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

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

  



  

  
  

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

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

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

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

  1381آذرماه -نماز جمعه تهران -بیانات مقام معظم رهبري



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تـاریخ پرشـکوه انقـالب    تبیین با هدف  ایثارگران و شهدا آثار و اسناد انتشار و رسانی اطالع
اسالمی و دفاع مقدس، ادامه فرآیندي است که بنیـاد شـهید و امـور ایثـارگران در سـاختار      

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

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

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

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

و لذا وجـه ادبـی و غیراسـنادي در نشـر شـاهد گـاه بـر وجـوه          تاکنون کمرنگ بوده است
  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

ویت مهم خود قلمداد کرده است. به باور اندیشمندان و صاحبنظران تاریخی، فرهنگی را اول
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
هاي مکرر و مؤکـد   رساند. توصیه ها مدد می تاب در سایر زمینهتوسعه کمی و کیفی انتشار ک

) 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
رات بسیار سودمند و قابل اعتناء به دفتر انتشارات شـاهد رسـید   جلد قبل، نظ چهاردهدر   

  و مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید کمیته مستندات در این کتاب لحاظ گردید.
(دفتـر   هـاي شـهداي اسـتان سـمنان     وصـیت نامـه  نامـه از   وصیت 111این کتاب حاوي   

در واحد انتشار اسـناد و آثـار    هاي کارشناسانه ها وبازنگري است که حاصل بررسی )یازدهم
گـروه   شهدا و ایثارگران است. در اینجا شایسته است که از آقاي دکتر منوچهر اکبري اسـتاد 

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

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

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

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

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

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

  
  نشر شاهد

  1392 هارب
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 نگذارید.
I .برادران و خواهران عزیز همیشه خدا را در نظر داشته باشید 
I  نکنید. [جلوگیري]پدران عزیز و مادران گرامی از رفتن فرزندان خود به جبهه 
I را دارند.7در خط رزمندگان قرار گیرند که هواي کوي حسین( (فرزندانتان) نانبگذارید آ ( 
I .جهاد با نفس یا بهتر بگویم جهاد اکبر را همیشه ادامه دهید 
  
 

  قلی رضا :نام
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  گلزار شهداي شاهرود :مزار
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  رضاقلی کشاورزیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  »  و التحسبن الذّین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
اند بلکه زنـده بـه حیـات     وند بخشندة مهربان. مپندارید که شهیدان راه خدا مردهبه نام خدا«

  )169عمران، آیه  (آل» ابدي شدند و در نزد پروردگارشان متنعم خواهند بود.
با سالم و درود فراوان به رهبر کبیر انقالب اسـالمی و بـا تهنیـت فـراوان بـه حضـرت         

  .1مهدي روحی له الفداء
قیر خداوند رضا کشاورزیان فرزند اسماعیل کشاورزیان آخرین سخنم را من این بندة ح  

گیرد و حاکی از این است که همۀ ما رفتنی هستیم را بر لب  که از اعماق قلبم سرچشمه می
  کنم. آورم و از دهانم خارج می می

  خنک آن روز که پرواز کنم در بر دوسـت 
  

  2به امیـد سـر کـویش پـر و بـالی بـزنم        
    

و برادران عزیز اولین وصیت من این است که اي اهل جهـان فـانی امـام را از     خواهران  
  و وي را تنها نگذارید. یاد نبرید و تا حد امکان امام خمینی را یاري کنید

برادران و خواهران عزیز همیشه خدا را در نظر داشته باشید و با اتّکـا بـه ایـن حـدیث       
هرچـه خـدا   « .3»ما شاءاهللا ال ماشاء النـاس «مود فر) نقل شده که 7شریفه که از امام رضا(

  را از یاد مبرید.» بخواهد نه هرچه خلق بخواهد
نکنیـد کـه آنـان     4جلوگیريپدران عزیز و مادران گرامی از رفتن فرزندان خود به جبهه   

از رفـتن آنـان بـه جبهـه      .اصلی خود را دریافتنـد  مقصدراه خود و  ،هستند که خداي خود
بگذاریـد آنـان در خـط     .هـا هسـتند   6هـا و قاسـم  5اکبـر  که آنان بسی علـی  خودداري نکنید

                                           
 ».روحی الحل فداي«در اصل وصیت  -1
 کند. با وجودي که در آن روز هنوز دیوان امام چاپ نشده بود. شعر تداعی بیتی از دیوان امام خمینی را می -2
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 17     قلی رضا، کشاورزیان ¹استان سمنان 

) را دارند. خواهران و برادران عزیز جنـگ  7رزمندگان قرار گیرند که هواي کوي حسین(
  .1»باید در رأس مسائل قرار گیرد«را از یاد مبرید که جنگ به گفتۀ امام 

مه دهید که ایـن گفتـۀ رسـول اکـرم     جهاد با نفس یا بهتر بگویم جهاد اکبر را همیشه ادا  
است. اگر خداوند این بندة حقیر خود را به پیشگاه خود فراخواند انشـااهللا. از پـدر و مـادر    

کنم که در مرگ فرزند خود نگریند زیرا گفتـه شـده: مپنداریـد     خود عاجزانه درخواست می
خـواهم کـه مـرا     نان مـی باشند و از آ اي مردم که آنان زنده می، پیکار آوران راه حق را مرده

 ،ببخشند که اگر احیاناً در امر و وظیفۀ مهم خود یعنی فرزندي قاصر بودم و کوتـاهی کـردم  
طلبم ببخشید مرا. ببخشید مرا. ببخشید مـرا. از خداونـد توفیـق اطاعـت      از شما حاللیت می

  براي شما دارم.
ــاك   ــالم خ ــیم از ع ــوتم ن ــاغ ملک ــرغ ب   م

  
  2بـدنم  انـد از  چند روزي قفسی سـاخته   

    

  »الهدي 3اتبعالسالم علی من «
  بندة حقیر خداوند، رضا کشاورزیان

17/8/62  
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  هاي کلیدي عبارت
I ارادة آزاد و کامل خودم بدون هیچ نوع عـاملی جـز لقـاءاهللا و فقـط بـراي       صحت عقل و من با

) 7حسـین( رضاي خدا و اقامۀ دین خدا و پرچم رسول اکرم و ادامۀ راه سیدالشهدا حضـرت  
 روم. به مرزهاي غرب و جنوب می

I در جهـاد بـر علیـه باطـل شـرکت       ...،زنید زنید، دم از شجاعت می آي کسانی که دم از اسالم می
 کنید، مبارزه کنید.

I .حداقل به شهرهاي مناطق جنگی که پشت جبهه است سر بزنید 
  
  

  اصغر علی :نام
  کشاورزیان خانوادگی:  نام

  اکبر علی پدر: نام 
  صدیقه نام مادر:

  1331بیستم بهمن  تاریخ تولد:
  شهرستان تهران محل تولد:
  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:
  جهاد کننده: ارگان اعزام

  1365ام دي  سی تاریخ شهادت:
  شلمچه :محل شهادت
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  اصغر کشاورزیان علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نامه وصیت  موضوع:

) رسول و پیغمبر خداسـت و در ایـن   6دهم که محمد( و شهادت می »اهللا ال اله الّا«  
االنبیاء حضـرت   ) ولی و وصی خاتم7دهم که علی( روز عید سعید غدیر خم شهادت می

  محمد(ص) است.  
من با صحت عقل و ارادة آزاد و کامل خودم بدون هیچ نوع عاملی جـز لقـاءاهللا و فقـط      

قامۀ دین خدا و پـرچم رسـول اکـرم و ادامـۀ راه سیدالشـهدا حضـرت       براي رضاي خدا و ا
روم. انشـاءاهللا خـدا پیـروزي را نصـیب امـت       ) به مرزهاي غرب و جنوب مـی 7حسین(

  مسلمان ایران بکند و به عاشقان خدا شهادت در راه او و براي دین او عنایت بفرماید.
تواند جواب اینها را بدهـد و   پدر که نمیکنند و  کنند و ضجه می این هر دو از مادر تقاضا می  

  گریه، گریه. توانند بکنند جز تواند این خجالت را تحمل کند. اینها چه می عالوه بر آن نمی
زنید دم از  زنید دم از مسلمانی می آي کسانی که دم از اسالم میاهللا،  آي کسانی که دم از  

ید خود را آزمـایش کنیـد، بیاییـد و در    زنید، یا علی، این گوي و این میدان. بیای شجاعت می
کاري روا  جهاد بر علیه باطل شرکت کنید، مبارزه کنید و در این راه روشن توجیه و مسامحه

ندارید. نگویید دیگران هستند پسر من الزم نیست برود، مـثالً آمـوزش ندیـده؛ یـا واجـب      
فـرض   اهران، اگـر بـه  کفایی است و احتیاج نیست من بروم. این توجیه است. برادران و خو

توانید بیایید اینجاها به رزمنـدگان سـر بزنیـد، حـداقل بـه شـهرهاي        به شما الزم نیست می
رسد یا نه و بـه خـود    هاي شما می مناطق جنگی که پشت جبهه است سر بزنید ببینید کمک

 توانید تشخیص بدهید که آمدن شما و امثال شما الزم است یـا نـه.   جبهه بیایید. خودتان می
  پذیرد. و روشن است و بهانه نمیصریح واجب عینی است یا کفایی. این مسائل خیلی 

  

  ، روز عید غدیر خم6/8/1359تاریخ 
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  هاي کلیدي عبارت
I )یعنی امام خمینی موهبتی 7انقالب اسالمی ما به رهبري فرزند رسول خدا و رهرو راه علی (

 است.عظیم بود که خدا به همۀ ما ارزانی داشته 
I .این انقالب و جمهوري اسالمی را ارج نهید و هر چه در توان دارید در راه اعتالي آن نثار کنید 
I جـا حاضـر و    همیشه در کارها و اعمالتان خشنودي خدا را در نظر بگیرید و بدانید خدا در همه

 باشد. ناظر اعمالمان می
I .این جنگ، جنگ اسالم و کفر است 
I دهد. می با خدا باش که خدا خود صبر 
I ات طوري نباشد یا در محلی نباشد که دشمن را شاد کند. مادر گریه 
I   پدر ارجمندم، بدان که شهادت یکی از اعضاء خانواده باعث سربلندي و عزت و شرف خـانواده

 گردد. بل اسالم می
I شوید. هاست. پوینده و کوشندة این راه باشید و اال پشیمان می راه خدا بهترین راه 
I  ،خواهم که همچون زینب باشید و او را بشناسید و مقلدش باشید. میخواهرانم  

  رضا محمد :منا
  کشاورزیان خانوادگی:  نام

  اهللا ذبیح پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1341پنجم اردیبهشت  تاریخ تولد:
  شهرستان مشهد محل تولد:
  پایان دورة متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1360ام بهمن  سی تاریخ شهادت:
  ابهزّتنگۀ چ محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

ــزار ــردوس  :م ــهداي ف ــزار ش ــاي  گل رض
  شهرستان دامغان
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  محمدرضا کشاورزیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم اهللا الرحمن الرحیم و به نستعین

  خدا رضا کشاورزیان 1نامۀ بندة [...] وصیت
ائمـه   ) رسـول اهللا و اثنـی عشـر   صو السالم علی جمیع االنبیا و علی خیر خلقه محمـد(  ةوالصلو«

  .»المعصومین و الشهدا و الصالحین
اش محمـد(ص) رسـول خـدا و بـر      سالم و درود بر تمامی پیغمبران و بر بهتـرین آفریـده  «

  ».دوازده امام پاك و معصوم و بر شهیدان و صالحان
شکر و سپاس بیکران بر خداوند جهانیان که ما را توفیق انجام وظیفه و شرکت در جهاد   

خدایی راست که کون و مکان در ید قدرت اوست، خلقـت   2سپاس آن حق علیه باطل داد.
دست او بوده. ما جزء بسیار ناچیزي از این عالمیم، همه چیزمان از اوست، او بـود کـه    ما به

بر ما منت نهاده و ما را اشرف مخلوقات و خلیفۀ خود و انسان قرار داد. حال که ما هیچـیم  
سوي او خواهد بود و بر مـا واجـب اسـت     ازگشتمان نیز بهو پوچ و کالً از اوییم در نتیجه ب

که به فرمانش گردن نهیم و نه تنها واجب که، اگـر موفـق شـویم، بـر مـا منـت اسـت کـه         
  دستوراتش را انجام دهیم.

