود. در بنیـاد مـذکور     ها رئیس بنیاد پهلوي را در رژیم طاغوت عهده کرد. مدت

هـاي   همـراه وام  هاي مالی آمریکـا را بـه   اسونی و مخفی کمکصورت یک شبکۀ م به
هاي شاخص فراماسـونی   ریخت. خود از چهره دولتهاي خارجی به حساب دربار می

امامی بـه   وزیري، شریف در ایران بود. پس از برکناري منوچهر اقبال از سمت نخست
شوراي  ها رئیس مجلس وزیري سال وزیري رسید. پس از برکناري از نخست نخست

شـاه   1357دار بود. در روزهاي شـور و حماسـۀ ملـت ایـران در سـال       ملی را عهده
وزیري منصوب کرد. با ترفنـدهاي سیاسـی درصـدد انحـراف      مجدداً او را به نخست

امامی همیشـه بـا تشـکیالت مخفیانـه از جملـه       جریان نهضت اسالمی بود و شریف
پرداخـت.   اي خود و دربـار مـی  اندوزي بر تحت پوشش باشگاه سوار کاري به ثروت

  وزیـري اعـالم کـرد،    امامی ناتوانی خود را از سمت نخست شریف 57ماه  آبان 13در 
 در نیویورك درگذشت. 1377خرداد  26بالفاصله از ایران فرار کرد و در 

اي مـرزي در بـاختر خرمشـهر و مـرز میـان عـراق و ایـران و         روستا و منطقـه  شلمچه: •
اي بـه   به شهر عراق است. میان خرمشهر و شلمچه شهر تازه ترین نقطه مرزي نزدیک

نو قرار گرفته است. شـلمچه یکـی از چنـد محـور      نام مقاومت و روستایی به نام پل
 تاختن ارتش عراق به ایران بود.

عنـوان شـهید محـراب معـروف      ) در تاریخ اسالم به7حضرت علی( شهداي محراب: •
در محراب نماز به عبادت مشـغول بـود    ) در حالی که7است. موالي متقیان علی(

) 7به شهادت رسید و پس از آن ضربۀ مهلک ابن ملجم مرادي بود که امام علـی( 
به خداي کعبه رستگار شدم. در دوران انقالب اسـالمی  » فُزت و رب الکعبه«فرمود: 

خصوص پس از پیروزي انقالب منافقین کوردل طـی سلسـله عملیـاتی بـه تـرور       به
جمله به ائمه جمعه و جماعات و روحانیت  اران امام پرداختند. از آنها و ی شخصیت
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اهللا دستغیب،  آگاه و مبارز و در صحنه نیز رحم نکردند و به ترور شهدایی چون آیت
اهللا قاضی طباطبایی کـه   اهللا اشرفی اصفهانی، آیت اهللا صدوقی، آیت اهللا مدنی، آیت آیت

عبـادي سیاسـی نمـاز جمعـه بـه      ) در محراب و در مراسم 7چون حضرت علی(
  فیض شهادت نائل آمدند.

اي روحـانی در   ش در خانواده1316از مراجع تقلید متولد  اهللا شیخ یوسف: صانعی، آیت •
آباد اصفهان است. پدرشان آقاي شیخ محمدعلی صانعی عالمی وارسته  روستاي نیک

صـفهان شـد و   ش وارد حوزه علمیـه ا 1325اهللا صانعی در سال  و پرهیزکار بود. آیت
براي ادامه تحصیل رهسپار حوزه علمیه قم و با جدیت و عالقۀ وافـر   1330در سال 

دروس حوزه را تا سطح عالی با رتبه اول خواندند. از همان سال وارد درس خـارج  
مستمراً در دروس اصول و فقه  1342حضرت امام خمینی شدند و با جدیت تا سال 

دند. محضر درس آیات عظام بروجردي، محقق و مبانی متقن حضرت امام حاضر بو
اند. پس از پیروزي انقالب از سوي امام خمینی به سمت  داماد و اراکی را درك کرده

 (مصحح) دادستان کل کشور و شوراي نگهبان و شورایعالی قضایی منصوب شدند.
رئیس جمهور کشور عراق بود که بـا اشـاره آمریکـا بـه طمـع گسـترش        صدام حسین: •

و براي اجراي اهداف آمریکـا یعنـی شکسـت یـا جلـوگیري از توسـعه و       کشورش 
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 سـرانجام بـا شکسـت     آمیز و با تمام توان نظامی به ایـران لشکرکشـی کـرد    جنون

 سنگینی از ایران، فرصت حضور آمریکا را در منطقه فراهم آورد.
در یـزد متولـد شـد.     شمسـی  1287قمري برابر با  1327در سال  :محمد خصدوقی، شی •

حدود سی سال در حوزه علمیۀ اصفهان و قم به فراگیري علـوم اسـالمی پرداخـت،    
ام خمینی(ره) حضور فعالی داشت و شهید صدوقی در مبارزات اسالمی به رهبري ام

مـرداد سـال    31عنوان اولـین نفـر پیشـگام بـود، در      در مبارزات مردم یزد همواره به
عنوان امام جمعۀ یزد و نمایندة ولی فقیه منصوب شـد.   از سوي امام خمینی به 1358

حاشـیه بـر   «محقـق اول و  » مختصـر النـافع  «توان به شرحی بـر   از تألیفات ایشان می
بعـد از   1361تیـر   11اي که اقامه کـرد در   اشاره کرد. در آخرین نماز جمعه» كمدار
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اقامه نماز جمعه فرد منافقی با در آغوش کشیدن ایشان و رها کردن ضامن نارنجـک  
 وي را به شهادت رساند.

میالدي تشـکیل   19گرا در اواخر قرن  این جریان سیاسی و ملی صهیونیسم (صهیونیزم): •
هدف آن تشکیل یک کشور یهودي است. بر منابع تاریخی و مذهبی ترین  شد. عمده

یهود تهیه دارد. این جریان به اشغال سرزمین فلسطین و مناطقی از لبنـان پرداختـه و   
سعی دارد یهودیان افراطی دنیا را در سرزمین واقعی فلسطن البته با عنـوان اسـرائیل   

عنوان تشـکلی نژادپرسـتانه    به گرد آورد. این جریان حتی از سوي سازمان ملل متحد
اي است در اورشلیم که  معرفی شده است. واژه صهیونیسم برگرفته از صهیون نام تپه

در تورات بدان اشاره شده است. این جریان در واقع جریانی سکوالر است و بـراي  
زنـد. از سـوي ثروتمنـدان و     رسیدن به اهداف شوم خود بـه هـر کـاري دسـت مـی     

و انگلیس و سایر کشورهاي اروپایی و حتی روسیه مورد حمایت  قدرتمندان آمریکا
یهودیان افراطـی را  » ارض موعود«اساس رسیدن به  گیرد. با بهانه واهی و بی قرار می

خوانند و هر روز در همـان منـاطق اشـغالی بـه      به مناطق اشغال شده فلسطین فرا می
هـاي مـردم در فلسـطین و     ها و اشغال زمین سازي پرداخته و به تخریب خانه شهرك
طلبانه حضرت امام  پردازند. پیروزي انقالب اسالمی و مواضع قاطعانه و حق لبنان می

ها را به خوف واداشته و جریان بیـداري اسـالمی کـه در     خمینی همواره صهیونیست
واقع استمرار و صدور انقالب اسالمی در منطقه است هر لحظه حیات اشـغالگران را  

است. همکاري و وابستگی برخی از سران کشورهاي عربی منطقه با  به خطر انداخته
 ها شده است. دولت غیرقانونی اسرائیل موجب تقویت صهیونیست

ش در روستاي گلیرد طالقان دیده به جهان گشـود.   1289در سال  طالقانی، سیدمحمود: •
دي اهللا حـاج شـیخ عبـدالکریم حـائري یـز      نامه اجتهاد از آیـت  موفق به کسب اجازه

و در مدرســه شــهید مطهــري گردیــده و بعــد از اتمــام تحصــیالت بــه تهــران آمــد 
(سپهساالر سابق) به تـدریس علـوم دینـی مشـغول شـد. ایشـان در کنگـره جهـانی         

شد شرکت کرد و نیز در کنگـره اسـالمی    المسلمین که در کراچی تشکیل می شعوب
شد، دوبار در مقام ریاست هیأت نمایندگی ایران به  بار برگزار می قدس که سالی یک

کـه در  » دارالتقریب بین المـذاهب االسـالمیه  «از تشکیل المقدس سفر کرد. پس  بیت



 783     تعلیقات ¹استان سمنان 

اهللا طالقـانی بـه نماینـدگی مرحـوم      نزدیکی تشیع و تسنن سهمی به سزا داشته، آیت
اهللا العظمی بروجردي براي رساندن پیام ایشان به شیخ شلتوت به آن دیـار سـفر    آیت

هـاي زیـاد در    عالیـت کرد. به پیروي از امام به مخالفت با رژیم پرداخت و به دلیـل ف 
سـعی در آشـنا   » پرتوي از قرآن«همان سال به زندان افتاد. در زندان با نوشتن تفسیر 

اهللا طالقـانی پـس از آزادي از زنـدان نهایـت      کردن افراد به عظمت قرآن کـرد. آیـت  
تالش خود را در جهت پیـروزي انقـالب کـرد. وي در انتخابـات مجلـس خبرگـان       

عنوان نماینده انتخاب شد. اولین نمـاز جمعـه در    تهران بهقانونگذاري از سوي مردم 
به امامت ایشان در دانشگاه تهران برگزار شد. سرانجام در نوزدهم  1358پنجم مرداد 

هاي علمی و مبـارزات سیاسـی    ها فعالیت مرحوم طالقانی پس از سال 1358شهریور 
ه کـردن احکـام   ناپـذیر در راه پیـاد   شاهی و عمـري تـالش خسـتگی    علیه رژیم ستم

  اسالمی دار فانی را وداع گفت و به دیدار معبود شتافت.
ش در تبریز متولد شد. دروس مقـدماتی را  ه.1281در سال  طباطبایی، سیدمحمدحسین: •