خداوند سبحان پیغمبران و امامان معصوم را براي هدایت بشر قرار داد. ملت مسلمان ما   
اراده و توفیق در دو سه سال اخیـر اوج گرفـت و مسـتحکم     بر این هدایت اراده کرد و این

شد. شیاطین بر این اراده عناد ورزیده و کینه کردنـد و در صـدد سسـت کـردن و محـو آن      
نحوي با آن به مقابله پرداختند، تا آنکه بـرخالف حکـم قـرآن تجـاوز      برآمدند و هر روز به

یله سـد راه ایـن هـدایت بـه جهـان      وسیلۀ شیطانکی پدید آوردند تا بـدین وسـ   نظامی را به
بشریت و ملت مسلمان ما شود. در نتیجه بر ما واجب شد که این تجـاوز را دفـع کنـیم؛ آن    

  هم طبق حکم قرآن (کتاب هدایت) به یاري اهللا و راهنمایی رهبر و اماممان.

                                           
 خوانا نیست. -1
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) یعنی امام خمینی 7انقالب اسالمی ما به رهبري فرزند رسول خدا و رهرو راه علی(  
هبتی عظیم بود که خدا به همۀ ما ارزانی داشته است و هدفش پیشـبرد هـدایت رسـوالن    مو

. بـه همـۀ مـردم سـفارش     1»دین نزد خدا همانا اسـالم اسـت  «خدا و دین اسالم [است] که 
انقالب و جمهوري اسالمی را ارج نهیـد و هـر چـه در تـوان داریـد در راه       2کنم که این می

بر را بدانید و با عمل به گفتارش که نشـأت گرفتـۀ از نـداهاي    اعتالي آن نثار کنید. قدر ره
  آسمانی است از ایشان سپاسگزاري کنید.

الشـأن   الشـأن شـیعه را، روحانیـت عظـیم     الشأن شیعه را، روحانیت عظیم روحانیت عظیم  
شیعه (مراجع بزرگ) را، مسلماً رهبر انقالب، نگهبان راه و رسم و اسالم را اطاعت کـرده و  

د که خیر و صالح و سعادت بشریت در پیـروي از ایـن روحانیـت اسـت. همیشـه در      بدانی
جـا حاضـر و نـاظر     کارها و اعمالتان خشنودي خدا را در نظر بگیرید و بدانید خدا در همـه 

کند انجـام دهیـد و اال خیـر. و در پـی      باشد. اگر کاري رضایت او را فراهم می اعمالمان می
ت مهدي(عج) باشید؛ مبادا که موال قیام کند و گردنمـان را  آماده کردن زمینۀ حکومت حضر

  با شمشیرش بزند.  
اندازان سر راه انقالب. آیا هزاران هشدار و کرامت و معجزه در ایـن   و سنگ 3اي منافقان  

خواهید رذالت کنید و از امام اسالم محـروم باشـید.    انقالب شما را هشیار نکرده؟ تا کی می
شان انقالب بپیوندید و اال ترازوي عـدل الهـی و عـذاب دوزخ در    بس کنید و به سیل خرو

  باشد.   انتظارتان می
گویم که این جنگ، جنگ اسالم و کفر است، که نه من ادعـا کـنم،    من با یقین کامل می  

اي دارنـد و   بل تمام علماء اسالم و مراجع تقلید و آیات عظام و مسلمانان این چنین عقیـده 
ار دارد که جنگ ایران و صدام جنگ اسالم با کفر و حـق علیـه باطـل    دنیا شاهد است و اقر

است؛ و حق همیشه پیروز است. با توجه به موقعیت فعلی یقین دارم که ما پیروزیم هـم از  
نظر نظامی و هم سیاسی و... و مطمئنم که این انقالب تا انقالب حضرت مهدي(عج) ادامـه  
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 ».قدر این«در اصل وصیت  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3



 27رضا      کشاورزیان، محمد ¹استان سمنان 

  ر به جلوگیري و ساقط کردن آن نیست. دارد و هیچ نیروئی (جز نیروي اهللا) قاد
مهربان مادرم! وصیتم به تو این است که فرزندانت را آنچنان تربیت کنی که فقـط در راه    

دارد و  اهللا بروند و بدان که اجر تو بیشتر خواهد بود. خداوند هـر کـس را کـه دوسـت مـی     
ا از قبیل نقصان مـال یـا   ه اي بدهد او را با سختی خواهد به او کرامت کند و ترفیع درجه می

آزماید. مادر، امیدوارم که ما هم جزء اولیـاءاهللا باشـیم    مریضی یا با گرفتن عزیزي و یا ... می
گونـه   و از این امتحان روسفید درآییم و تو هم نـزد پروردگـارت سـربلند باشـی و در ایـن     

دهـد.   بر مـی امتحانها موفق باشی. پس چندان ناراحت نباش و با خدا باش که خدا خود صـ 
ات طوري نباشد یا در محلی نباشـد کـه دشـمن را شـاد      گویم گریه نکن، اما مادر گریه نمی
  کند.
هایـت را آمـاده کـن. مبـادا اگـر فرزنـدت در راه اهللا        پدر ارجمندم! در راه اهللا اسـماعیل   

ت بنشیند. شـادان بـاش و بـدان کـه شـهادت       حرکت کرد و شهید شد غمی به چهرة مردانه
  گردد.  اعضاء خانواده باعث سربلندي و عزت و شرف خانواده بل اسالم می یکی از

هاسـت.   راه خـدا بهتـرین راه   -به قول شهید خزائـی  -برادرانم، سعی کنید درك کنید که  
شوید. اسلحه من و دیگر مجاهدان راه خدا  پوینده و کوشندة این راه باشید و اال پشیمان می

خـواهم کـه همچـون زینـب باشـید و او را       د. خواهرانم، مـی شما راست؛ مبادا بر زمین بمان
بشناسید و مقلدش باشید و تحمل و صبرش را در مصیبت به آن بزرگـی، کـربال کـه جلـو     

، او را چشمش اتفاق افتاد، سرمشق خود قرار دهید. با حفظ حجاب و نجابت و عفت خـود 
  خشنود نمایید.

 1دایی چنگ زنیـد و از تفرقـه بپرهیزیـد.   خواهم که: به ریسمان متین خ از همه مردم می  
  وگرنه، مدیون خون شهدایید و آن بر سر شما خواهد آمد که یزیدیان به شما حاکم باشند.

  

  1360/ تیرماه/ 1
  رضا کشاورزیان 
  سوسنگرد
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خواهم که حدود نُه ماه برایم نماز بخواند؛ و سه ماه و نیم روزه نیز بدهکارم  از پدرم می  
ام  ها و وسایل شخصی باشد و بقیه را بدهکارم. کتاب ام می فارة یک روز روزهکه دو ماه آن ک

کـنم کـه در مجلـس خـتم مـن       را هرطور شما صالح دیدید به مصرف برسانید و تقاضا می
  حتماً قرآن تفسیر شود. 

  »والسالم«
  رضا کشاورزیان 
  سوسنگرد
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  هاي کلیدي عبارت
I هاي تحت ستم. برابر ملت جوانان همه مسئولید در 
I توانید فعالیت کنید تا این انقالب را به پیروزي کامل برسانید. همۀ مردم در صحنه هر کدام تا می 
I )در میدان نبرد به شهادت رسید.7اي جوانان، نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین ( 
I ها اسالم را یاري کنید. ههاي مالی پشت جبه ها و کمک راه مرا ادامه بدهید و با شرکت در جبهه 
I    تنها راه نجات اسالم و رهایی مستضعفین و پیروزي نهایی، پیوستن به خط امام که همـان خـط

 باشد. ) است می6اصیل اسالم و محمد(
I )بینم و اگـر زنـده مانـدم قبـر او را زیـارت       ) را می7این را بدانید اگر شهید شدم امام حسین

 خواهم کرد.
I ات ادامه بده. ن ما سیراب شو و به ایستادگیاي انقالب عزیز از خو 
I هاست. پوینده این راه باشید. راه خدا بهترین و برترین راه 
  

  محمود :نام
  زیانکشاور خانوادگی:  نام

  قربان پدر: نام 
  زینب شاه نام مادر:

  1343بیستم اردیبهشت  تاریخ تولد:
ــد: ــع   محــل تول ــرزان از تواب ــتاي وام روس

  شهرستان دامغان
  دوم راهنمایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1362هفتم شهریور  و بیست تاریخ شهادت:
  سردشت محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  - :مزار
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  محمود کشاورزیان
  

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

    2هاست. ترین مرگ خدایا شهادت در خودت را نصیب من گردان که شیرین
تـوانم بـراي شـما     توانم براي شما بنویسم و چه سفارشی مـی  اي ملت آزاده، من چه می  

بنمایم؟ این شما بودید که ماها را پرورش دادیـد و ایـن شـماها بودیـد کـه مـا را تشـویق        
ایـن   دادید! و اکنـون  [کردید] و راهنما بودید، این شماها بودید که ما را در ادامۀ راه امید می

  ها چه ارزشی دارد که در راه اسالم و شما، که راه هستی مطلق است، ریخته شود.  خون
ات ادامه بده. اي بـازوان انقـالب    اي انقالب عزیز از خون ما سیراب شو و به ایستادگی  

انقالب ادامه دهید. اي مسلمانان برخروشید و به رهبري ایـن   3بجوشید از خون ما و به [...]
انقالب، امام امت، پرچم اسالم را در سرتاسر جهان برپـا کنیـد. اي جوانـان همـه      رهبر کبیر

هاي تحت ستم فلسطین، لبنان، عـراق و برخیزیـد و بکوشـید تـا بـه       مسئولید در برابر ملت
  یاري اهللا آنها را از زیر یوغ چپاولگران نجات دهید. 

وانیـد بکوشـید؛ کـارگر در    ت دست خـود تـا مـی    تفاوت نباشید و هر کدام به اي مردم، بی  
کارخانه و کشتزار، سرباز در جبهه و معلم در مدرسه، روحانی در اجتماع و همـۀ مـردم در   

توانید فعالیت کنید تا این انقـالب را بـه پیـروزي کامـل برسـانید کـه        صحنه هر کدام تا می
  اسید.  کس نهر باشد و دراین راه از هیچ اهللا می بقیۀمقدمه براي انقالب جهانی حضرت 

) در میـدان نبـرد بـه    7اي جوانان، نکند در رختخواب ذلت بمیرید کـه حسـین(   :پیام  
) در محـراب عبـادت بـه    7شهادت رسید. اي جوانان مبادا در غفلـت بمیریـد کـه علـی(    

) در راه 7حسـین(  4اکبـر  تفـاوتی بمیریـد کـه علـی     شهادت رسـید و مبـادا در حـال بـی    
ن مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهـه جلـوگیري   ) و با هدف شهید شد. اي مادرا7حسین(

                                           
 ».قتلو«در اصل وصیت  .169عمران/  آل -1
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شهید را نمـود.   72توانید جواب زینب را بدهید که تحمل  کنید که فردا در محضر خدا نمی
هـاي نبـرد بفرسـتید و حتـی جسـد او را هـم        جوانانتان را به جبهه 1همه مثل خاندان وهب

  گیرم.   ام پس نمی دهتحویل نگیرید زیرا مادر وهب فرمود سري را که در راه خدا دا
خواهیـد   اي اقوام و خویشان من، بر من اشک نریزید. اگر واقعاً مرا دوست دارید و مـی   

هـاي   ها و کمک اشک ریختن راه مرا ادامه بدهید و با شرکت در جبهه 2جاي اشک بریزید به
ت شد؛ ید و بگویید بدبخیخواهم بیا ها اسالم را یاري کنید. وگرنه، من نمی مالی پشت جبهه

رفته و به بهترین آرزوهایم رسیدم و این قابل درك نیسـت مگـر بـراي     3من به بهترین [...]
  اند و او را از هر چیز بیشتر دوست دارند.  آنان که خدا را کامل شناخته

اي مادر مهربانم، این پیام به شما دارم که: مرا حالل کن. مبادا در فقدان من گریـه کنـی.     
هاي سبزي سوار کن. افتخار کن که فرزندت در راه خـدا بـه ایـن مقـام      مپرچ 4بامدر باالي 

صبر و استقامت و شکیبائی از انقالب اسالمی دفـاع کـن و    5بزرگ رسیده است و امیدوار با
  همیشه به دعاي خیل پاسداران و رزمندگان اسالم در هر جاي جهان باش.  