سالگی عازم نجف اشرف شد. طـی یـازده سـال اقامـت در      23در ایران خواند و در 
د ابوالحسـن اصـفهانی،   نجف از محضر عالمان نامداري چـون: میـرزاي نـائینی، سـی    

محمدحسین غروي اصفهانی و میرزا علی آقا طباطبـایی اسـتفاده بـرد. اصـول روش     
وچهـار آبـان سـال     رئالیسم و تفسیر المیزان از آثار عالمه است. سـرانجام در بیسـت  

  درگذشت. 1360
بن عقیل بودند که در حادثه کـربال اسـیر    : محمد و ابراهیم، دو فرزند مسلمطفالن مسلم •

زیاد دسـتور داد آن دو را زنـدانی کردنـد. ایـن دو نوجـوان نابـالغ مـدت         دند. ابنش
زندانیان که هوادار اهل بیت بود، شبانه از » مشکور«سال در زندان بودند با کمک  یک

زیـاد بـود وقتـی     زندان گریختند. به خانه زنی پناه بردند که شـوهرش در سـپاه ابـن   
رحمانـه سـر از تنشـان     رود فرات برد و بی شوهرش حادث فهمید که آن دو را کنار

جدا کرد و پیکرشان را در فرات افکند. سرهاي آن دو را براي دریافـت جـایزه نـزد    
عقیـل در چهـار فرسـنگی     زیاد برد، گویند قبر محمد و ابراهیم پسران مسـلم بـن   ابن

 کربال در شهر مسیب است. (فرهنگ عاشورا، جواد محدثی).
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البنین عامریه اسـت. در   ) از ام7فرزند حضرت علی( ):7لب(بن ابیطا بن علی عباس •
صحراي کربال پـس از شـهادت سـه بـرادرش جعفـر, عبـداهللا و عثمـان نوبـت بـه          

) رسـیده  7اش از امـام حسـین(   آفرینی و حضور قهرمانانه و دفـاع جانانـه   حماسه
) 7که بـا حضـرت امـام حسـین(     است. به طرف شط فرات حرکت کرد در حالی

ود. با وجودي که نبردهاي اشقیا آن دو را در مسیر فرات از یکدیگر جـدا  رکاب ب هم
کـه   کردند اما حضرت عباس خود را به فرات رساند، مشک آب را پر کرد بـدون آن 

ها برگشت. در برگشـت بـا نبردهـاي سـپاه      سوي امام و خیمه اي آب بنوشد. به قطره
حمله دست راست و چپش دشمن روبرو شد و در محاصره آنها قرار گرفت. در دو 

همـه   اي بر فرق مبارکش از اسب سقوط کرد. بـا وجـود آن   را قطع کردند و با ضربه
زخم و تیر، توان حرکت نداشت و دو نفر از اشقیا او را به شهادت رساندند. عبـاس  

بـن   حسـین «شهرت داشـت.  » هاشم قمر بنی«العاده به  خاطر شجاعت و زیبایی فوق به
 »یه محمدزادهعلی امام شهدا، مرض

) و پسـر جعفـر طیـار. وي،    7همسـر زینـب کبـري و دامـاد علـی(      عبداهللا بن جعفر: •
طالـب بـه    نخستین نوزاد مسلمان در حبشه بود. در ایامی که پدرش جعفـر بـن ابـی   

بـود.  » اسماء بنت عمیس«حبشه هجرت کرده بود، در آن کشور به دنیا آمد. مادرش 
بـن   نگ موته، به همسري ابوبکر، سپس علیاسماء، پس از شهادت جعفر طیار در ج

) 6) درآمد. عبداهللا بن جعفر، مورد عنایـت خـاص پیـامبر اکـرم(    7طالب( ابی
آمد. عبداهللا جعفـر،   شمار می ویژه که پدرش سردار بزرگ شهید جبهۀ اسالم به بود، به

از جمله کسانی بود که به سیدالشهدا نامه نوشـت و از او خواسـت کـه از سـفر بـه      
ق منصرف شود. گرچه خود در کربال حضـور نداشـت، امـا دو پسـرش عـون و      عرا

) به کربال فرستاد و این دو فرزنـد، در  8محمد را همراه مادرشان حضرت زینب(
رکاب ساالر شهیدان روز عاشورا به شهادت رسـیدند. او از اینکـه نتوانسـته بـود در     

را و شهادت حسین بن خورد. پس از حادثۀ عاشو واقعۀ کربال شرکت کند تأسف می
گـویی نـزد او    ) وي در مدینه بـه سـوگ نشسـت و مـردم بـراي تسـلیت      7علی(
هجري درمدینه درگذشت و در بقیـع   80سالگی، در سال  90آمدند. وي در سن  می
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بـاب  «به خاك سپرده شـد.م برخـی هـم درگذشـت او را در شـام و قبـر وي را در       
 دانند. دمشق، کنار قبر بالل می» الصغیر

) و 7والی کوفه در زمان حادثۀ عاشـورا، کـه شـهادت امـام حسـین(      داهللا بن زیاد:عبی •
گوینـد، زیـرا نـام     هم می» ابن مرجانه«زیاد را  یارانش به دستور او انجام گرفت. ابن 
بـود. در کوفـه پـس از عاشـورا کـه      » مرجانه«نام  مادرش کنیزي زناکار و مجوسی به

) در خطـاب بـه ابـن    8ردند، حضرت زینـب( بیت را وارد داراالماره ک اسراي اهل
خواند و این اشاره به نسبت ناپاك او بود و رسواگر حـاکم  » یابن مرجانه«زیاد، او را 

هجري از طرف معاویـه   54مغرور کوفه. او از سرداران مشهور اموي بود که در سال 
از آنجا معزول و به حکمرانـی بصـره    56به حکومت خراسان منصوب شد. در سال 

صوب گشت. پس از مرگ معاویه و روي کار آمدن یزید، وقتی نهضت مسلم بـن  من
عقیل در کوفه آغاز شد، با حفظ سمت، والی کوفه نیز شد و اوضاع را تحت کنتـرل  

) از 7درآورد و مسلم بن عقیل را به شهادت رساند. پس از حرکت امـام حسـین(  
ـ      مکه به ا بـا آن حضـرت   سوي عراق، وي عمر سعد را بـا لشـکري گسـیل داشـت ت

بجنگد یا او را به بیعت با یزید وا دارد. فرمان کشتن سیدالشـهدا و یـارانش و اسـیر    
بیت او را به عمرسعد (که فرماندة سپاه کوفه در کربال بود) داد. در یکـی   گرفتن اهل
هجـري خـودش و جمعـی از همراهـانش      76ها با سپاه مختار، در سـال   از درگیري

ی است که در زیارت عاشورا، مورد لعن قرار گرفته اسـت:  کشته شدند. وي از کسان
فرهنـگ عاشـورا،   ». «والعن عبیداهللا بن زیاد و ابـن مرجانـه  «و » لعن اهللا ابن مرجانه«

 ».جواد محدثی
از قبیله ثعلبه بود، پدرش از نخستین کسانی بود که به اسالم گرویـد و در   عماربن یاسر: •

وانـی متحمـل شـدند. در مهـاجرت پیـامبر      راه نشر دین خداوند رنـج و عـذاب فرا  
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.
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عاص واثل سهمی قریشی، مکنی به ابوعبداهللا از دهات عـرب. وي   عمرابن عمروعاص: •
) به 6ابتدا از دشمنان سرسخت اسالم بود، سپس اسالم آورد واز جانب پیغبمر(

فرماندهی در چند غزوه فرستاده شد. از طرف خلیفۀ دوم والـی فلسـطین و پـس از    
فین بـین  فتح مصر والی مصر گشت. خلیفۀ سوم وي را برکنـار کـرد. در جنـگ صـ    

علـت   ) و معاویه از سوي معاویه براي حکمیت معرفـی شـد. بـه   7حضرت علی(
 (ه . 38را فریـب داد. در سـال    )7(تیزهوشی، ابوموسی اشعري نمایندة حضرت علی

 »دهخدا«ق) درگذشت.  (ه . 43ق) از جانب معاویه والی مصر گشت و سال 
در  19/12/63) در تـاریخ  3هـرا( الز نام عملیاتی است که با رمز یا فاطمه عملیات بدر: •

الفزنه) انجام شد. این عملیـات بـه    -شرق رودخانه دجله (حد فاصل بین قلعه صالح
خیز هور الهـویزه و ده روسـتا و تصـرف جـاده      آزادي بسیاري از مناطق مهم و نفت

  معروف به خندق شد.
آذرمـاه  القدس (بسـتان)، ایـن عملیـات در تـاریخ هشـتم       عملیات طریق عملیات بستان: •

در منطقه عمومی غـرب شهرسـتان سوسـنگرد و    » یا حسین فرماندهی«با رمز  1360
منطقه عمومی بستان انجام گرفت. آزادسـازي شـهر بسـتان و تـأمین نـوار مـرزي و       
دسترسی به هورالهویزه از اهداف شاخص این عملیات بـود. عـالوه بـر آزادسـازي     

ه بسیار مهم چزابه نیـز آزاد شـد و   پاسگاه مرزي تنگ 5روستاي منطقه و  70بستان و 
کیلومتر مربع از خاك کشور از لوث وجود دشمن پاکسازي شـد. مـدت    800حدود 

عملیات چهارده روز بود. بین نیروهـاي دشـمن در شـمال غـرب و جنـوب غربـی       
خوزستان (جاده فکه، جفیـر) نیـز قطـع ارتبـاط شـد. در ایـن عملیـات تعـدادي از         

  رسیدند. نیروهاي اسالم هم به شهادت
در دوران دفاع مقدس سلسله عملیاتی که به این نام موسـوم بـود    المقدس: عملیات بیت •

) بـود. تـاریخ عملیـات از    7بـن ابیطالـب(   عملیات بود. رمز این عملیات یا علی 6
غرب کـارون، جنـوب غربـی اهـواز و       بود. محور عملیات: 3/3/61الی  10/2/1361

شهر بنـدري خرمشـهر، شـهر هـویزه و پادگـان      شمال خرمشهر. عالوه بر آزادسازي 
 -خرمشـهر، کرخـه خـور، جـاده سوسـنگرد      -حمیدیه، جاده مهم و تدارکاتی اهواز
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هویزه، آزاد ساختن بخش وسیعی از منـاطق جنـوب مـیهن اسـالمی در زیـر آتـش       
 پاسگاه مرزي نیز فراهم شد. 8دشمن و تصرف و تأمین 

دقیقه بـا رمـز عملیـات     30/20ساعت  3/12/1362این عملیات در تاریخ  عملیات خیبر: •
) در محور عملیاتی هورالهویزه و جزایر مجنون آغاز شد. منـاطق  6اهللا( یا رسول

کیلومترمربـع   160آزاد شده در اثر این عملیات عبارتند از: جزایر مجنون به وسـعت  
حلقه چاه نفت بود و چندین روستاي منطقه نقش بسیار مفید و کارآمد  50که داراي 

واحد مهندسی رزمی جنگ جهاد سازندگی در پیروزي ایـن عملیـات شـایان توجـه     
 1322خصوص در احداث صدها کیلومتر خاکریز، احـداث جـاده، احـداث     است به

مورد انواع سنگرهاي انفـرادي و جمعـی. و سـکوهاي متعـدد تـوپ و ضـدهوایی،       
تـوان   جنون را میدر جزایر م 2و  1هاي شماره  احداث قرارگاه کربال و ترسیم اسکله

  یادآور شد.
الزمــان(عج) ادرکنــی، در تــاریخ  ایــن عملیــات بــا رمــز یــا صــاحب عملیــات رمضــان: •

در محور شرق بصره انجام گرفت. از جمله مناطق آزاد شده پس از این  23/4/1361
عملیات پاسگاه زید عراق و محورهاي شمالی و شمال غرب این پاسـگاه اسـت. در   

از نیروهـاي دشـمن بـه اسـارت درآمدنـد، تعـداد زخمـی و        نفر  1315این عملیات 
  نفر بودند. 400هزار و  7شدگان بیش از  کشته

بـا   1361) در تاریخ دوم فـروردین  3این عملیات با رمز یا زهرا( المبین: عملیات فتح •
منظور آزادسازي بخش وسـیعی از جنـوب    هدف تصرف ارتفاعات منطقه عملیاتی به

ت نیروهاي بعثی انجام گرفـت. وسـعت منطقـه عملیـات     غربی میهن اسالمی از دس
هزار و پانصد کیلومتر مربع بود. مناطقی چون جاده دهلران، دشـت عبـاس،    2حدود 

هاي سرخه و ارتفاعـات شـمال غربـی خوزسـتان آزاد      و مناطق دشت چنانه و زمین
شدند. مناطقی چون شهرستان دزفول، اندیمشـک، شـوش، پایگـاه چهـارم شـکاري      

اهواز و صدها روستا از زیر آتش سنگین دشـمن   -جاده سراسري اندیمشک دزفول،
هاي نفتی ابوغریب در ارتفاعات تینه دستیابی شد. در ایـن   بعثی خارج شدند. به چاه

هزار نفر از نیروهاي دشمن کشته و  25عملیات بسیار مهم و سرنوشت ساز بیش از 
  اند. زار نفر ثبت کردهزخمی شدند. تعداد اسراي این عملیات را پانزده ه
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دقیقه با رمز عملیـاتی   30/22ساعت  10/4/55این عملیات در تاریخ  :1عملیات کربالي  •
) ادرکنی در منطقه مهـران آغـاز شـد. منـاطق آزاد شـده از      7یا ابوالفضل العباس(

هاي دهلران مهـران و مهـران ایـالم،     اشغال دشمن بعثی عبارتند از: شهر مهران، جاده
آبـاد و   هاي فـرخ  ا و شهرك نیز در اثر همین عملیات آزاد شدند. پاسگاهچندین روست

هاي تعاون و محمدقاسم و دراجی نیز در اختیار نیروهاي ایران قـرار گرفـت.    پاسگاه
هــاي متعــدد و بکــارگیري انــواع  هــا کیلــومتر جــاده و خــاکریز و احــداث جــاده ده

روهاي امـدادي و پشـتیبانی   هاي زرهی و فعالیت گروه نی آالت و سکوي تانک ماشین
 را از سوي واحد رزمی جنگ جهاد سازندگی نباید در توفیق عملیات نادیده گرفت.

) در محـور  8با رمـز یـا زهـرا(    19/10/65این عملیات در تاریخ  :5عملیات کربالي  •
شلمچه و شرق بصره آغاز شد. از عملکرد پشتیبانی و مهندسی رزمـی بسـیار عظـیم     

ر بود. مناطق مهم آزاد شده در نتیتجۀ ایـن عملیـات عبارتنـد از:    اي برخوردا گسترده
ها روستا و تصرف دریاچـه بوییـان و بخشـی از     الطویل، ده جزایر بوارین، فیاض، ام

کیلومترمربـع   150کیلومتر پیشروي به طرف بصره و آزادسـازي   14کانال ماهیگیري 
 سوادي و خین. وتاز مناطق اشغالی، آزادسازي پاسگاههاي بوبیان شلمچه، ک

دقیقـه بـا رمـز یـااهللا      10/23سـاعت   20/1/62این عملیات در تاریخ  :1عملیات والفجر  •
یااهللا یا اهللا در منطقه عملیاتی شمال غرب فکه شـروع شـد. هـدف عملیـات انهـدام      
نیروهاي دشمن و آزادسازي بخشی از اراضی نوار مـرزي بـود. ارتفاعـات متعـدد و     

انگیـزه آزاد شـد. در ایـن     ودخانه دویـریج و پاسـگاه پـیچ   چندین روستا در حاشیه ر
نفر از نیروهاي عراقی اسیر شـدند و هـزاران نفـر مجـروح و زخمـی و       25عملیات 

کـارگیري   کشته شدند. فعالیت واحد مهندسی رزمـی جنـگ جهـاد سـازندگی و بـه     
 نیروها و ادوات جنگی، رزمی، پشتیبانی و امدادي در پیروزي نیروهاي اسـالم نقـش  

  شایان توجهی داشت.
سـاعت   7/5/1362الزهـرا در تـاریخ    طمـۀ این علمیات با رمز یـا فـا   :3عملیات والفجر  •

دقیقه در منطقه عملیاتی مهران آغاز شـد. هـدف عملیـات تصـرف و تـأمین       15/23
و نمه کالن بوي کوچک و بـزرگ بـود. عـالوه بـر منـاطق       343» زالوآب«ارتفاعات 

هاي عراقی زالوآب و دراجی و  آباد، رضاآباد، پاسگاه فرحهاي ایران  مورد نظر پاسگاه
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سد رودخانه کنجانجم و آزادسازي چندین روستاي منطقه و خـارج نمـودن بخـش    
وسیعی از جاده مهران، دهلران از کنترل دشمن انجام شد. واحد پشتیبانی و مهندسی 

 رزمی جنگ جهاد سازندگی در پیروزي این عملیات نقش مهمی داشت.
) 3با رمز یا زهـرا(  24در ساعت  27/11/62این عملیات در تاریخ  :5ات والفجر عملی •

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

سـازندگی بـا احـداث پـل، کانـال و      واحد پشتیبانی و مهندسی رزمی جنـگ جهـاد   
  هاي منطقه در پیروزي این عملیات نقش بسیار مهمی ایفا کرد. بازسازي جاده

در منطقــه  22در ســاعت  20/11/1366ایــن عملیــات در تــاریخ  : 8عملیــات والفجــر  •
) آغاز شد. منـاطق آزاد شـده در اثـر ایـن عملیـات      3عملیاتی فاو با رمز یا زهرا(

ها و تأسیسات نفتـی شـمال و غـرب شـهر فـاو،       ندري فاو، اسکلهعبارتند از: شهر ب
هـاي نیروهـاي    البیشه و کارخانه تصفیه نمک عراق و پاسگاه هاي قشله و رأس اسکه

 2موشک سطح به دریا. در ایـن عملیـات حـدود      سکوي پرتاب 3دریاي دشمن در 
هـزار نفـر    50 ها بـیش از  ها و زخمی هزار نفر از نیروهاي عراقی اسیر شدند و کشته

ها اسکله و سد خاکی و پل و برپـایی   شد. صدها کیلومتر جاده خاکی و برپایی ده می
بانی از سوي واحد مهندسی رزمـی جنـگ جهـاد سـازندگی را بایـد       ها دکل دیده ده

  یادآور شد.
از شهداي کربالست. پسر جعفـر بـن ابیطالـب (جعفـر طیـار)، مـادرش        عون بن جعفر: •

ــ  ــیس ب مــه حضــور   اســماء بنــت ع ــر ب ــد شــد. در جنــگ خیب ود. در حبشــه متول
پیامبر فرزندان او را فراخوانـد، عبـداهللا،   » موته«) معرفی شد. در جنگ 6رسول(

عون و محمد را حاضر کردند. پیامبر دربارة عون فرمود: در خلقـت و اخـالق شـبیه    
) 7) بــه آن حضـرت پیوســت. علــی( 7مـن اســت. در دوران حکومـت علــی(  

) و 7را به همسري او درآورد. عون در زمان امام حسن مجتبـی( کلثوم  دخترش ام
) از یاران آن دو امام بود. همراه همسرش در کربال حضور داشـت.  7امام حسین(

 56روز عاشورا به میدان رفت و در نبردي دالورانه به شهادت رسید. هنگام شهادت 
 »فرهنگ عاشورا، جواد محدثی«ساله بود. 
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) بود که در دامنه کـوه احـد در   6هاي مشهور پیامبر اسالم( هیکی از غزو غزوة احد: •
کیلومتري شمال مدینه در روز هفتم شوال سال سوم هجري بین مشرکان قریش و  4

تن از مسـلمانان از   74سپاه اسالم رخ داد. در این جنگ دندان رسول خدا شکست، 
د. ایـن جنـگ   الشهدا به شهادت رسیدند و بسیاري نیز مجروح شدن جمله حمزه سید

  (دهخدا) به دلیل غفلت محافظان تنگه احد با شکست مسلمانان مواجه شد.
) اشاره دارد که در ماه رمضان سال 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    313با مکه و مدینه، رخ داد. رسول خدا همراه 

) بر دوش داشت. از سوي دیگر، وقتی سـپاه  7رفت. پرچم سپاه مسلمین را علی(
ابوسفیان از حرکت مسلمانان آگاه شد، با فرستادن پیکی به مکه تقاضاي کمک کـرد.  