پوینده و کوشندة این راه باشـید.   ،استه اي برادران عزیزم، راه خدا بهترین و برترین راه  
شما نیز زینب زمان باشـ[ید] و در راه خدا مبارزه کنید. و اي امـت   و اي خواهران مسلمانم،

شهیدپرور ایران، تنها راه نجات اسالم و رهایی مستضعفین و پیروزي نهایی پشتیبانی قـاطع  
دولـت جمهـوري اسـالمی و    دریغ از امام امت و روحانیـت مبـارز در خـط امـام و از      و بی

باشـد]. همیشـه    ) است [مـی 6پیوستن به خط امام که همان خط اصیل اسالم و محمد(
  مواظب حرکات و رفتار دشمن باشید و آنها را زود سرکوب کنید.  

من هر کجا که دوست داشتید دفن کنید. ایـن را بدانیـد اگـر شـهید      6و براي دفن کردن  
  اگر زنده ماندم قبر او را زیارت خواهم کرد. بینم و  ) را می7شدم امام حسین(
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خواستم با شما صحبت کنم. اول آن که به مقدار  بود که می 1برادر عزیزم، یک چند نکته  
هـزار ریـال هـم بـه بانـک       20000روز روزه بدهکار هستم کـه نگـرفتم. و بـه مقـدار      26

  کشاورزي بدهکار هستم که آن را بدهید.
  بیک یا خمینیسوي حرم حسینی/ ل پیش به  

  محمود کشاورزیان
  2/7/61مورخه 
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  هاي کلیدي عبارت
I      از کلیه آشنایان تقاضا دارم عوض اینکه براي من گریه کنند حمـد و سـوره بخواننـد و از خـدا

 برایم طلب مغفرت کنند.
I خواهم در سنگرهاي انقالب شرکت کنند و اسالم را نگاه دارند. از برادران و خواهرانم می 
I   پیامی که براي ملت دارم این است که این پیر جماران و این یاور اسالم را مانند ملت کوفه رهـا

 نکنند.
I اید مرا طوري پرورش دهید که بتوانم به اسالم خدمت کنم خیلـی   پدر و مادرم، از اینکه توانسته

 متشکرم.
I خداوند بخواهید این هدیـه  اي ناچیز به اسالم بدهید و از  اید هدیه خدا را شکر کنید که توانسته

 را قبول کند.
I تابی نکنید پدر و مادرم در شهادت من بی.  

  عبدالکریم :نام
  کفتري خانوادگی:  نام

  اهللا حبیب پدر: نام 
  معصومه ر:نام ماد

  1344پانزدهم بهمن  تاریخ تولد:
  دامغان محل تولد:
  دوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1362سیزدهم بهمن  تاریخ شهادت:
  پاسگاه زید عراق :محل شهادت
  اصابت گلوله به سر نحوة شهادت:

  رضاي دامغان گلزار شهداي فردوس :مزار
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  عبدالکریم کفتري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  »السالم علیک یا صاحب الزمان» «السالم علیک یا ابا عبداهللا«

نام اهللا پاسدار خون شهیدان و با سالم بر حضرت مهدي(عج) و نایب برحقش و تمـامی   به 
  کنم.  دا، سخن و در اصطالح وصیتم را آغاز میشه
    1»فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون او التحسبن الذین قتلو«
اند مردگانند بلکه آنان زنـدگان جاویدنـد و نـزد     گمان مبرید آنان که در راه خدا کشته شده«

  (قرآن کریم)» خورند. خداي خود روزي می
وجـه    هـیچ  خواهرانم و کلیه آشنایان. از اینکه مـن شـهید شـدم بـه    پدر و مادر، برادر و   

ناراحت نباشید چون اگر من شهید شدم به آرزوي دیرینۀ خود رسیدم، به دیدار خـدا رفـتم   
  ام.   و به دیدار ائمه رفته

دانم من براي شما فرزند خوبی نبـودم ولـی از شـما حقیرانـه تقاضـاي       پدر و مادرم. می  
یه دوستان و آشنایان هم تقاضاي بخشـش دارم. از کلیـه آشـنایان تقاضـا     بخشش دارم. از کل

دارم عوض اینکه براي من گریه کنند حمد و سوره بخوانند و از خدا بـرایم طلـب مغفـرت    
خواهم در سنگرهاي انقالب شرکت کنند و اسالم را نگـاه   کنند و از برادران و خواهرانم می

  دارند.  
این است که این پیر جماران و این یاور اسالم را مانند ملـت  و پیامی که براي ملت دارم   

کوفه رها نکنند و چنان مشتی بر دهان ضدانقالب بزنند که قدرت هرگونه حرکتـی از آنـان   
  گرفته شود. آري، این ملت از شهادت باك ندارند...

  
  ایـم و از شکسـتن بـاك نـداریم     ما همچو شیشه

  
  شیشــــه چــــو بشــــکند تیزتــــر شــــود   

    

  تر شود. لت هر [چه] شهید بیشتر بدهد مصمماین م
اید مرا طوري پرورش دهید که بتـوانم بـه اسـالم خـدمت      پدر و مادرم، از اینکه توانسته  
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اي نـاچیز بـه اسـالم     ایـد هدیـه   کنم خیلی متشکرم و شما هم خدا را شکر کنید که توانسـته 
تـابی   م در شـهادت مـن بـی   بدهید و از خداوند بخواهید این هدیه را قبول کند. پدر و مادر

نکنید و راه به ستون پنجم دشـمن ندهیـد و گریـه نکنیـد و نگذاریـد کـه دشـمنان اسـالم         
خواهم که در نمازهایتان ما را دعا کنید، امام را دعا کنید و بـراي   خوشحال شوند. از شما می

  فرج حضرت مهدي(عج) هم دعا کنید. دیگر عرضی ندارم.  
  »1ته و برکااهللا حمۀوالسالم علیکم و ر«

  2عبدالکریم کفتري
2/11/61  
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  هاي کلیدي عبارت
I ست که مسیر اسالم و شهادت در راه هدف است.ا مگر نه این 
I  بردند. شهادت را یکی از دیگري به ارث می )السالم علیهم(اولیاء خدا 
I ست که شهادت نه یک باختن که یک انتخاب است؟ا مگر نه این 
I  از خداوند این بوده که شهادت در راهش را نصیبم سازد.روز و شب درخواستم 
I روم تا اگر خداوند قبول فرماید به جرگۀ شهیدان بپیوندم. می 
I مرگ و شهادتم را براي اسالم مفید گردان. اي قادر متعال و اي یگانه ، 
I شکن، ایـن   تقدمیتان در راه اسالم و وفاداریتان به امام عزیزمان خمینی ب مرا با پایداریتان و ثابت

  الزمان(عج)، به خاك بسپارید. حق صاحب نایب به

  علیرضا :نام
  هایی کالته خانوادگی:  نام

  صادق پدر: نام 
  طاهره نام مادر:
  1345یکم بهمن  تولد: تاریخ

  شهرستان شاهرود محل تولد:
  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1365ام دي  سی تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  هایی علیرضا کالته
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
بسم اهللا الذي ال ارجو اال فضله و ال اخشی اال عدله و ال اعتمـد اال قولـه و ال امسـک اال    «

  .1»بحبله
خـواهی او و نـدارم   ترسـم مگـر از داد   دارم جز احسان او و نمـی  نام خدایی که امید نمی به«

  ».زنم چنگ مگر به ریسمان او اعتماد مگر به گفتۀ او و نمی
ــافتیم  ــا را یـــ ــا و خونبهـــ ــا بهـــ   مـــ

  
ــتافتیم    ــاختن بشــ ــان بــ   جانــــب جــ

ــی    ــقان در مردگـــ ــات عاشـــ   اي حیـــ
  

ــی     ــه در دلبردگـ ــز کـ ــابی جـ   2دل نیـ
        

ــی     ــق کن ــر ح ــرك غی ــا ت ــن ت ــد ک   جه
  

  دل از ایــــن دنیــــاي فــــانی برکنــــی  
  م گـــر بگـــذري از وجـــود و از عـــد   

  
  از حیـــــات جـــــاودانی برخـــــوري  

انا هللا و انا الیه «گردیم  سوي او بازمی آنگاه که منطق قرآن این است که ما از خداییم و به    
ها از ضاللت، به کسانی کـه در راه   و هنگامی که قرآن، این راهنما و منجی انسان 3»راجعون

خوریـد   ید و در نزد خداوند روزي میا دهد که شما زنده شوند چنین نوید می خدا کشته می
و باز آنگاه که فرمایش رهبر عزیزمان چنین است  4...»فی سبیل اهللا  او التحسبن الذین قتلو«

اگر بکشید پیروزید و اگر کشته شوید پیروزید، دیگر چه باك از شهادت و مردن در راه «که 
سـت و اولیـاء خـدا    ، مگر نـه اینسـت کـه مسـیر اسـالم و شـهادت در راه هـدف ا       5»خدا؟

بردند و مگر نه اینست که شـهادت نـه    شهادت را یکی از دیگري به ارث می )السالم علیهم(
ام و  یک باختن که یک انتخاب است؟ من نیز این راه را به طوع و رضاي خاطر پذیرا گشـته 

روز و شب درخواستم از خداوند این بوده که شهادت در راهـش را نصـیبم سـازد و بـراي     

                                           
 الجنان. دعاي روز یکشنبه، مفاتیح -1
 مثنوي معنوي، مولوي. -2
 ر. ك. تعلیقات. -3
 ».قتلو«در اصل وصیت  هم یرزقون.. ادامۀ آیه چنین است: امواتاً بل احیاء عند رب169عمران/  آل -4
 .492، ص 4صحیفۀ امام، ج  -5
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  ام.  به آن همیشه امیدوار بودهوصال 
روم تا اگر  ام عمل نمایم. می روم تا به پیمانی که با شهدا و برادران شهیدم بسته اکنون می  

خداوند قبول فرماید به جرگۀ شهیدان بپیوندم و چنانچه آن لیاقت را در نزد خداوند نیـافتم  
شـد در راه جهـاد اکبـر کـه     که به این فیض بزرگ نائل آیم الاقل این جهاد اصغر کمکـی با 

دانی که سپاس و ستایش مـن از تـو نـه بـه      همانا مبارزه با نفس است. خداوندا تو خود می
دانم کـه حیـات    ام که ستایشت کنم. و نیک می طمع بهشتت [است] بلکه تو را الیق آن یافته

شـهادتم را  ، مرگ و  و زندگی من براي اسالم مثمرثمر نبوده؛ پس اي قادر متعال و اي یگانه
براي اسالم مفید گردان تا باعـث اعـتالي پـرچم توحیـد و نجـات مستضـعفان از چنگـال        

  توانسته باشم به این وسیله دینم را به اسالم عزیز ادا کرده باشم. و ترسـم  ،ستمگران گردیده
  از آن است که مرگ و شهادتم در راهی که مرضی توست نباشد.  