نفري عازم بدر شدند. جنگ سختی بین دو  950درنگ با سپاهی  سران قریش هم بی
رگرفت. مسلمانان با وجود تعداد اندکشان با امـداد الهـی بـر قـریش پیـروز      طرف د

شدند. هفتادتن از آنان را کشتند و هفتاد تن را به اسارت گرفتند. ابوجهل و حنظلـه،  
) پـایمردي  7پسر ابوسفیان، در میان کشتگان بودند. در این جنگ حضـرت علـی(  

 36شـود   طوري که گفته می ، بهبسیار کرد و در پیروزي مسلمانان سهم زیادي داشت
تن از مسـلمانان   14تن از مشرکان در آن نبرد به دست او کشته شدند. در این جنگ 

، تـاریخ  1البلـدان، ج  هشـام، معجـم   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          
ناپذیر رسول خدا توانستند شکست سختی به کفار بدهنـد و غنـائم و اسـیران     وصف

یختنـد. حضـرت   فراوان گرفتند. گروهـی از فرمانـدهان لشـکر کفـار بـه طـائف گر      
  (دهخدا) ) آنها را تا طائف تعقیب کرد.6رسول(

عزوة احزاب همان غزوة خندق است. این غزوه در سال پنجم از هجـرت   غزوة خندق: •
) کشـته  7دسـت امیرالمـؤمنین علـی(    اتفاق افتاد. در آن غزوه عمرو بن عبدود بـه 
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ت نصــیر و ابوســفیان و مشــرکین بــه مخالفــت بــا حضــر گشــت. وقتــی یهــود بنــی
) عهد بستند و قبایل بسیاري را بـا خـویش همـراه سـاختند از مکـه      6رسالت(

که ابوسفیان چهارهزار کس با هـزار و پانصـد    سوي مدینه حرکت کردند. در حالی به
) 6طرف مدینه حرکت کردند حصـرت رسـول(   نفر شتر و سیصد رأس اسب به

نفر از مهـاجرین   با مشورت سلمان فارسی حکم به کندن خندق کردند و با سه هزار
) در 7و انصار در دامن کوه سلع که به مدینه متصل بود خندقی حفر کردند. علی(

) در تحسـین  6نهایت رشادت و شجاعت عمربن عبدود را کشت و پیامبر اکرم(
علی بین ابیطالب یوم الخندق افضل من اعمال امتی الـی   ةلمبارز«) فرمود: 7علی(

در همین غزوه بود که مردي از غطفان نام او نعـیم بـن   نکتۀ دیگر اینکه ». مۀیوم القیا
مسعود بود از مهتران عرب بود، خداي او را مسـلمانی انـدر دل افکنـد بـه خـدمت      

) رفت و مسلمان شد و نیروهـاي مخـالف و مشـرکین را بـه تـرك      6اهللا( رسول
) تشویق کرد. در جریان همین غزوه نیز آیاتی نازل شد کـه  6اهللا( جنگ با رسول

  »دهخدا با تلخیص«) فرمود دیگر قریش به حرب ما نیایند. 6امبر(پی
 37) بـود کـه در سـال    7ترین نبردهاي زمان خالفت امـام علـی(   از مهم غزوة صفین: •

کـه در ناحیـه غربـی     -سفیان در سـرزمین صـفین   بن ابی هجري بین ایشان و معاویه
یافت. این جنگ  رخ داد و به جنگ صفین شهرت -عراق بین رقه و بالس قرار دارد

به سبب نقشه شوم عمروبن عاص و توسل او به قرآن بر سر نیزه کـردن و مـاجراي   
 ) به پایان رسید.7حکمیت با شکست سپاه امام علی(

اي است بیابانی در شمال غربی خوزستان و جنوب شرقی استان ایالم. منطقه  منطقه فکه: •
شداخ و رقابیه، از شـمال غـرب   فکه، از جنوب به چزابه و شهر بستان، از شرق به می

خوش و شهر موسیان، از شمال شرق به چنانه، برغازه و سپس به شهر شوش  به عین
گردد. طول و عـرض جغرافیـایی منطقـه     و از غرب به استان العماره عراق منتهی می

 47دقیقـه شـمالی و    15درجـه و   32دقیقه شمالی تا  54درجه و  31عمومی فکه از 
 0دقیقه شرقی امتـداد دارد. ارتفـاع آن از    55درجه و  47شرقی تا  دقیقه 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
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ن دهلـران  شود، بخش شمالی آن جزء استان ایـالم و از توابـع شهرسـتا    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

ي تصرف خرمشهر با تانکها هجوم آورده بـود، وي بـا   سرمست پیشرویهاي اولیه برا
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 
نـگ  طلبی سپاهیان اسالم در برابر کافران بعثی در تاریخ ج 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       
ت حسین، فرزند دیگرشان داوود خانواده متدین توفیق آن را داشتند که پس از شهاد

 را نیز روانه جبهه نمایند و افتخار تقدیم دو شهید را نصیب خود فرمایند.
فرزند آدم و حوا و برادر هابیل است. قابیل و اقلیما از حوا متولد شدند. بار دیگر  قابیل: •

 دنیا آورد. حکم خـدا ایـن بـود کـه هریـک بـا       که حوا باردار شد هابیل و لبودا را به
دختري که از بطن دیگر متولد شده ازدواج کنند، یعنی هابیـل بـا اقلیمـا و قابیـل بـا      
لبودا. چون قابیل این حکم را نپذیرفت و خواهان ازدواج با خواهر بطنی خود بـود.  
خدا گفت قربانی کنند، قربانی هرکس مقبـول افتـاد حـق بـا اوسـت. قربـانی قابیـل        

ابیل را به مرگ تهدیـد کـرد. سـرانجام بـا     پذیرفته نشد و خشمگین شد و برادرش ه
ضربه سنگی هابیل را کشت و او را دفن کرد. خداوند به سزاي عمل زشـت و گنـاه   

اش رانـد.   برادرکشی او را از درگـاه لطـف و مرحمـت خـود و از وطـن و خـانواده      
  (دهخدا)

) 7لقب آن دسته از اهل صفین که در صف معاویه بودند. امیرالمؤمنین علی( قاسطین: •
و این لقبی است که گوینـد  ». امرت بقتال الناکثین و القاسطین و المارقین«فرماید:  می

) 6رســول خــدا بــه آنــان داده اســت. در یکــی از روایــات اســت کــه پیغمبــر(
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) را فرمود: تو پس از من با قاسطین و ناکثین و مارقین جنگ خواهی کرد. 7علی(
 البالغه، شرح ابی الحدید چاپ بیروت). (نهج

باشـد کـه    سرآغاز مرحله نوینی از انقالب اسالمی می 1356ماه  دي 19قیام  دي: 19قیام  •
 1342خـرداد   15طی آن نخستین تظاهرات گسترده مردم مسلمان ایران بعد از قیـام  
آمیز در  اي توهین علیه رژیم طاغوت در شهر قم برپا شد. این قیام به علت درج مقاله

ن آغاز شد. روحانیون و مردم با گردهمایی در مسجد هاي عصر تهرا یکی از روزنامه
اعظم قم، آشکارا سرنگونی حکومت پهلوي را خواستار شدند و همین امـر سـرآغاز   

بـه پیـروزي منتهـی     1357ماه  گیري نهضت اسالمی ایران شد و عاقبت در بهمن اوج
 گشت.

اصـر ایـران.   روحانی مبارز و شخصیت معروف سیاسی تاریخ مع کاشانی، سیدابوالقاسم: •
پس از فرار رضا شاه از ایران مبارزات سیاسی خود را آغاز کـرد کـه در نتیجـه ایـن     
مبارزات توسط نیروهاي اشغالگر انگلیسی دستگیر و زندانی شد. امـا پـس از آزادي   
در مقام نمایندة مردم تهران به مجلس شوراي ملی راه یافـت. بـا حمایـت ایشـان از     

کمک به دولت، صنعت نفت در سراسر کشـور ملـی    دکتر مصدق و تشویق مردم در
اهللا کاشـانی مـردم    السلطنه، آیت اعالم شد. بعد از روي کار آمدن دولت سرکوب قوام

تیر بار دیگر دولت مردمی مصدق را  30را دعوت به قیام کرد که این قیام موسوم به 
ـ        اهللا  تبه قدرت رساند. اما پـس از کودتـاي امریکـایی زاهـدي و بازگشـت شـاه، آی

 80نشین شد تا اینکه سرانجام بعد از عمري مبـارزه بـا اسـتعمار در     کاشانی نیز خانه
  سالگی بدرود حیات گفت.

 اقامتگاه رسمی و محل کار رئیس جمهور آمریکا در واشینگتن دي.سی کاخ سفید: •
عنـوان   هـا بـه   محل استقرار روساي جمهور کشور شوروي است. سـال  هاي کرملین: کاخ •

در سیطره بر برخی » و چپ  کمونیستی«هاي جهان مرسوم به جناح  برقدرتیکی از ا
گرفـت. در واقـع نمـاد     ها صورت مـی  گیري از کشورهاي دنیا در همین مرکز تصمیم

  شد. بود که از طریق کاخ سفید مدیریت می قدرت شوروي در برابر آمریکا می
 -1981بـود، از سـال   نهمین رئیس جمهـور ایالـت متحـده آمریکـا      و سی ، جیمی:کارتر •

در این سمتبود. از جناح حـزب دمکـرات از مهمتـرین مسـائل دوره ریاسـت       1977
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، آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه 1357جمهوري او، پیروزي انقالب اسالمی در سال 
توان نـام   ایران، تسخیر النه جاسوسی آمریکا در ایران و کودتاي نافرجام طبس را می

 برد.
: روحانی مبارز و شخصیت معروف سیاسی تـاریخ معاصـر ایـران    سمکاشانی، سیدابوالقا •

در گذشته پس از فرار رضاشاه از ایران مبارزات سیاسی خـود را آغـاز کـرد کـه در     
نتیجه این مبارزات توسط نیروهاي اشغالگر انگلیسی دستگیر و زندانی شد امـا پـس   

ه یافـت. بـا حمایـت    از آزادي در مقام نماینده مردم تهران به مجلس شوراي ملـی را 
ایشان از دکتر مصدق و تشویق مردم در کمک بـه دولـت صـنعت نفـت در سراسـر      

اهللا  السـلطنه آیـت   کشور ملی اعالم شد. بعد از روي کارآمدن دولـت سـرکوب قـوام   
تیـر بـار دیگـر دولـت      30کاشانی مردم را دعوت به قیام کرد که این قیام موسوم به 

اما پس از کودتاي آمریکایی زاهـدي و بازگشـت   مردمی مصدق را به قدرت رساند. 
نشین شد تا اینکه سـرانجام بعـد از عمـري مبـارزه بـا       اهللا کاشانی نیز خانه شاه، آیت

 سالگی بدرود حیات گفت. 80استعمار در 
هـا و   کوشـد براسـاس مالکیـت مشـترك روش     یک ایدئولوژي است کـه مـی   کمونیسم: •

ــت خصوصــ  ــاب مالکی ــد و در غی ــاعی ضــد  ابزارهــاي تولی ــازمان اجتم ــک س ی ی
اي از  هاي اجتماعی را ترسـیم کنـد. کمونیسـم را شـاخه     بندي گرایی فاقد طبقه دولت

هـاي اجتمـاعی انسـانی در مکتـب      دانند. اشکال اولیه سـازمان  مکتب سوسیالیسم می
مشهور است. با این وجود، کمونیسم یـک نـوع سـازمان    » کمون اولیه«مارکسیسم به 

عنـوان ایـدئولوژي روسـیه،     هاي سـال بـه   کند. این مکتب سال میاجتماعی را ترسیم 
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
بزار تولید را ترویج کرد که در آن دولت (هیئت حاکمه) براساس مکتب اشتراکی ا می
کرد. پس از فروپاشی روسیه و تغییر موضع و جهت اقتصادي چـین ایـن مکتـب     می

  تا حدي در جهان تضعیف شده است.
سفارت آمریکا را  1358ماه  آبان 13دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در  کودتاي طبس: •

بـراي آزادي  که در واقع محل و مرکز توطئه و جاسوس بود اشغال کردنـد. آمریکـا   
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ایگـل  «و عملیـات  » دلتافورس«اي را درنظر گرفت. از جمله  ریزي ها برنامه جوساس
رد  5/2/1359نفـر نیـرو در    132توان نام برد. عملیات را با  به نیمه عقاب را می» کل

هـاي راهـداري    صدر و تعطیلـی حـوزه   صحراي طبس شروع کردند. با همکاري بنی
کوپتر را در طبس فرود آمدنـد.   دستگاه هلی 6ابتدا با  هوایی ایران نیروهاي آمریکایی

از آنجا که خداوند همواره انقالب اسالمی را مورد لطـف قـرار داده اسـت یکـی از     
مستقر در محل برخورد کـرد   130 -کوپترها در حین برخاستن به هواپیماي سی هلی

ت را کـارتر رئـیس جمهـوري وقـت آمریکـا عملیـا       و انفجار عظیمی رخ داد. جیمی
مستقیماً تحت نظر داشت. شـهید محمـد منتظرقـائم فرمانـدة خبیـر و شـجاع سـپاه        

رسـاند تـا از    پاسداران انقالب اسالمی نیرو خود را به محل فرود نیروهاي آمریکا می
هـا اسـتفاده کنـد. پـس از انفجـار و آتـش        مدارك و اسناد موجود و همراه آمریکایی

کاخ سـفید اعالمیـه توقـف و عمـالً شکسـت      کوپترها ازسوي  گرفتن هواپیما و هلی
قـوا بـود    صدر که در موضـع فرمانـدهی کـل    عملیات و کودتاي طبس اعالم شد. بنی

هـا را بمبـاران کننـد. بسـیاري از      جاي مانده آمریکایی کوپترهاي به دستور داد تا هلی
صدر در آتش سـوخت و محمـد منتظرقـائم     اسناد محرمانه در این خیانت آشکار بنی

کـرد بـه شـهادت رسـید.      هـا حفاظـت مـی    کوپترها پس از فرار آمریکـایی  ز هلیکه ا
خصـوص نیروهـاي    صدر جریانی ناسالم را در نیروي هـوایی بـه   متأسفانه از قبل بنی

بازمانده از رژیم شاه سازماندهی کـرده بـود. عـالوه بـر ازبـین رفـتن اسـناد مهـم و         
توانسـت   و پیشـرفته نیـز مـی   کـوپتر مـدرن    شهادت محمد منتظرقائم پنج فروند هلی

غنیمتی ارزشمند و تاریخی براي ایران باشد. شکست کودتا سند مبرهنی بر دخالـت  
 گردد. و رسوایی آمریکا در ایران و در برابر انقالب اسالمی محسوب می

هـاي   نام گروه کومله از ادغام سه گروه چیگراي کرد تشکیل شد به 1357در سال  کومله: •
ستان ایران، گروه چاوه و گروه اتحادیه کشاورزان و بعـدها بـا   گروه زحمتکشان کرد

اسامی حزب کمونیست ایران، اتحاد سوسیالیستی کارگري و حزب اتحاد کمونیست 
کردند. در ابتدا پیرو اندیشـه و مشـی سیاسـی     کارگري و با تعدد انشعاب فعالیت می

المی ایـران موضـع   مائوسیسم بودند. این گروه از آغاز در برابر نظـام جمهـوري اسـ   
» سـازمان کردسـتان حـزب کمونیسـت ایـران     «نـام   مخالف داشت. حتی زمانی که به
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هـا و   علت وابستگی به قـدرت  کرد اما به ظاهر از خلق کرد دفاع می کرد به فعالیت می
کرد.  کشورهاي کمونیست بیگانه از منطقۀ کردستان ایران سلب آرامش و آسایش می

دگی نیروهاي انقالب در منطقه موضع مخالف داشـتند. در  هاي سازن در برابر فعالیت
هاي منطقـه دسـت داشـتند. بـه بهانـۀ اسـتقالل کردسـتان بسـیاري از          تمامی آشوب

هاي  نیروهاي انقالبی پاسدار را به شهادت رساندند. به جنگ مسلحانه در برابر ارگان
ي اسالمی آنـان را  هایی بود که نظام جمهور انتظامی و نظامی پرداختند از جمله گروه

 غیرقانونی اعالم کرد.  
از احادیثی که در کراهت سـیاه وارد شـده و شـیخ حـر عـاملی در رسـائل        لباس سیاه: •

) فیمـا علـم   7قـال امیرالمـومنین(  «الشیعه نقل کرده است یکی این حدیث است: 
امیرالمـومنین در  «) ترجمه: 382، ص4(ج» اصحابه: ال تلبس السواد فانه لباس فرعون

لیم یارانش گفت: سیاه نپوشید که رنگ لباس فرعون اسـت. امـا بعضـی دیگـر از     تع
 اند. احادیث پوشیدن رنگ سیاه در کفش و عمامه و کساء را روا دانسته

شـود کـه آزادي شخصـی را     به جریان و تفکري مرتبط با دولت، اطـالق مـی   لیبرالیسم: •
روشـنفکري ریشـه دارد.   دانند. لیبرالیسم مدرن در عصـر   ترین هدف سیاسی می مهم
صورت کلی، لیبرالیسم به ظاهر بـر حقـوق افـراد و برابـري فرصـت تأکیـد دارد.        به

هـاي متفـاوتی را پیشـنهاد کننـد.      هاي مختلف لیبرالیسم ممکن است سیاسـت  شاخه
ها در نظام جمهوري اسالمی با وجودي که به قدرت رسیدند در ادامـه نسـبت    لیبرال

گیري کردند. از جهـت مشـی سیاسـی چنـدان      امام موضعبه برخی مواضع و فتاواي 
 پایبندي به اصول و مبانی نظام جمهوري اسالمی ندارند.

خواه بود که در پی مبارزات خود علیه  روحانی مبارز و عالمی آزادي مدرس، سیدحسن: •
رضـاخان   1299هـاي بیگانگـان در زمـان کودتـاي      ظلم حکومت داخلی و دخالـت 

عنـوان   وي پس از سقوط کابینه سیدضیاء از زنـدان آزاد و بـه  دستگیر و زندانی شد. 
هـاي خـود    نماینده مردم تهران به مجلس راه یافت. سرانجام در پی تشدید مخالفـت 

علیه حکومت رضا شاه به خواف تبعید و سپس به کاشمر منتقل شد و همان جـا بـه   
ــه      ــه حرف ــدرس از جمل ــید. م ــهادت رس ــه ش ــی ب ــل دولت ــت عوام ــرین  اي دس ت

هاي ایرانی بود که با وجود اقلیت همیشگی، با سخنان خـود اکثریـت    لمانتاریستپار
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از شـهید  » سیاست ما عین دیانـت ماسـت  «کشید. شعار معروف  را به سمت خود می
  مدرس است.