ادران و خواهرانم و شما امت شهیدپرور این است که مرا اما تقاضایم از پدر و مادر و بر  
قـدمیتان در راه   با سرودتان (گریه و زاري) به خاك مسپارید بلکه مرا با پایـداریتان و ثابـت  

الزمـان(عج)،   حق صـاحب  شکن، این نایب به اسالم و وفاداریتان به امام عزیزمان خمینی بت
بار دیگـر پـدر    به این تقاضا عمل نمایید، انشاءاهللا. به خاك بسپارید. امید که با تمام قوایتان

سـازي چنـان    خواهم آنگاه که جسم خاکیم را روانۀ منـزل نـو و ابـدیم مـی     عزیز، از تو می
استقامتی از خود بروز دهی که قلب امام عزیز را شادمان [کند] و مشت محکمـی باشـد بـر    

  دهان منافقان و آمریکاي جهانخوار.
اوالً مبلغی پول دارم که قابل ذکر نیست و آن را بدهید بـرایم مـدت    و اما چند سفارش.  

یک سال و نیم نماز و مدت دو ماه روزه بگیرند و اگر کم بود مابقی را خودتان بدهید. ثانیاً 
  هایم را بدهید به کتابخانۀ مسجد مصلی تا برادران از آن استفاده نمایند. کتاب
  است. نامه الهام گرفته از پیام امام هایی از این وصیت در آخر الزم به تذکر است که گوشه  

  

  »والسالم علی عباداهللا الصالحین«
  اهللا اهللا یاور روح

  21/4/60شنبه  سه
  1هایی علی کالته

                                           
 نوشته است.» کالتهایی«شهید نامش را  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I .عاشقانه وارد عمل شدم تا خون دهم و انقالب اسالمی ایران را آبیاري کنم 
I تر است. تر و در اینجا مقدس قدر به شما عالقه دارم اما اسالم مهم چه داند که مادر جان، خدا می 
I  .اسالم احتیاج به کوشش و فداکاري دارد 
I .خود را آماده کنید، همیشه به فکر اسالم باشید و در جهان دین را از یاد نبرید 
I )پیام مرا به تمام جهانیان برسان.3خواهرم، همچون زینب ( 
I را ادامه دهید.7د شما بودم، تفنگ افتاده مرا بردارید و راه حسین(دوستانی که همیشه به یا ( 
I .ملت و امت قهرمان، قدر امام امت را بدانید 
I .منافقان باید بدانند ملت مسلمان ایران متکی به سالح ایمان است 
I .به یاري خدا به رهبري امام خمینی این انقالب را به کشورهاي اسالمی صادر خواهیم کرد 
  

  علیرضا :نام
  کالمی خانوادگی:  نام

  حسین پدر: نام 
  کلثوم نام مادر:

  1343دوازدهم خرداد  تاریخ تولد:
شهر سرخه از توابع شهرسـتان   محل تولد:

  سمنان
  پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1360بیستم آذر  تاریخ شهادت:
  گیالنغرب محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  ا کالمیعلیرض
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  »اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمداً رسول اهللا» «بسم رب الشهداء«
  1»امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقونفی سبیل اهللا  او التحسبن الذین قتلو««

زمـان(عج) و بـا درود فـراوان بـر نایـب       کران بر منجی جهـان مهـدي صـاحب    درود بی  
مقام این رهبري که تمام فکـرش و   براهیم زمان این موسی زمان این رهبر عالیحقش این ا به

ذکرش براي نجات جهان و مستضعفان است و با درود فراوان و صمیمانه بر تمـام شـهدا و   
  آنان که خون دادند و انقالبمان را تا اینجا آبیاري کردند.  

ین حقیـر را افتخـاري نصـیب    کنم چون ا خدایا پروردگارا به درگاه شما سپاسگزاري می  
کردم. خدایا از من راضی شو و مرا سـرباز امـام    وجه خیال آن را هم نمی  هیچ فرمودي که به

دانستم که در جبهه حق علیه باطل حاضر  شرعی خود می 2زمان(عج) بدان. پدرم، من وظیفۀ
کنم. هرچنـد  شوم و عاشقانه وارد عمل شدم تا خون دهم و انقالب اسالمی ایران را آبیاري 

مانـد. پـدرم، از شـما     جا پیروز بـوده اسـت امـا حـق بـا خـون پابرجـا مـی         که حق در همه
کنم که مرا چون اسماعیل به قربانگاه فرستادي و این فرزند خـود را تقـدیم    سپاسگزاري می

  کردي.  
مادرم، درود خدا بر شما باد که مرا آنچنان تربیت کردي که توانستم حـق را بشناسـم و     
قدر به شـما عالقـه دارم امـا اسـالم      داند که چه حق را لبیک گویم. مادر جان، خدا می نداي
هاي زیادي کشیدي؛ بـبخش و از   تر است. مادر جان، برایم زحمت تر و در اینجا مقدس مهم

 -)7حسین(4اصغر ) و علی7(3اکبر و علی -)7من آزرده نباش. مادرم، به یاد حسین(
  نی کرد؛ ما از آنها عزیزتر نیستیم. باش که چگونه فرزندانش قربا

برادر جان، اسالم احتیاج به کوشش و فداکاري دارد. خود را آماده کنید، همیشه به فکـر    
                                           

 ».قتلو«در اصل وصیت  .169عمران/  آل -1
 ».بنا به وظیفه«در اصل وصیت  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
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) پیام مرا به تمـام  3اسالم باشید و در جهان دین را از یاد نبرید. خواهرم، همچون زینب(
بدهیـد. فرزنـدانی رشـید     جهانیان برسان و رسالت خود را که تربیت اوالدانتان است انجـام 

  تربیت کن و به نبرد حق علیه باطل بفرست.  
دوستانم، دوسـتانی کـه همیشـه بـه یـاد شـما بـودم، تفنـگ افتـاده مـرا برداریـد و راه              

) را ادامه دهید. ملت و امت قهرمان، قدر امام امت را بدانید و همیشـه طرفـدار   7حسین(
  این پیرمرد باشد.  

ار پولی که دارم بنا به دستورات شرعی تعلـق بـه شـما دارد و از    در پایان، پدرم، آن مقد  
زدگان نمایید و به مبلغ هزار تومان بـراي   خواهم که مبلغ هزار تومان را تقدیم جنگ شما می

تومان کتاب بخرید و تقـدیم کتابخانـه    500احداث ساختمان نماز جمعه بپردازید و به مبلغ 
  بدهید.1م به مسجد [...]تومان ه 500یا جاهاي مهمتر کنید و 

  »والسالم«
  علیرضا کالمی سرباز حقیر،

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب الشهدا

)، سـالم  7نام خداوند درهم کوبندة منافقان اسالم، درود بر شهیدان کربالي حسین( به  
ن زمـان خمینـی   )، سالم بر امام امت و ابـراهیم زمـان و حسـی   7بر یاران باوفاي حسین(

حامی مسلمین و مستضعفان جهان، درود به یاران باوفاي امام خمینی، درود بر تمام شهیدان 
)، سـالم بـر سـنگرهاي پرخـون     7گلگون کفن کربالي ایران، سالم به عاشوراي حسین(

خواران شرق و غرب که دستشان از آسـتین   مرزهاي ایران که توسط مزدوران بیگانه و جیره
  اند]. درآمده است [چنین شدهصدام خائن 

خواهند این انقالب نونهال را ناتوان سازند؛ ولی باید بدانند ملـت   مرگ بر منافقان که می  
گفتـه و بـه   » نـه «خاطر همین به شرق و غـرب   مسلمان ایران متکی به سالح ایمان است، به

                                           
 خوانا نیست. -1
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خـون   داده است و در پاي رأي خـود نیـز تـا آخـرین قطـرة     » آري«جمهوري اسالمی رأي 
جاي خود بنشانند و به یـاري خـداي    ایستادگی خواهند کرد تا استعمار شرق و غرب را به 

شکن این انقالب را از مرزهاي کشور به کشـورهاي   متعال و به رهبري امام امت خمینی بت
  دیگر مخصوصاً به کشورهاي اسالمی صادر خواهیم کرد. 

ن و دیگر مزدورانش کوچکتر از آن جاي آب از زمین خون جاري شود صدام خائ اگر به  
هستند که بتوانند جلوي این رهبر و ملت به خروش آمده مسلمان را بگیرند. ایـن نیروهـاي   

هـاي مـزدور منطقـه     نظامی و پاسداران و مردم ایران به یاري اهللا به صدامِ یزید و دیگر رژیم
یک مـن گنـدم چنـد     کنند چنان درس خواهند داد که بدانند که با صدام خائن همکاري می

  مثقال است...
ام را بـه   برادران، شما را به خدا قسم اگر انشاءاهللا شهادت نصیب من روسیاه شد جنـازه   

  ام تحویل دهید تا براي دفن به زادگاه خودم ببرند. خانواده
پدر و مادرم، از آن اشخاص نباشید که یک حادثۀ ناگوار برایشان پیش بیایـد خـدا را از     

  کنند.   از آن مردان خدا باشید که در چنین موارد خدا را شکر می یاد ببرند.
  »والسالم«

  علیرضا کالمی
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  هاي کلیدي عبارت
I و یارانش گریه کنید.7کنید براي امام حسین( اگر گریه می ( 
I اکنون خداوند این امانت شما را پس گرفت. من امانتی در دست شما بودم و هم 
I اند. ند و از جمع مردگان هستند بلکه زندها نگویید شهیدان مرده 
I .امیدوارم که راه مرا ادامه بدهید 
I .نگذارید که اسلحۀ خونین من بر زمین بماند 
I )هیچ فرق ندارد.7این جنگ با جنگ امام حسین ( 
I گوید. همیشه به سخنان امام گوش دهید ببینید چه می 
I دهد. حال کسی که به سخنان امام گوش نمی واي به 
  

  حسینعلی :نام
  کالنتري خانوادگی:  نام

  ذوالفقار پدر: نام 
  معصومه نام مادر:

  1343دوازدهم مهر  تاریخ تولد:
ــد:  ــل تول ــع   مح ــرود از تواب ــتاي ط روس

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

  1366ششم اردیبهشت  تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  علی کالنتريحسین
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نام خداوند بخشندة مهربان معنی: به

  1»انا هللا و انا الیه راجعون«
و گواهی » سوي اوست ایم و بازگشتمان به دهم که ما همه از سوي خدا آمده گواهی می«  
  دهم که علی ولی خداست. می
. امیدوارم که حالتان خـوب و  پدرم و مادرم و برادرانم و خواهر عزیزم اول سالم بر شما  

خوش بوده باشد و امیدوارم که ناراحتی در بین خود نداشته باشید و امیدوارم کـه خداونـد   
  عزوجل شما را در تمامی مشکالت روزگار پیروزتان گرداند.  

کنم کـه مـرا    رسانم و از شما خواهش می و خویشان سالم گرم می 2خدمت تمامی اقوام  
) و یـارانش گریـه   7کنید براي امام حسـین(  له نکنید و اگر گریه میحالل کنید و گریه نا

اکنون خداوند این امانت شما را پـس گرفـت    کنید چون من امانتی در دست شما بودم و هم
باید شما هم امانت را پس بدهید.  ،دست داشته باشید و اگر شما هم از کسی امانتی ناقابل به

[و] اند و نزد خداي خـود رزق   مردگان هستند بلکه زندهاند و از جمع  نگویید شهیدان مرده«
و امیدوارم که راه مرا ادامه بدهید و نگذارید که اسلحۀ خـونین مـن بـر     3»خورند روزي می

  زمین بماند.
ــاك     ــالم خ ــیم از ع ــوتم ن ــاغ ملک ــرغ ب   م

  
ــاخته     ــی س ــد روزي قفس ــدنم  چن ــد از ب   4ان

  خــرم آن روز کــز ایــن منــزل ویــران بــروم  
  

ــروم راحــت جــان    ــان ب ــی جان ــبم وز پ   5طل
 3]در[منین ؤم 2براي]«[تومان توي ساك است آن را هم به جبهه بدهید.  1500من  1[...]    