هجري شمسی در آذرشهر آذربایجان شرقی دیـده بـه    1293در سال  مدنی، سیداسداهللا: •
علم و کمال به شـهر مقـدس قـم عزیمـت     جهان گشود. در آغاز جوانی براي کسب 

کرد. دیري نپایید که از استادان معروف حوزة علمیه نجف شد و توانست از مراجـع  
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   نمایندة مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد. پس از شهادت آیت
اهللا مـدنی در بیسـتم    فرمان امام خمینی امامت جمعه تبریز را به عهده گرفـت. آیـت  

همدان با انفجار نارنجـک منـافقی    هاي نماز جمعه پس از اتمام خطبه 1360شهریور 
  کوردل به شهادت رسید.

از آنجا که جمله مورد نظر ادامه قسمتی است که حذف شده مفهوم عبارت مردم کوفه:  •
که ما نباید مثل مردم کوفه با امام عزیزمان بیعت ببندیم. مردم کوفه در  باید این باشد

هـاي پـس از پیـروزي     در سـال  اند. 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  خمینی سر می
پذیرد یکی از شـعارها ایـن    اي صورت می هایی که با حضرت آیت اهللا خامنه مالقات
 ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند. است که

در شهر قدس و نخسـتین قبلـه مسـلمانان بـوده اسـت. ایـن مسـجد را         مسجد االقصی: •
اي  ) بنا کرد. سـپس فرزنـدش سـلیمان تکمـیلش کـرد. در زلزلـه      7حضرت داود(

الـدین ایـوبی مرمـت شـد. نـام       میالدي توسط صـالح  585شدید ویران شد در سال 
مجید آیه اول از سورة اسراء در آیات مربوط به معراج پیامبر االقصی در قرآن  مسجد
سبحان الذي اسري بعبده لیالً مـن المسـجد الحـرام الـی     «) آمده است: 6اسالم(

این مسجد بارها از سوي یهودیـان افراطـی و صهیونیسـت مـورد     » المسجد االقصی
تـش  میالدي قسمت جنوب شـرقی مسـجد بـه آ    1969تهاجم قرار گرفته و در سال 
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هـاي مهـم مقاومـت مسـلمانان      عنـوان یکـی از مراکـز و پایگـاه     کشیده شد. امروز به
  شود. فلسطین نامیده می

اولین شهید عاشورا که در حملۀ نخست بـه شـهادت رسـید از     بن عوسجه اسدي: مسلم •
بیـت بـود. از اصـحاب     هاي درخشان کوفه و هواداران اهـل  اسد و از چهره طایفه بنی

رفـت. فـردي پارسـا، شـجاع و      شـمار مـی   سـلمانان بـا سـابقه بـه    ) و م6پیامبر(
گرفـت. در   ) بیعـت مـی  7هـاي امیرالمـؤمنین(   سوارکاري نامی بود. در همۀ جنگ

) از یاران خواست تا با استفاده از تـاریکی شـب   7کربال پس از آنکه امام حسین(
 از صحنه خارج شوند مسلم برخاست و سوگند خورد اگـر هفتـاد بـار کشـته شـوم     
سوزانده شوم و خاکسترم بر باد رود هرگز تو را رها نخواهم کرد. سپاه دشمن چون 

هـاي   تن جنگیدن با او را نداشت او را در سنگ بـاران کردنـد. در لحظـه    به یاراي تن
) را 7بن مظاهر باالي سر او رفت او را توصیه کرد که مبادا حسین( آخر که حبیب

 حدثی).تنها گذارد. (فرهنگ عاشورا، جواد م
در  1300اکبر فیض معروف به مشکینی در سال  اهللا علی آیت اکبر: مشکینی(فیض)، علی •

اي متدین و اهل علم دیـده بـه جهـان     روستایی از توابع بلوك مشکین و در خانواده
گشود. پدر وي نیز روحانی و اهل علم و تقوي بود. ایشان پـس از کسـب مقـدمات    

ت و پس از رحلت پدر به اردبیل مهاجرت کـرد  علوم دینی در نجف به ایران بازگش
و در آنجا ادامه تحصیل داد. ایشان از نخستین افرادي بود که در نهضت سخنرانی از 

نفر از اساتید حوزه بـه نقـاط مختلفـی     27قیام روشنگرانه امام دفاع کرده و به همراه 
جریانـات   مثل کاشمر، ماهان کرمان و گلپایگان تبعیـد شـد. ایفـاي نقـش ایشـان در     

هایی چون عضویت در خبرگـان، تـدوین قـانون     مختلف بعد از انقالب در مسئولیت
اساسی، عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قـم و ریاسـت شـوراي بـازنگري     
قانون اساسی مشهود است. در کارنامـه علمـی و فرهنگـی ایشـان تأسـیس مؤسسـه       

 توان مشاهده کرد. مقاله را میها جلد کتاب و  الهادي و تألیف، تصحیح و ترجمه ده
دنیا آمد. در مدرسـۀ سیاسـی    به 1258دکتر محمد مصدق در اردیبهشت  مصدق، محمد: •

تازه تأسیس به تحصیل پرداخت. در دوره اول بـه نماینـدگی اصـفهان وارد مجلـس     
شوراي ملی شد. از مدرسۀ علوم سیاسی پاریس و از دانشگاه نوشاتل درجۀ دکتـراي  
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عنوان وزیر دادگستري معرفـی   الت گرفت. در کابینۀ مشیرالدوله بهحقوق و جواز وک
شد. مدتی از سوي مـردم فـارس، والـی (اسـتاندارد) ایالـت فـارس شـد. در کابینـۀ         

السلطنه به وزارت دارایی منصوب شد. مدتی والی آذربایجان شد. با وجودي که  قوام
نپـذیرفت و رحـل   وزیـري پیشـنهاد شـد     در کابینۀ سردار سپه به وي پست نخسـت 

علـت بیمـاري    اقامت در احمدآباد مستوفی افکند. مدتی به بیرجند تبعید شد امـا بـه  
مجدداً او را به احمدآباد برگرداندند. در جریان سی تیر دولـت قـوام برکنـار شـد و     

آذر تلفـن را ملـی    25وزیـر شـد و در    دکتر مصدق با تصدي وزارت جنگ نخسـت 
که منجر به فرار شـاه از ایـران شـد. در     1332مرداد  25اعالم کرد و پس از کودتاي 

کارنامۀ دکتر محمد مصدق ملی اعالم کردن صنعت نفت قابل توجـه اسـت. پـس از    
ماه زمامداري و کودتاي دیگر شاه به ایران برگشت و مصدق برکنـار و محاکمـه    28

  »دهخدا«چشم از جهان فروبست.  1345اسفند سال  14شد، سرانجام در 
اي روحـانی متولـد شـد و در     ش) در مشهد در خانواده1357 -1298( رتضی:مطهري، م •

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  و تبلیغ و سخنرانیبعد از عزیمت به تهران، تدریس  1331مطهري از سال 
اي مهـیج   بعد از سـخنرانی  1342را در مدارس و محافل مذهبی آغاز کرد و در سال 

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   تـرین نظریـه   عنوان مهـم  نان و جامعه از پا ننشست تا آنجا که بهبخشی به جوا
بـه دسـت    1358اردیبهشـت   11جمهوري اسالمی نـامبردار شـد. امـا سـرانجام در     

 گروهک منحرف فرقان به شهادت رسید.
کامه و طاغوتی جبار بود پـدرش ابوسـفیان و    سفیان زمامداري خود بن ابی معاویه معاویه: •

ترین دشمنان اسالم بود از زمان عثمان والی شام  رخوار از سرسختمادرش هند جگ
کرد. معاویه به هـیچ یـک    ) جنگید. و همواره علیه او توطئه می7گشت و با علی(
) تحمیـل کـرد وفـا نکـرد. از جملـه      7اي که به امام حسـن(  نامه از تعهدات صلح

فرزند شرابخوار  هاي معاویه بیعت اجباري از مردم گرفتن براي والیت عهدي بدعت
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) کـه  7بن علی( ترین گروه مخالفان بیعت با یزید حسین و ناالیقش یزید بود. قوي
امیه فرمـود:   ) دربارة بنی7هرگز در برابر آن پدر و پسر سکوت نکرد. امام حسین(

ما و آنان در خصمی هستیم که نزاعمـان  » «انا وهم الحضمان الذّان اختصمانی ربهم«
امیـه بـر مسـلمانان و روي کـار      معاویه در تحکیم سلطه بنـی  ».برسر مسئله خداست

 آمدن یزید و جنایتهاي بعدي سهم عمده داشت.
. ش) در همـدان دیـده بـه جهـان گشـود. در آنجـا بـه         (ه 1307در سال  مفتح، محمد: •

تحصیل دوره دبستان و مقدمات علوم اسالمی روي آورد. سپس به حوزه علمیه قـم  
در این حوزه به درجه اجتهاد رسید، در دانشگاه تهران نیـز   که مهاجرت کرد. درحالی

هـاي مهـم مبـارزات     موفق به اخذ درجه دکتري گردید. نقش شهید مفتح در صـحنه 
بسـیار حسـاس بـود. در     1357شـکن عیـد فطـر     انقالبی از جمله اقامه نماز دشـمن 

ن جاري کـرد و  هاي نماز جمعه براي اولین بار نام امام خمینی را آشکارا بر زبا خطبه
رهبري امام را مورد تأکید قرار داد و مردم را به راهپیمایی براي روزهاي بعد دعوت 
کرد. شهید مفتح با تشکیل شوراي انقالب، از طـرف امـام بـه عضـویت ایـن شـورا       

عنوان عضو هیـأت   اهللا مفتح، به درآمد و در این سنگر منشأ خدمات شایانی شد. آیت
آذرمـاه   27پرداخـت. سـرانجام در    تـدریس و تحقیـق مـی    علمی دانشگان تهران، به

به همراه دو تن از پاسداران جان بر کف خود در مقابـل دانشـکده الهیـات از     1358
ــه شــهادت رســید و در صــحن حــرم حضــرت     ــان ب ــافق فرق ســوي گروهــک من

  ) به خاك سپرده شد.3معصومه(
بـارتی دقیقـاً مثـل ایـن     کدام از کتب روایی حدیث یـا ع  ..: در هیچمن طلبنی وجدنی و. •

مشهور بود یافت » حدیث قدسی«هاي دفاع مقدس به  خصوص در سال عبارت که به
ان اهللا تعـالی قـال: مـن    «الشیعه حدیثی شبیه به این نقل شده اسـت:   نشد. در وسائل

و من سألنی اعطیته و من اعطانی شکرته و مـن عصـانی سـترته و مـن      حیتۀدعانی ا
ی ابتلیته و من احبتُـه قتلتـه و مـن قتلتـه      و من عرفنی بقیۀقصدنی ا خیرته و من احبنّ

 ).419، ص 18(ج » 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  
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شـد تـا در    الب اسالمی، هر روز با جمهوري اسالمی زاویه مواضعشان بیشتر مـی انق
هاي آنان  علیه جمهوري اسالمی به مشی مسلحانه روي آوردند. فعالیت 1360خرداد 

از سوي حکومت ایران غیرقانونی اعالم شد. پس از آن تغییرات سازمانی وابسته بـه  
ه بـه شـانه صـدام علیـه جمهـوري      آمریکا و اقمارش در عراق مستقر شـدند و شـان  

کردند. سرسپرده صدام شده در تخلیه اطالعـاتی و شـکنجه    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. یر ضدانقالبها و سا طلب سلطنت

از طریق خبرگان رهبري بـه سـمت قـائم مقـام رهبـري       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.

وزیـري   با رأي مجلس شوراي اسـالمی بـه نخسـت    1360: در سال موسوي، میرحسین •
در این سمت بود. در مـدتی کـه وي    1368جمهوري اسالمی انتخاب شد و تا سال 

 عهده داشت مورد احترام و عالقه رزمندگان اسالم و مردم بود. وزیري را به نخست
) بـود. وي بـردة   7حضرت علـی(  : بنی اسد از اجلَۀ اصحابابن یحیی از موالی  میثم •

) او را خریـد و آزاد کـرد و میـثم نـزد     7اسـد بـود و حضـرت علـی(     زنی از بنی
سبب عالقـه و ارتبـاطی کـه     ) باقی ماند سپس در کوفه سکونت گزید و به7علی(

) داشت عبیداهللا بـن زیـاد امیـر کوفـه او را زنـدانی سـاخت و       7با حضرت علی(
هاشم کرد  در آن حال شروع به بیان فضایل بنی سپس بر چوبی به صلیب کشید و او

و چون خبر آنرا به ابن زیاد دادند بدو گفتند که این برده شما را مفتضح ساخت، امر 
بـار بـود کـه در تـاریخ اسـالم کسـی را لجـام         کرد که او لجام نهادند و این نخستین

و ده روز پـیش از  .ق.  ه 60زدند و سپس با نیزه او را بقتل رساندند و آن در سال  می
). 294، ص8) به عـراق بـوده اسـت. (از االعـالم زرکلـی، ج     7ورود امام حسین(

) 7هاي کوفه و از اجلۀ اصحاب حضرت امیرالمومنین علی( ابوسالم میثم از ایرانی
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بوده و او را عبیداله زیاد ده روز قبل از آنکه حضرت امام حسین به عراق وارد شود 
 »هخداد«در کوفه به قتل رساند. 

) بود. میثم تمار فرزند یحیی و اهـل  7از صحابه خاص حضرت امام علی( میثم تمار: •
بـود. بعضـی او را ایرانـی و از     -اي میـان عـراق و ایـران    منطقـه  -»نهروان«سرزمین 

(خرمـافروش) را  » تمـار «گفتند. لقب  هم می» ابوسالم«اند. به او  مردمان فارس دانسته
د، که در کوفه خرمافروش بود. ابتدا غالم زنی از طایفه گفتن هم از آن جهت به او می

) او را از آن زن خرید و آزاد کرد که بعـد از آن از  7بود. حضرت علی(» اسد بنی«
) 6چنـین وي از اصـحاب پیـامبر اکـرم(     یاران و صحابه آن حضـرت شـد. هـم   

در هاي نخستین حیـاتش و   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  7موالي خـود علـی(  بسیاري را به او آموخت. میثم، علم تفسیر قرآن را نزد 
گرفت. و از معارفی که از او آموخته بود کتابی تدوین کرد که کتـابش را پسـرش از   

آیـد. نقـل    حسـاب مـی   او روایت کرد. به همین جهت، میثم یکی از مؤلفان شیعه بـه 
تـو را  «) چگونگی کشته شدن میثم را پیشگویی و به وي گفـت:  7است که علی(

و به دار خواهنـد زد. در روز سـوم از بینـی و دهـان تـو       کنند 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(
و  ) خبر داده بود به دار آویخته شـد 7دستگیر شد و به همان نحوي که امام علی(

  .کشته شد
از مجاهدان مشروطیت و رهبر قیام جنگل. نامش یونس معـروف   میرزا کوچک جنگلی: •

ق دیـده بـه   ه. 1298خان فرزند میرزا بزرگ از مردم رشت در سـال   به میرزا کوچک
آباد رشت و مدرسـه محمودیـه    جهان گشود. مقدمات علوم دینی را در مدرسه صالح

هاي بسیار تصمیم به تأسیس نهضت جنگـل   یبشمیران فرا گرفت. پس از فراز و نش
الـدین و سـایر    خـان و سـردار محیـی    االطبـاء و میـرزا کـریم    گرفت. با دکتر شـمس 
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مجاهدین گیالن براي اخراج بیگانگان از ایران به مبارزه پرداخت. فـردي معتقـد بـه    
م احکام شریعت بود. مدتی طلبه علوم دینی بود، اما از مقدمات فراتر نرفت. سـرانجا 

دهخدا بـا  «ش) با مرگ مشکوك او نهضت جنگل هم خاتمه یافت.  1300در سال (
  »تلخیص

مشهور به نواب صفوي از رهبران اصـلی سـازمان    (نواب صفوي): میرلوحی، سیدمجتبی •
ترتیـب رژیـم طـاغوت     فدائیان اسالم همراه سه تن از همرزمانش شهید شـد. بـدین  

خواهی سخن گفته بود به شهادت  اي اسالممبارزي متعهد و انقالبی را که فقط بر مبن
اي روحـانی   هجـري شمسـی در خـانواده    1305رساند. شهید نواب صفوي در سال 

متولــد شــد و تحصــیالت متــداول را در کنــار تحصــیالت حــوزوي ادامــه داد. وي 
گشاي مبارزات مسلحانه اسالمی  مکتبی است که راه -بنیانگذار اولین سازمان انقالبی

اسالم مبارزه با شاه و عوامل او را در داخل و نیز مبارزه با استعمارگران  بود. فداییان
هاي خارجی و روشنفکرنماهاي وابسته به غرب را سـرلوحه اهـداف خـود     و قدرت

  قرار داده بودند!
دهد. کسانی که در  ) به اهل واقعۀ جمل می7لقبی است که امیرالمؤمنین علی( ناکثین: •

) بیعت کردند و در بصره عهد خود را شکسـتند و بـه   7(ابن ابیطالب مدینه با علی
 جنگ با وي برخاستند.

شیخ) بن مال عباس نوري مازندرانی معروف به شـیخ نـوري از    : (حاجیاهللا نوري، فضل •
فقهاي امامیه و از مراجع تقلید اوایل قرن چهاردهم است. پس از تحصیل علوم دینی 

مایت و همراهـی از محمـدعلی شـاه    مقیم تهران گشت و در وقایع مشروطیت به ح
خـواه   قاجار به مخالفت با طباطبایی و بهبهانی دو روحانی صاحب نفـوذ و مشـروطه  

به دار آویخته شد و در قم  1327رجب  13پرداخت. پس از فتح تهران گرفتار و در 
الغافـل و ارشـاد الجاهـل، صـحیفه مهـدویت را       ةمدفون است. از تصانیف او تـذکر 

 ».دهخدا«رد. توان نام ب می
با جدایی از جبهه ملی ایران و تأکید  1340: حزبی سیاسی بود که در سال نهضت آزادي •

اسالمی تأسیس شد. اولین دبیرکل آن آقاي مهدي بازرگان بود. که  -بر هویت ایرانی
علت خروج از مسیر کلی و جهت  تا هنگام مرگ در این سمت قرار داشت. بعدها به
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و اخذ مواضع مخالف از سوي نظام فعالیتشان غیرقـانونی  حرکتی جمهوري اسالمی 
 اعالم شد.

آن است که با فعل بعضی از مکلفان منظور حاصل شود، هرکه باشد فرق  واجب کفایی: •
کند (عدة مکلفان معین نیسـت) ماننـد جهـاد. در هـر صـورت اگـر افـرادي در         نمی
فـه نماینـد، تکلیـف از    گیرد انجام وظی اي که حکم واجب کفایی بدان تعلق می زمینه

  نامۀ دهخدا). گردد. (لغت عهده بقیه ساقط می
کار رفته است با دو نگاه  هاي متعددي در قرآن به تعبیر وراثت ارض در آیه وراثت زمین: •

گـرفتن زمـین از آنـان     اند. ب) بازپس که هدایت شده ویژه: الف) وراثت زمین به آنان
وقـالوا  «سورة زمر چنین آمده اسـت:   74در آیه  اند. که از پیشینیان آن را به ارث برده

ه و اورثنا االرض... عدنا و و گوینـد سـپاس و سـتایش    «ترجمه: » الحمدهللا الذي صدقَ
خداي راست که وعده خویش را به ما راسـت داشـت و زمـین (بهشـت) را بـه مـا       

  میراث داد.
یـک بطـن از حـوا زاییـده     فرزند آدم و حوا، برادر قابیل است. هابیل و لبـودا از   هابیل: •

شدند و قابیل و اقلیما از بطن دیگر به دنیا آمدند. حکم خـدا ایـن بـود کـه بـرادر و      
توانند ازدواج کنند، باید هابیل با اقلیما و قابیل با لبودا ازدواج کننـد.   خواهر تنی نمی

قابیل نپذیرفت و در حسادت با برادر، قابیل هابیل را کشت. هابیـل نخسـتین کسـی    
د که توسط برادر کشته شد. گویند جایی که قابیـل هابیـل را بـه خـاك سـپرد در      بو