ارزد. و  ، این دنیا به یک ارزن نمی4»این دنیا جهنم است و براي کافران بهشت است این دنیا

                                           
 ».جعونعلیه را«. در اصل وصیت 156بخشی از بقره/  -1
 ».قومان«در اصل وصیت  -2
 .»اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل«: 169عمران/  ترجمۀ آل -3
 موالنا، غزلیات شمس. -4
 ».راحت جان و زین پس...«و » خرم آن روزي...«حافظ شیرازي، غزلیات. در اصل وصیت  -5
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ش دهیـد  ) هیچ فرق ندارد و همیشه به سخنان امام گـو 7این جنگ با جنگ امام حسین(
دهـد و امیـدوارم کـه از     حال کسی که به سخنان امام گوش نمـی  گوید، واي به ببینید چه می

و خویشانم ناراحـت نباشـند و    5دست من پدرم و مادرم و برادرانم و خواهر عزیزم و اقوام
کـه   10/11/65اگر ناراحت هستند مرا به هر حالی که است حالل کننـد و تـاریخ عملیـات    

ایـن حیـاط    7کنم من و حسـین ربیعـی پسـر مـراد در     خرمشهر، وصیت می حیاط 6حاال در
جز سالمتی شما. خداحافظ و عبـاس را عیـد حتمـاً عروسـی      هستیم. دیگر عرضی ندارم به

کنید و باید شما افتخار کنید که ما شهادت نصیبمان شد اگر خداي نکرده عروسی نکنید،  می
کنید. باز  عباس را حتماً حتماً حتماً عروسی می اید. خداحافظ این را بدانید که معصیت کرده

کنیـد و ایـن وصـیت را بـه حسـین کالنتـري        گویم عباس را حتماً حتماً عروسی می هم می
هر حال که خواستید بخوانید، به هر حال کـه دلتـان خواسـت بخوانیـد اشـکال       دهیم، به می

بخوانید اگر اشکال ندارد به هر خواهد بخوانید به خانه  ندارد و اگر اشکال دارد که دلتان می
  حال.

                                                                                                       
 خوانا نیست. -1
 ».جاي«ت در اصل وصی -2
 ».به«در اصل وصیت  -3
 .)464(مشکات االنوار، ص  »الکافر جنۀان الدنیا سجن المؤمن و «ترجمه حدیث نبوي است  -4
 ».قومان«در اصل وصیت  -5
 ».به«در اصل وصیت  -6
 ».به«در اصل وصیت  -7
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  هاي کلیدي عبارت
I هاي نبرد حق علیه باطل و اسالم علیه کفر شدم، تا با نبـرد   آگاهانه، آزادانه و عاشقانه عازم جبهه

 خویش و شهادت خود دین خود را نسبت به اسالم عزیز و انقالب اسالمی ادا کرده باشم.
I کنم شـما را بـه شـناخت اسـالم و      ر و برادران و خواهرانم سفارش میاهللا، پدر و ماد امت حزب

 والیت فقیه و اطاعت محض از امام امت.
I .بدانید که محور همۀ عبادات والیت است 
I ست و بیتفـاوت باشـید،    اگر شما نسبت به والیت فقیه که تجلّی حضرت مهدي(عج) است، س

 مورد سؤال و مؤاخذه قرار خواهید گرفت.
I ا با او باشد پیروز است.هر که خد 
I خواهم که براي آمرزش من دعا کنند. اهللا می از همۀ امت حزب  

  علیرضا :نام
  کالنتري خانوادگی:  نام

  محمد پدر: نام 
  بی بی نام مادر:

  1347یکم فروردین  تاریخ تولد:
شـهر  میــامی از توابـع شهرســتان    محـل تولــد: 

  ودشاهر
  پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
  ارتش کننده: ارگان اعزام

  1367دوم تیر  و بیست تاریخ شهادت:
  فکه محل شهادت:
  صابت گلولها نحوة شهادت:

گلـزار شـهداي روسـتاي طـرود از توابـع       :مزار
  زادگاهش
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  علیرضا کالنتري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
معصومین علیهم ده و رسوله و ان علیاً و اوالده الاشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمداً عب«

  »الهدي ئمۀالسالم ا
و نایـب بـرحقش امـام خمینـی و همـۀ شـهداي راه اسـالم،        با سالم به امام زمـان(عج)    

اینجانب علیرضا کالنتري فرزند محمد از روستاي طرود وصیت و سفارش خود را به شـما  
  کنم.  اهللا و پدر و مادر و سایر بستگانم شروع می امت حزب

ام عنوان یک مسلمان معتقد به خدا و نبوت و امامت به پیروي از فرمـان امـ   این حقیر به  
اهللا  زمان(عج)، ولی فقیه و مرجع تقلید شـیعیان و رهبـر مستضـعفان جهـان حضـرت آیـت      

هاي نبرد حق علیه باطل و اسـالم   العظمی امام خمینی، آگاهانه، آزادانه و عاشقانه عازم جبهه
یـن خـود را نسـبت بـه اسـالم عزیـز و         علیه کفر شدم، تا با نبرد خویش و شهادت خـود د

کرده باشم، و در این راه هدفی جز جلب رضاي خداوند و انجام وظیفـۀ  انقالب اسالمی ادا 
شرعی و تکلیف اسالمی نداشتم تا در پرتو این انجام وظیفه و به همـت رزمنـدگان اسـالم،    

سـوي عاشـقان حضـرت     جاي خود نشانده و راه کـربالي حسـینی را بـه    را به 1دشمن بعثی
  . 2بگشاییم

کـنم شـما را بـه شـناخت      ادران و خواهرانم سفارش میاهللا، پدر و مادر و بر امت حزب  
اسالم و والیت فقیه و اطاعت محض از امام امت و بدانید که محور همـۀ عبـادات والیـت    
سـت و         است و اگر شما نسبت به والیت فقیـه کـه تجلّـی حضـرت مهـدي(عج) اسـت، س

  تفاوت باشید مورد سؤال و مؤاخذه قرار خواهید گرفت. بی
جنگ را در رأس همۀ مسائل امور قرار «چون امام  کنم که هم تا سفارش میو در این راس  
و نگذارید که اسلحۀ بر زمین افتادة شهدا بر زمین بماند بلکه با شهامت و شـجاعت   3»دهید

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ».بگشائیم«در اصل وصیت  -2
 .254، ص 17صحیفۀ امام، ج  -3
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ها روي آورید و بر دشمن بتازید، که خـدا بـا    تر به جبهه هرچه بیشتر و خلوص هرچه تمام
د پیروز است. اگرچه از دید ظاهربینان دنیاپرسـت شکسـت   شما است، هر که خدا با او باش

  خورده محسوب شود.  
بازماندگانم، شهادت نصیبی خدایی بود که خداوند آن را به من عطا فرمود. پس بر ایـن    

خواهید بـر مـن بگرییـد بـر      نعمت خداداد شاکر و سپاسگزار باشید و اگر از باب عاطفه می
گوارش گریه کنید، تا هم از این گریه ثواب عایـد  ) و اصحاب بزر7مصائب موال حسین(

) درس صـبر  3پرور شما پدید آید و هم از زینب( شما شود و هم روح حماسه و قهرمان
و استقامت فرا گیرید. در ضمن جنازة مرا در کنار پسرعمویم شهید حسینعلی کالنتري دفن 

کـنم و از   ند تشـکر مـی  نمایید. در خاتمه از پدر و مادرم که عمري براي من زحمت کشـید 
خـواهم و از بـرادران و    اینکه اگر خداي ناکرده براي شما فرزند خوبی نبـودم معـذرت مـی   

اهللا  اند مرا ببخشید و از همۀ امـت حـزب   خواهم که اگر از من خالفی دیده خواهرانم هم می
  خواهم که براي آمرزش من دعا کنند.   می

»اهللا و برکاته حمۀالم علیکم و روالس«  
  دار نگه دایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی راخ

  رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما
  12 1دزفول، قائمیه، تیپ مستقل

  عصر(عج) ضرت قائم(عج)، گردان ولیح
  1/12/65جمعه 

                                           
گردان، جمعی تیپ زرهـی سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی و       12قائم آل محمد(عج) به استعداد  12مستقل  تیپ -1

حسینی،  . شاههاي ایثار سمنان به روایت مطبوعات داشت. (جلوهبسیج استان سمنان بود. در عملیات متعدد شرکت 
 علیرضا، احسانی، حسینعلی)
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  هاي کلیدي عبارت
I     یـد و  ترد  خدایا یاریم ده تا از آن کسانی باشم که بر عهد و بیعت خـود پابرجـا ایسـتادند و بـی

 تزلزل نداي محبت تو را پاسخ دادند.
I کنم که از سر تقصیراتم بگذري خدایا از تو درخواست می. 
I به من توفیق دهی تا با صالحان در راهـت، در بهشـت برینـت کـه تـو      کنم  خدایا درخواست می

 اي جاي گیرم. وعده داده
I .خدایا، قلبم را به تصرف خودت درآور تا فقط و فقط تو را بیابم 
I را فراموش نکنید در هیچ لحظه. خدا 
I   هـل مـن   «محبوبا تو آگاهی که این بنده حقیر و ضعیف براي رضاي تو و یاري اسالم به نـداي

 .پاسخ داده» ناصر ینصرنی
  

  عباس :نام
  کالهی خانوادگی:  نام

  حسین پدر: نام 
  صغرا در:نام ما

  1319یازدهم خرداد  تاریخ تولد:
  شهرستان مهدیشهر محل تولد:
  سواد بی تحصیالت:
  - کننده: ارگان اعزام

  1366نهم مرداد  تاریخ شهادت:
  مکه مکرمه   محل شهادت:
  هاي سعودي شهادت توسط نیرو نحوة شهادت:

گلزار شـهداي روسـتاي درجـزین از توابـع      :مزار
  شهرستان زادگاهش
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  عباس کالهی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسمه تعالی

  نامۀ عباس کالهی وصیت
  1»انا هللا و انا الیه راجعون«

  (امام خمینی) 2ت ندارد.ملتی که شهادت دارد اسار
امروز که خداوند متعال عنایت کرده و به این بندة ضـعیف تـوان، قـدرت و توانـائی را       

اي را به  وصیت چند جمله 3عنوان هاي نبرد حق علیه باطل شوم، به داده است که عازم جبهه
  نویسم تا پس از مرگم بنیانگر خط و راهم باشد. روي کاغذ می

از آن کسانی باشم که سرمایه خودشان را به پیشگاه تو عرضه داشـتند   خدایا یاریم ده تا  
تردیـد و تزلـزل     اند و بر عهد و بیعت خود پابرجا ایستادند و بی و ارزش خویش را بازیافته

نداي محبت تو را پاسخ دادند. پروردگارا به من توفیق عطا کن که موضعی بگیرم که باعـث  
محبوبا تو آگاهی کـه ایـن بنـدة حقیـر و ضـعیف بـراي       خشنودي و آمرزش گناهانم باشد. 