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      

ه قتل برادر تحریک کرد. هابیل شـبان بـود.   قابیل پذیرفته نشد و همین امر قابیل را ب
  هابیل فرزند دوم آدم و حواست. (دهخدا)

از روحانیون مبارز قبل از انقالب است که در جـوانی پیـرو    اکبر: رفسنجانی، علی هاشمی •
مشی فکر سیاسی مبارزاتی حضرت امام شد. قبل از انقـالب مکـرر از سـوي رژیـم     

هایی چون: سرپرسـتی   دار مسئولیت می عهدهپهلوي دستگیر شد. پس از انقالب اسال
وزارت کشور، ریاست مجلس شوراي اسالمی، ریاست جمهوري، ریاسـت شـوراي   
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عالی انقالب فرهنگی، امام جمعه موقت تهران، رئیس مجلس خبرگـان رهبـري و...   
 اکنون ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارند. شد. هم

سـالگی   14در بهشهر متولد گردید. از سـن   1313در سال  نژاد، سیدعبدالکریم: هاشمی •
اهللا کوهسـتانی، سـپس در قـم نـزد آیـات عظـام بروجـردي و امـام          در محضر آیـت 

خمینی(ره) به تحصیل علوم دینی پرداخـت. وي از همـان اوایـل انقـالب در سـال      
هــا و  مبــارزات خــویش را علیــه رژیــم ستمشــاهی آغــاز نمــود و بــا خطبــه  1341

هاي پرشور و انقالبی در نشر افکار انقالبی اسالم و افشـاي ماهیـت رژیـم     سخنرانی
یکـی از  » مناظره دکتر وپیر«پهلوي تمامی توان خود را به کار برد. کتاب مشهور وي 

رفت. او پس از پیروزي انقـالب انقـالب    کتب ممنوعه در زمان طاغوت به شمار می
مجلـس قانونگـذاري انتخـاب و     اسالمی به عنوان نماینده خبرگان مشهد مقـدس در 

دار شد. از دیگـر آثـار ایـن     مسئولیت دبیري حزب جمهوري اسالمی مشهد را عهده
بخـش، مشـکالت مـذهبی     هاي ذیل اشاره نمود: هستی توان به کتاب عالم مجاهد می

 ها آموخت.   روز، مسائل عصر ما، درسی که حسین به انسان
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
وزیر در این حادثه  عنوان نخست رئیس جمهوري اسالمی و دکتر محمدجواد باهنر به

  دلخراش به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
ي اسالمی واقـع در سرچشـمه تهـران    دفتر مرکزي حزب جمهور هفت تیر (سرچشمه): •

هاي سرشناس کشوري بود که در شـب هفـتم    محل گردهمایی بسیاري از شخصیت
هـاي انقالبـی و    تـن از چهـره   72وسیلۀ بمب منفجر گردیـد و بـیش از    به 1360تیر 

دسـت   نمایندگان مجلس، اعضاي هیأت دولت و اعضاي حزب جمهوري اسالمی به
ادت رسیدند. در ایـن حادثـه غیـر انسـانی تعـدادي از      منافقان به طرزي فجیع به شه

اهللا دکتـر سـیدمحمد    کـه در رأس آنـان شـهید آیـت     -هاي انقالب اسالمی شخصیت
  به درجۀ رفیع شهادت نائل آمدند. -حسینی بهشتی قرار داشت

آمده )» 7کلمات االمام الحسین( عۀموسو«عبارتی که در کتاب  هل من ناصر ینصرنی: •
 یـۀ راحم یرحم آل الرسول المختار، هـل مـن ناصـر ینصـر الـذر      هل من«این است: 
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) 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(3ندان بتول(فرز

) اسـت کـه در   7ها مشهور و شعار حضرت امـام حسـین(   از روایت هیهات من الذله: •
، 2، متقل خوارزمی، ج131المهموم، ص مقابل دشمنان خویش بیان شده است. (نفس

ـ     83، ص45االنوار، ج ، بحار7ص ه سـرایش  ). مفهوم ایـن عبـارت بـراي شـاعران مای
». از من دور است که بـه ذلـت تـن بـدهم    «اشعار حماسی بلندي شده است. ترجمه 

البته این تعبیر جزیی از سخنان گهربار آن حضرت است که در روز عاشـورا فرمـود:   
اال و ان الدعی من الدعی قد رکزنی بین السلۀ و الذله و هیهات له ذلک من، هیهات «

 ).505واد محدثی، ص(فرهنگ عاشورا، ج» منا الذله...
است مشهور و او پسر زادة سام بن نوح و عمه خضر اسـت. همـراه     نام پیغمبري  الیاس: •

اسـرائیل   او آب حیات خورده از این رو همیشه زنده اسـت. الیـاس از پیـامبران بنـی    
انـد. الیـاس صـاحب کتـاب نبـود. پیـامبري        است پانزده سال دورة نبوتش را نوشـته 

قـرن قبـل از مـیالد     9متعصـب بـود. از اهـالی بعلبـک بـود       شجاع، امـین، غیـور و  
کـرد ولـی قـوم دعـوت او را      پرستی دعوت می اسرائیل را به ترك بت زیست. بنی می

رساندند تمام خوارق عادت و معجـزاتش را انکـار    کردند و او را آزار می اجابت نمی
من «کردند. در قرآن از او چنین یاد شده است و  می  (دهخدا).». المرسلینانّ الیاس لَ

پسر عامر از نخستین شهیدان تاریخ اسالم، پدرِ عمار یاسـر و همسـر سـمیه بـود.      یاسر: •
و » حـارث «یاسر از اعراب عنسی مذجحی قحطانی یمن بود که همراه دو بـرادرش  

از یمن به مکه راه افتاد تا برادر چهارمش را که بر اثر قحطی و خشکسالی و » مالک«
مت یمن، آواره شده بود، پیدا کند. پس از آنکه سـه بـرادر از پیـدا    فساد اوضاع حکو

کردن برادر گمشده خود ناامید شدند، مالک و حارث بازگشتند، ولی یاسـر در مکـه   
پیمـان شـد. ابوحذیفـه،     هـم  -بن مغیـره  یفۀحذ ابی -مخزوم ماند و با رئیس قبیله بنی

کنیز وي بود، به ازدواج یاسـر   ترین 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 
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زاده شد، » عمار«نام  نیز جزء آزادگان (احرار) شناخته شوند. از این ازدواج، پسري به
) تبـدیل شـد و در راه اسـالم کشـته     6که بعدها به یکی از یاران نزدیک پیامبر(

) به پیامبري برگزیـده شـد و آیـین اسـالم را     6که حضرت محمد( د. هنگامیش
طور ناآشکارا وارد مکه نمود، یاسر و سمیه و فرزندشان عمـار کـه در آن هنگـام،     به

جوانی رشید و قوي بود، جزء نخستین نفراتی بودند که به دیـن اسـالم گرویدنـد و    
با اسـالم آوردن ایـن خـانواده و     تمام خطرات احتمالی را با جان و دل پذیرا شدند.

هـا و   پذیرش آیین توحید و یکتاپرستی و نفـی و طـرد کفـر و شـرك، آزار و اذیـت     
یافت و شدت  روز فزونی می هاي کفار قریش نسبت به آنها آغاز شد و روزبه شکنجه
گرفت. هنگامی که یاسر و همسـرش سـمیه بـه پیشـنهاد پسرشـان عمـار اسـالم         می

حذیفه، حکم پسر هشام، و ابوجهل او و همسرش را بـه شـکنجه   آوردند، مغیره، ابو
کردند که خانه خـود را   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 1د: یکی از این سه امر موجب رهایی و آسایش شما خواهد بو

. 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(
همدردي و جویا شدن از حال آنها به نزدشان  ) براي6شد. حضرت رسول( نمی
اي افراد خاندان یاسـر شـکیبا باشـید! موعـد     «گفت:  آمد و با رأفت و مهربانی می می

 ».شما بهشت است
گـري آفریقـا را دشـات. در     از امراي دولت موحدین است. مدتی والـی  یحیی، ابوزکریا: •

پرداخـت، بـا لبـاس     مات مـی همانجا به فکر استقالل افتاد. به شکایات مردم و محاک
رفت وارزاق میان مـردم محتـاج    ها به گردش و کنجکاوي احوال مردم می مبدل شب

کرد. به سرپرستی علما و دانشمندان و حمایت از اربـاب علـم و    و نیازمند توزیع می
هجـري درگذشـت.    647پرداخت. مدتی در آفریقا فرمانروایی نمود. در سال  هنر می

 »دهخدا«
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قوب بن اسحاق بن ابراهیم نام پسر اسحاق پیغمبر و او را اسرائیل نیز گوینـد  یع یعقوب: •
با عیصو از یک شکم زاییده شدند. نام پیغمبري که پدر یوسف بـود. یعقـوب داراي   
دوازده فرزند بود، یعقوب یوسف را که از سایر فرزندان نیکوکارتر بود به جانشـینی  

فرزندان شد. داستان تعامـل بـرادران    خود برگزید و همین امر موجب حسادت سایر
پیش از میالد مسـیح بـدنیا آمـده     2206یوسف با او در قرآن آمده است. یعقوب در 

است. در فراق فرزندش یوسف سالها گریست تا نابینا شد. وقتی یوسف به عزیـزي  
مصر برگزیده شد پدر را از کنعان به نـزد خـویش فـرا خوانـد و در آنجـا چشـمان       

سالگی روح پـاك را تسـلیم کـرد و     147اند که یعقوب  گشت. نوشتهیعقوب روشن 
 خاك سپردند. (دهخدا). جسد مبارکش را در حنوط نمودند و در مصر به

 


	صفحات اوليه و شناسنامه جلد دهم_1
	جلد دهم-بخش اول-از ص15 تا ص367
	جلد دهم-بخش دوم-از ص368 تا ص580
	جلد دهم-بخش سوم-از ص581 تا ص756_3
	تعليقات جلد دهم_1