به رهبـرش دسـت از همـه     4»هل من ناصر ینصرنی«رضاي تو و یاري اسالم و پاسخ نداي 
طلبـد و از تـو آمـرزش [و] مغفـرت      سوي تو روي آورده و از تـو کمـک مـی    برداشته و به

  خواهد تا در این راه او را پیروز کنی. خواهد و از تو می می
از کنم کـه   الملکی. از تو درخواست می تو بزرگی، تو غفوري، تو کریمی، تو مالک خدایا  
بهشـت برینـت کـه     6در ،تقصیراتم بگذري و به من توفیق دهی تا با صالحان در راهت 5سر

                                           
 .156بقره/  -1
، 13(صحیفه امـام، ج  » ملتی که شهادت براي او سعادت است پیروز است«مله شهید دارد. اي قریب به ج امام جمله -2

 ).187ص 
 ».عنوان و به«در اصل وصیت  -3
 ر.ك. تعلیقات. -4
 ».سر از«در اصل وصیت  -5
 ».که در«در اصل وصیت  -6
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اي جاي گیرم. خدایا لحظات آخر است، موقعیت حسـاس اسـت، قلـبم را بـه      تو وعده داده
  و را بیابم.تصرف خودت درآور تا فقط و فقط ت

هاي عزیزم، حرف مادرتان را گوش دهید و کاري بکنید که به رضـاي خـدا باشـد.     بچه  
  خدا را فراموش نکنید در هیچ لحظه.

  »ال اله اال اهللا، محمد رسول اهللا، علی ولی اهللا«
  »والسالم«

  پدر شما عباس کالهی
  17/1/1363مورخ 
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  هاي کلیدي عبارت
I د.یح و در راه خدا استفاده کناز زندگی خود بطور صحی 
I غلبـه   شـما د که این دو دشمن بر ید و نگذاریدر مقابل دشمنان درونی و بیرونی خود قد علم کن

 کنند.
I .پدرم، براي من غم مخور، که پسر شما در راه خوبی رفته است 
I .در هر سختی نعمتی است و در هر راحتی امتحانی است 
I دیدگانش برود ولی شما باید صبر و استقامت کنیـد و   گرچه سخت است پسر کسی از دنیا و از

 طور کلی لباس سیاه نپوشید. به
I .مادرم شما باید چون فاطمه باشید و در مقابل هر سختی مقاومت کنید 
I .شکست یک جامعه شکست آن جامعه است 
I .به نماز و روزه اهمیت فراوان دهید و نماز را سر وقت بخوانید 
  

  محمد :نام
  کالهی خانوادگی:  نام

  عوضعلی پدر: نام 
  صغرا نام مادر:

  1350پنجم اردیبهشت  و بیست تاریخ تولد:
  شهرستان تهران محل تولد:
  دوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1367 هفتم اردیبهشت تاریخ شهادت:
  خندق عراق دژ محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

گلزار شـهداي روسـتاي درجـزین از     :مزار
  توابع شهرستان مهدیشهر
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  محمد کالهی
  

  لرحمن الرحیمبسم اهللا ا
حمد و سپاس خداوند متعال را که به ما منت نهاد که او و مکتبش را بشناسـیم و در راه    

) پیامبر مسلمین و با سـالم  6او و مکتبش قدم بگذاریم. و با سالم و صلوات بر محمد(
بر سومین اختر تابناك امامت حسین مظلوم و با درود و سالم بـر امـام زمـان(عج) و نایـب     

مینی کبیر این پیرمرد دالور اسالم و با درود و سالم بـر شـهداي جـان بـر کـف      برحقش خ
  اسالم که با نثار خون خود درخت اسالم را آبیاري کردند.

متولـد سـال    6173اینجانب محمد کالهی فرزند عوضعلی کالهی به شـماره شناسـنامه     
راه امامـان و پیـامبر و    ام از روستاي درجزین، شیعه دوازده امامی که به خود قبوالنده 1350

راه شهدا را که راه اسالم و قرآن است ادامه دهم تا شاید مورد رضاي خداونـد بخشایشـگر   
گذاشـتم ولـی در    قرار گیرد و تا حاال در خواب غفلت بوده و در این راه باشکوه قـدم نمـی  

د ام تـا شـاید بـه خـداي خـو      حال حاضر از خواب غفلت بیدار و در این راه قـدم گذاشـته  
  نزدیکتر و کمی از شیطان دور شوم. 

اینجانب محمد کالهی برادر حقیر شما کوچکتر از آن هستم که خود را الیق وصیت بـه    
  کنم. اي وصیت می عنوان یادبود چند کلمه پرور کنم ولی به چنین امت قهرمان

اوالً برادران عزیز و گرامی کـه خـود پـاك و معصـوم از هـر گنـاهی هسـتند؛ بـه آنهـا            
نویسم که از زندگی خود بطور صحیح و در راه خدا استفاده کنند و به نفس خود اجـازه   یم

هیچ سخنی را ندهند که نفس خود شیطانی بـزرگ اسـت و دل کـه همـان نفـس اسـت را       
تاریک نکنند و در مقابل دشمنان درونی و بیرونی خود قد علم کنند و نگذارند کـه ایـن دو   

  ها بروند و به برادران دینی خود کمک کنند. جبهه دشمن بر آنها غلبه کنند و به
عنـوان وظیفـه شـرعی خـود حجـاب اسـالمی را        دوم، خواهران پاك و باحجاب باید به  

رعایت کنند که فساد یک جامعه شکست آن جامعه هست و همیشه در کارهاي اسالم که با 
  همکاري است شرکت کنند.

به من اجازه هر کاري مخصوصاً براي جبهـه  سوم، پدرم. از شما کمال تشکر را دارم که   
گویم که براي من غم مخور، که پسر شـما در راه خـوبی رفتـه اسـت و      دادي و به شما می



 71کالهی، عباس      ¹استان سمنان 

اي. انشـاءاهللا کـه دسـتورات اسـالمی را هـم       طور احسن به خدا برگردانـده  امانت خود را به
  طور خوبی انجام دهی. به

شید و در مقابل هر سختی مقاومـت کنیـد کـه    چهارم، مادرم. که شما باید چون فاطمه با  
خدا هیچ نعمتی را بدون قسمت و امتحان بر تو قرار نداده است که در هـر سـختی نعمتـی    

  است و در هر راحتی امتحانی است.
شرکت کردنـد   -البته اگر در دسترس بود -پنجم، از تمام کسانی که در تشییع جنازة من  

  رس بود هر جا که صالح بود دفن کنید.  اي در دست کنم. اگر جنازه تشکر می
  سال روزه براي من بدهید. سال نماز و یک و ضمناً یک

ام ناراحت نباشید و از شهادت من هـم   پدر و مادر مهربانم، انشاءاهللا از کارهایی که کرده  
ناراحت نباشید و خدا را شکر کنید که فرزند شما در راه حق تعـالی بـه شـهادت رسـیده و     

ایـد. پـدر و مـادرم، خـدا را در کمتـرین       ی را که امانت بود به خدا تحویـل داده فرزند خوب
آورید عبادت کنید و به نماز و روزه اهمیت فراوان دهیـد و نمـاز را    دست می فرصتی که به

  سر وقت بخوانید.
گرچه سخت است پسر کسی از دنیا و از دیدگانش برود ولی شما باید صبر و استقامت   

 72) در صحراي کربال با 7کلی لباس سیاه نپوشید و بدانید که امام حسین( طور کنید و به
هاشم) بودند و همه شهید شدند و  تن از یارانش کشته شدند که بیشتر آنها از یک قبیله (بنی

) در آن صـحراي کـربال   7لب و تا چند روز بدن پاك و مطهر امـام حسـین(   آن هم تشنه
یاد تمـام شـهدا باشـید. خـواهر عزیـز و بزرگـوارم، از شـما         هتن و ب 72یاد آن  افتاده بود. به

اید مرا ببخشید و مانند خواهر شـهید واقعـی    خواهم که اذیت و آزارهایی که از من دیده می
باشید. اوالً حجاب خود را رعایت کن، دوماً با مردم مهربان باش، سـوماً از سـخنان بیهـوده    

  کنندگان گوش مده. غیببپرهیزید، چهارماً غیبت مکن و به سخنان 
ــدایا ــار  1خـ ــرانجام کـ ــن سـ ــان کـ   چنـ

  
  2تــو خشــنود باشــی و مــا رســتگار      

  این بندة حقیر محمد کالهی  
4/1/67  

                                           
 ».اي پروردگار ما«در اصل وصیت  -1
 شعر از سعدي است. -2
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  هاي کلیدي عبارت
I .فاصلۀ تولد تا مرگ یک نیمروز بیشتر نیست 
I .بر سر یتیمان نوازش کنیم و پرمهر و محبت باشیم 
I  ر باشیم.کنیم که از دامگه شیطان به دوسعی 
I وقت امام را تنها نگذارید. مردم، هیچ 
  

  فرامرز :نام
  کلباسی خانوادگی:  نام

  مهدي پدر: نام 
  کلثوم نام مادر:

  1345ششم آذر  و بیست تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  سپاه  کننده: ارگان اعزام

  1366هشتم دي  و بیست تاریخ شهادت:
  ماووت عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  1کلباسی فرامرز
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ــت   ــانم از دوسـ ــن و درمـ ــود درد مـ   بـ

  
  بــود وصــل مــن و هجــرانم از دوســت  

ــد پوســـت    ــن واکنـ ــیادم از تـ ــر صـ   اگـ
  

  2جــدا هرگــز نگــردد جــانم از دوســت   
در دفتر عاشقان مطلبی بنویسـم ولـی   برادر عزیزم من کوچکتر از آن هستم که خواسته باشم     

  بنویسم. از آن جهت که امر فرمودید اطاعت را در ادب دیدم که مطلبی از بزرگان و از شهیدان
فاصلۀ تولد تا مرگ یک نیمروز بیشتر نیست. سـعی کنــ[یم] کـه در ایـن نیمـروز دنیـا         

و از مرگ یادمـان  درست زندگی کنیم، بر سر یتیمان نوازش کنیم و پرمهر [و] محبت باشیم 
خوابد. برادر عزیزم، سعی کنـیم کـه از    ها می باشد که در تمامی خانه نرود، چرا که شتري می

) و 3) و فاطمـه زهـرا(  6خـدا و پیغمبـر(   دامگه شـیطان بـه دور باشـیم. عشـق بـه     
  ) همیشه در دلمان باشد. 7) و حسین(7حسن(

  خواهان دعا کن. و در آخر براي تمامی برادران و حاجت  
  الحقیر الی اهللا، علی کلباسی

22/1/66  
[...]3  

  اي دیگر] نامه [وصیت
[...]4  
وقت امـام را   ام هم دست تو است و به آخرش این را اضافه کن که مردم هیچ نامه وصیت  

  تنها نگذارند و نمک بخورند و نمکدان بشکنند. 
ان حـق مظـالم.   سال نماز و همچنـین هـزار تومـ    2ماه روزه برایم بگیرند؛ و  3و حدود   

  خداوند حافظ شما باشد انشاءاهللا
  دوستدار شما علی کلباسی

                                           
 امیدند.ن شهید را علی نیز می -1
 شعر از باباطاهر همدانی است. -2
 خوانا نیست. -3
 خوانا نیست. -4



 (دفتر یازدهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)15آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     76

 



 77فرامرز     کلباسی،  ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I ام که به سهم خود حرکت کنم  من یک سرباز اسالم و فرزند امام خمینی هستم که تصمیم گرفته

 تا خط سرخ خونین شهداي اسالم را ادامه دهم.
I .امروز روز امتحان الهی است 
I ران روحانیت را تنها نگذارید.اي ملت ای 
I .به خدا قسم من راهم را شناختم، دنبالش رفتم و خوشحالم 
I ین فرزندي بزرگ کردید و در راه اسالم دادید.نچ جا آورید که هم پدر و مادر، شکر خدا را به 
I .امام را دعا کنید و او را تنها نگذارید و یاور او باشید 
I قرار گرفته است از اسفل السافلین تا اعال علیین. نهایت همین انسان است که بین دو بی 
I ترین نوع بازگشـت بـه عـالم ابـدي و دار      از فلسفۀ شهادت سخن بگوییم که زیباترین و شیرین

 بقاست.
I .مساجد را پر کنید که همین مساجد بودند [که] پشت آمریکا را شکستند  

  عباسعلی :نام
  کوچکی خانوادگی:  نام

  نعمت پدر: نام 
  نسا ملک نام مادر:

  1345یکم فروردین  تاریخ تولد:
دروار از توابـع   روسـتاي تویـه   محل تولد:

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

  1362هشتم آبان  و بیست تاریخ شهادت:
  پنجوین عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  عباسعلی کوچکی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  »الرحیم و به نستعینبسم اهللا الرحمن «
  1»بل احیاء ولکن التشعرون اموات و التقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا«
مگویید کسانی که در راه خداوند عزّوجـل مجاهـده کردنـد و بـه شـهادت رسـیدند اینهـا        «

  ».دانید خورند ولکن شما نمی اند و پیش خدا روزي می مردگان هستند بلکه زنده
  د و مرگمان را شهادتمند قرار بده.خدایا حیاتمان را سعادتمن

) وجـود دارد و  7در هـر کـربال حسـین(    .2»کل یوم عاشورا و کل ارض کـربال « آري  
) وجود دارد. [در] کربالي ما خمینی وجود دارد، [در] کربالي ما عباس وجـود  7عباس(

الم ها خون سرخشـان را بـه اسـ    ساله با ایمان و استقامت و با نارنجک 13هاي  دارد که طفل
  نمایند. هدیه می

ام کـه بـه سـهم خـود      من یک سرباز اسالم و فرزند امام خمینی هستم که تصمیم گرفته  
حرکت کنم تا خط سرخ خونین شهداي اسالم را ادامه دهم و دست این جنایتکاران غـرب  

گوش آمریکایی از این مملکت اسالمی رانده کنیم و حکومـت   حلقه به 3[و] شرق و منافقین
  عدالت در جامعه اسالمی احیا کنیم. عدل [و]

) اسـت. آیـا کسـی هسـت     7امروز روز امتحان الهی است، امروز روز نداي حسـین(   
را جواب بدهد؟ امروز باید حسـین زمـان مـا،    » لبیک بر خمینی«نداي هل من ناصر حسینی

کـنم اي ملـت ایـران روحانیـت را تنهـا       شکن، را یاري کنیم. به شما توصیه مـی  خمینی بت
  گذارید.ن

روم نه براي انتقام بلکـه بـراي    آمدم به یاري خدا و به جبهه می -یک فرد گناهکار -من  
احیاء دین اسالم و خون شهدا. اکنون خداوند عزوجل این سـعادت را نصـیب بنـدة حقیـر     

هاي حـق علیـه بـر باطـل قـرار داده اسـت؛ شـکر         کرده که مرا [در] ردیف رزمندگان جبهه

                                           
 ).155(بقره/ ...» مردگان نیستند ...» «... اهللا بل احیاء «... . در اصل وصیت 154بقره/  -1
 ه.ش. است. 61هاي مقاومت پس از عاشوراي  از جمله شعار -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
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  کنم. می
و مادرم به خدا قسم من راهم را شناختم، دنبالش رفتم و خوشـحالم. و شـما   و اي پدر   

بـرداري   اي پدر و مادر گرامی سعی کنید که از شهادت بندة حقیر براي اسالم و انقالب بهره
کنید و تقویت کنید. و کسانی که حتی یک اندازه خشخاش به این انقالب و دولت مخالفند 

ت کنند. و شما اي پدر و مادر، خود را جز صابرین قرار دهیـد  ام شرک نباید در تشییع جنازه
  فرزندي بزرگ کردید و در راه اسالم دادید. 2[...] 1یننچ جا آورید که هم و شکر خدا را به

امام را دعا کنید و او را تنها نگذارید و یاور او باشید. سنگر خودتان را خالی نکنیـد. در    
  ندهید و آنها را نابود کنید. 3نافقینهر لباسی که هستید مفر به این م

ولی پدر و مادرم، در شهادت من نگرانی نداشته باشید و من به کـام خـود رسـیدم و از      
  کنم گریه و زاري نکنید.  شما خواهش می

  »والسالم«
  عباس کوچکی

  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

»الحین و قاصم الجبسم رب المستضعفین و الصاربینهو مدرك ال المینظالارین و مبیر ب«  
با سالم و درود بر رهبر کبیر انقالب و شهیدان به خون غلطان ایران و امـت شـهیدپرور     

گرفتیم کـه: همیشـه خـون     4ایران و سالم و درود از آدم و تا خاتم که سخنانی از ایشان پند
  کنم.  امۀ خودم را شروع مین اي ضعیف از ضعفا وصیت بر شمشیر پیروز است. اینجانب بنده

و چرخش  -ریزي شد واسطۀ قدرت الیزال پی که به -اما بعد، از آنجا [که] سنت طبیعت  
و جز  6گردیم سوي او نیز بازمی از آیات اوست آري ما از خداییم و به 5اي روزگار هستی آیه

                                           
 ».همچین«در اصل وصیت  -1
 انا نیست.خو -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
 ».پهن«در اصل وصیت  -4
 ».اي و آیه«در اصل وصیت  -5
 .156، بقره/ »انا هللا و انا الیه راجعون«ترجمۀ  -6
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ه بـین دو  گردیـد. همـین انسـان اسـت کـ      اهللا نمـی  خلیفۀاین نیست؛ اگر جز این بود انسان 
نهایت قرار گرفته است از لجن تا خدا، از اسفل السافلین تا اعال علیین. هر قـدر خـود را    بی

نصـیب   خدایش نزدیک گردیده است و هر قدر سر در آخور دنیا فرو برد از او بی 1بکاود به
  گردیده است.

لحظـه   صراط مستقیم منحرف نگردد و هـر  [از] حال نفسی که تقوا پیشه کند و خوشا به  
اکنـون   جوید. نمونۀ ارزنده و واالي این خواسته ژرف اسالم عزیـز هـم   می [را] خداي خود

انقالب [است] که از امت پاك  2نایب االمام خمینی ارواحنا له الفدا است که او اسوة راستین
کن کرد و حکومت اهللا را در تمام نقاط مهیـا   برخاست و پیامبرگونه ظلمت و تباهی را ریشه

تـرین نـوع    [تا] بدین ترتیب از فلسفۀ شهادت سـخن بگـوییم کـه زیبـاترین و شـیرین     کرد 
بازگشت به عالم ابدي و دار بقاست؛ در آن لحظه که روح شهید براي خداوند عزّوجل اوج 

  حق جان فروخت و به بقایش شتافت. کند که باید به گیرد و با خون خود ثابت می می
جا هستیم صحنۀ پیکار حق [و] باطل است. باید باطـل  شویم که هر  می دآوربار دیگر یا  

را در هم کوبید. بدانیم که شرك از حرکت مورچه سیاه در تاریک شب بر روي سنگ سـیاه  
تر است، ببینید شرك چقدر دقیق است. کاري نکنیم که از اعمالمـان خـدا را ناراضـی     پنهان

هبر مستضعفین جهان به درجـۀ  رکاب ر 3کنیم و چه فیضی از این باالتر. و چنین عصري در
  ) است.7) و حسین(6شهادت نائل بیاییم که مانند شهادت در رکاب پیامبر(

و من چند پیامی دارم به مردم شهیدپرور ایران و روستاي خودم. سوگند به خـون سـرخ     
انصـافی اسـت. و شـما اي مـردم      تفاوتی در پیشگاه این همه ایثار بی سکوت و بی ،شهیدان

هـا [و]   کـاري  هـا و کـم   تفـاوت  ي تویه، به هوش باشید کـه تـاریخ فـردا بـر بـی     قریه روستا
شوند. و قرآن  گیر شما می ها نخواهد بخشید و بدانید فردا[ي] قیامت شهدا دامن طلبی عافیت

مبـادا  «هسـتید   )7( فرماید اي اهل ایمان که شما به خدا ایمان آوردیـد و شـیعه علـی    می
گوینـد اي   ؛ یعنی این آیـه بـه مـا مـی    4»ا از یاد خدا غافل کندهرگز مال و فرزندانتان شما ر

                                           
 ».و به«در اصل وصیت  -1
 ».راستن«در اصل وصیت  -2
 ».که در«در اصل وصیت  -3
 و همین دلبستگی به دنیا را در پی خواهد داشت. کند دنیا معرفی می را زینتکه مال و فرزند  46اشاره به کهف/  -4
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  ید.رکسانی که مال و فرزند دارید هرگز براي کمک به اسالم دریغ ندا
گـوییم فرزنـدانتان امانـت اسـت. بـراي خـدا خـوب         و اي پدران و مادران به شما مـی   

نیرو داشت مانع رفـتن  داري کنید و آنها را تربیت اسالمی کنید و اگر جبهه احتیاج به  امانت
  فرزندانتان نشوید که فردا پیش خدا مسئول هستید و باید جواب بدهید.

را  1و دیگر پیام این است: همیشه در خط امام باشید که این افتخار ابـدي دارد. مسـاجد    
  .پشت آمریکا را شکستـ[ند] [که] بودند 2پر کنید که همین مساجد

فرسـا   ادت من خرسند باشید هرچند زحمـت طاقـت  پدرم و مادرم و برادران من، در شه  
هستید. و امیدوارم ادامه دهندة راه مـن باشـید و    3کشیدید؛ و روز قیامت پیش خدا روسفید

  امیدوارم مرا حالل کنید.
  در ضمن کسانی [که] از من خطائی دیدند مرا حالل کنند.

  در ضمن از خویشان خودم درس مرا ادامه دهند.
  دار الب مهدي(عج) خمینی را نگهخدایا خدایا تا انق

  مادرم، در شهادت من گریه و زاري مکن.
  »والسالم علیکم«

                                           
 ».ها مساجد«در اصل وصیت  -1
 ».ها مساجد«در اصل وصیت  -2
 ».سفید روح«در اصل وصیت  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I خواهم که نتوانستم زحماتی را که در دوران کودکی برایم کشـیدي جبـران    مادر مهربانم عذر می

 کنم.
I خشید.پدر عزیزم به بزرگی و مهربانی خودتان مرا بب 
I .سالمتی و رشد و کمال و سعادت شما را از درگاه خداوند بزرگ خواهانم 
I .بدانید که اگر از شمشیر دنیا فرار کنید از شمشیر آخرت در امان نخواهید بود 
  

  جالل سید :نام
  کیا خانوادگی:  نام

  رضا سید پدر: نام 
  ساره نام مادر:

  1343هجدهم شهریور  تاریخ تولد:
  شهرستان گرمسار محل تولد:
  پایان دورة متوسطه تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1363پنجم اسفند  و بیست تاریخ شهادت:
  دجلهشرق رود  محل شهادت:
  - نحوة شهادت:

  امامزاده یحیاي شهرستان سمنان :مزار
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  سیدجالل کیا
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
(امـام علـی    ».بدانید که اگر از شمشیر دنیا فرار کنید از شمشیر آخرت در امان نخواهید بود«
)7((  

با سالم بر امام امت خمینی بزرگ و با درود بیکران بر ارواح پاك طیبۀ شهداي انقـالب    
اسالمی و با درود و سالم به شما پدر و مادر عزیزم. امیدوارم کـه حـال شـما خـوب بـوده      

 را 1باشد و در پناه خداوند بزرگ به خوشی زندگی نمایید. باري، اگر از احواالت فرزنـدتان 
  باشم.  خواسته باشید بحمداهللا سالمت و به دعاگویی شما مشغول می

شود: به جواد آقا سـالم برسـانید، بـه معصـومه و احتـرام خـانم سـالم         باري، عرض می  
برسانید، بابا بزرگ با خانواده سالم برسانید، ابوالفضل با خانواده سالم برسـانید، بایگـان بـا    

  ان و آشنایان سالم برسانید.اهل منزل سالم برسانید، کلیه دوست
در خاتمه باید گفت چون در جبهه هستم شاید اجل مهلت ندهد در کنار شما جان دهم   

جا مورد لطف خداوند قرار گیرم. هرچند که مرگ فقط در جبهه نیست، لذا بر خود  و همین
ز عنـوان یادداشـت رو   شود، ولی به اي، هرچند وصیتی محسوب نمی الزم دانستم چند جمله

  سعید عید فطر بر روي کاغذ آورم.
) و 6: شهادت بر یگانگی خداوند و شهادت بر رسول و رسالت پیامبري محمـد( که  

  ). 7ولی بودن علی(
خواهم که: نتوانستم زحماتی را که در دوران کودکی  و همچنین از مادر مهربانم عذر می  

ت عصـیانگرانه و جاهالنـۀ   برایم کشیدي جبران کنم. و همچنین از پدر عزیزم که بـا حرکـا  
خواهم و امیدوارم کـه   زحمتش بودم و نتوانستم جبران کنم عذر می 2دوران نوجوانی اسباب

  به بزرگی و مهربانی خودتان مرا ببخشید. 
  ام را در قبرستان گرمسار دفن کنید. عنوان آخرین سخن: جنازه در خاتمه، به  

                                           
 ».جویاي فرزندتان«ذر اصل وصیت  -1
 ».که اسباب«در اصل وصیت  -2
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ال و سـعادت شـما را از درگـاه    خوب، دیگر عرضی نیست بجز: سالمتی و رشد و کمـ   
  خداوند بزرگ خواهانم. و از اینکه سرتان را درد آوردم حاللم کنید.

  دار. خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه  
  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

10/4/63  
  فرزند شما سیدجالل کیا
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  هاي کلیدي عبارت
I توانسـتم در ایـن جبهـۀ نـور علیـه       کت نیروها در جبهه چگونـه مـی  با توجه به واجب بودن شر

 ظلمت شرکت نداشته باشم و با دشمنان اسالم به مبارزه برنخیزم.
I عزت و شرف ما بستگی به این جنگ دارد. و جنگ مسئله اصلی ماست 
I اهللا و بسیجیان عاشق به شهادت، گوش به فرمان امام عزیز و روحانیت در خط او  اي امت حزب

 باشید.
I هاي ناشی از جنگ صبور باشید که خداوند با صابران است. در مقابل مشکالت و سختی 
I صورت مدرسۀ عشق درآورید. باید پایگاه را به 
I .اعضاي بسیج در این مکان مقدس درس شهادت، شجاعت و ایثار را فرابگیرند 
I      نایـب امـام    من مسیري براي رسیدن به معشوق خـود غیـر از اطاعـت از دسـتورات خداونـد و

 اهللا نیافتم. سبیل زمان(عج) و شرکت در جهاد فی
I .براي رضاي خداوند وحدت داشته [باشیم] که دست خداوند با جماعت است 
I رسان خون پدرش باشد. د که پیامیدخترم را طوري تربیت نمای 
I کند، اختالفات داخلی است. اي که انقالب اسالمی ما را تهدید می تنها مسئله 
  

  حسینعلی سید :نام
  کیا خانوادگی:  نام

  اهللا سیف پدر: نام 
  بیگم زینب نام مادر:

  1335یکم دي  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  زاده اشرف زادگاهش امام :زارم
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  لی کیاسیدحسینع
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
تنجیکم من عذاب الیم تؤمنـون بـاهللا و رسـوله و    ة یا ایها الذّین امنوا هل ادلّکم علی تجار«

  »  تجاهدون فی سبیل اهللا باموالکم و انفسکم
اي اهل ایمان شما را به تجارتی که شما را از عذاب خدا نجات بخشد داللت بکنم؟ ایمان «

و  10(صـف/  » هایتـان  رسولش و جهاد کنید در راه خـدا بـا امـوال و جـان     بیاورید به اهللا و
  )11[بخشی از] 

ناپذیر خمینی کبیر و امت شهیدپرور و  با درود و سالم به امام زمان (عج) و امام سازش   
با سالم به خانوادة محترم شهدا و ارواح مقدس شهدا که با نثار خون خویش درخت اسـالم  

شکر و سپاس خداوند را که به ما نعمت جمهوري اسالمی را عطـا نمـود   را آبیاري نمودند. 
و مرا به راه راست هدایت و توفیق داد که بتوانم در جبهۀ حق علیـه باطـل حضـور یـابم و     

خـاطر   سازش باشم. این حرکت آگاهانـه و باشـناخت فقـط بـه     مدافع اسالم و مکتب انسان
ي از دسـتورات نایـب امـام زمـان(عج)، امـام      اطاعت و فرمانبرداري از خداوند منان و پیرو

تـا زمـانی کـه فتنـه در روي زمـین      «فرماید  باشد چرا که خداوند در قرآن کریم می امت، می
اگر دشمن بر بالد مسلمانان «فرماید  و امام عزیزمان دربارة دفاع می 1»وجود دارد مقاتله کنید

اي کـه   هر وسـیله  فاع از آن بهبر جمیع مسلمانان د است و سرحدات آن هجوم نماید واجب
با توجه به واجب بـودن شـرکت نیروهـا در جبهـه      2».امکان داشته باشد از بذل جان و مال

توانستم در این جبهۀ نور علیه ظلمت شرکت نداشته باشم و با دشمنان اسالم بـه   چگونه می
  مبارزه برنخیزم.

ان امـام عزیزمـان شـنیده    ) از زب7امام حسین( »هل من ناصر ینصرنی« اکنون که نداي  
شود این وظیفۀ جوانان و مسلمین است که به این نداي امام پاسخ مثبت دهند و از دیـن   می

و عزت و شرف ما بستگی به این جنگ  3خدا حمایت کنند. آري جنگ مسئله اصلی ماست

                                           
 .11و بخشی از  10صف/  -1
 .148، ص 24ر جنگ و دفاع در اندیشۀ امام خمینی، تبیان، دفت -2
 .148، ص 19صحیفۀ امام، ج  -3
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دارد و باید با این مسئله اصلی برخوردي جدي داشته باشیم، یعنی در همـه حـال بـه فکـر     
گ باشیم و برنامۀ زندگی خود را بر این اساس تنظیم نماییم و حضور در جبهـه را جـزء   جن

برنامۀ ثابت خود مشخص نماییم و اگر عذري براي رفتن به جبهه داریم و یـا مـدتی بـراي    
فردي مؤثر و مفید براي جامعۀ اسالمی باشیم و با شرکت  1ایم استراحت به پشت جبهه آمده

معه، مسجد (کانون مبارزه) و مجالس مـذهبی خـط شـهدا را دنبـال     ، نماز ج2خود در بسیج
  نماییم.

اهللا و بسیجیان عاشق به شـهادت، گـوش بـه فرمـان امـام عزیـز و        و شما اي امت حزب  
) درد دل خودش را به چاه بگوید. 7روحانیت در خط او باشید و نگذارید همچون علی(

هاي نبرد حـق   هاي مقاومت و جبهه گاههاي سیاسی اجتماعی، پای و با حضور خود در صحنه
هـاي ناشـی از    علیه باطل جمهوري اسالمی را یاري دهید و در مقابـل مشـکالت و سـختی   

  جنگ صبور باشید که خداوند با صابران است.
مطلبی را که برادران بسیج باید بیشتر توجه داشته باشند این است که امـام فرمودنـد کـه      
بسیجیان براي تحقق بخشـیدن ایـن کـالم     3.»نی داشته باشیمما باید یک ارتش بیست میلیو«

امام باید زیاد تالش نمایند و با برخورد اسالمی در جذب نیروها کوشش نمایند. باید پایگاه 
صورت مدرسۀ عشق درآورید؛ یعنی اعضاي بسیج در این مکان مقدس درس شهادت،  را به

واننـد مسـیري را انتخـاب نماینـد تـا بـه       ت شجاعت و ایثار را فرابگیرند. آنگاه است که مـی 
معشوق خود برسند. برادران عزیز، من مسیري براي رسیدن به معشوق خود غیر از اطاعـت  

  اهللا نیافتم. سبیل از دستورات خداوند و نایب امام زمان(عج) و شرکت در جهاد فی
کـه   اي دانم جهت تذکر عرض نمـایم ایـن اسـت کـه تنهـا مسـئله       مطلبی را که الزم می  

تمـام  «فرمایـد   نماید اختالفـات داخلـی اسـت؛ و امـام مـی      می 4انقالب اسالمی ما را تهدید

                                           
 ».ایم آماده«در اصل وصیت  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 .196، ص 21، و همان، ج 242، ص 12صحیفۀ امام، ج  -3
 ».تأدید«در اصل وصیت  -4
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د براي رضاي خداوند وحـدت داشـته [باشـیم] کـه دسـت      یبیای 1.»اختالفات از نفس است
  خداوند با جماعت است.

و ام مـرا ببخشـند    خواهم اگر باعث ناراحتی آنها شده در خاتمه از پدر و مادر عزیزم می  
از درگاه خداوند برایم دعا نماینـد کـه خداونـد از سـر تقصـیراتم درگـذرد. و همچنـین از        
همسرم تقاضا دارم که در شهادتم صبور باشد و همچون کوه در مقابل مشکالت ایسـتادگی  
نماید که در این امتحان الهی بتوانـد موفـق درآیـد و دختـرم را طـوري تربیـت نمایـد کـه         

  د، که به مردم و نسل آینده بگوید به چه جرمی پدرم را کشتند.رسان خون پدرش باش پیام
و از برادران و خواهران و فامیالن و دوستان التمـاس دعـا و عفـو و بخشـش را دارم و       

  امیدوارم بتوانید هرچه بیشتر به مسلمین و محرومان جهان خدمت نمایید.
ژه امید امت و امام، حضـرت  وی در پایان، طول عمر امام عزیز و سالمتی علماي اسالم به  
، را از خداوند بزرگ خواهانم. به امید پیـروزي اسـالم بـر کفـر و نـابودي      2اهللا منتظري آیت

  صدام و آزاد شدن راه بسته شده کربال.
  دار. خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه  

  اسالم، سیدحسینعلی کیا 3مدافع
22/11/63  
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  يهاي کلید عبارت
I اند. ها را به ما نموده شهداي عزیز ما با دادن خون خود تمام وصیت 
I  وسیله آزمایش نمـود کـه امانـت خـود را کـه مـن و دیگـر         پدر و مادر عزیز خدا شما را بدین

 برادرانم بودیم به صاحب اصلی آن یعنی خداوند متعال باز گرداندید.
I ینم را به این انقالب و اسالم ادا نمودم.من با نثار خون خود در راه خدا د 
I .چه زیبا و گواراست شهادت در راه خدا و معراج در راه او 
I اید. برادران عزیزم مبادا شما در سنگر درس سستی کنید زیرا که آن زمان از دشمن ضربه خورده 
I توانید با پرورش فرزندانی غیور و دلیر در راه اسالم و آمـوختن احکـام    برادر و خواهر، شما می

 ی به آنها دین خود را به اسالم ادا نمایید.اسالم
I .من عاشقانه در این ره قدم نهادم و عاشقانه شربت گواراي شهادت را نوشیدم 
I .عزیزان حتی یک لحظه از امر امام کوتاهی نکنید 
I .در نمازهاي جماعت و اجتماعات سیاسی عبادي شرکت فعال داشته باشید 
I  باشند. می »و چراغ این ملت چشم«به خانوادة شهدا سرکشی نمایید که  

  رضا سید :نام
  کیا انوادگی:خ  نام

  اصغر علی سید پدر: نام 
  بیگم اشرف نام مادر:

  1347سوم آذر  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1366سوم بهمن  تاریخ شهادت:
  ماووت عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  هشزاده اشرف زادگا امام :مزار
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  سیدرضا کیا
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین«
  ».هاي ما را استوار فرما و بر دشمنان پیروزمان گردان پروردگارا به ما صبر عطا فرما و قدم«
  .2»والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا«
  ».دهیم هاي خود را به آنها نشان می کنند ما راه کسانی که در راه ما جهاد می«
  

ــۀ حـــق     ــان کـــه از پیمانـ ــا آنـ   خوشـ
  

ــد     ــیدند و رفتنـ ــق نوشـ ــراب عشـ   شـ
  خوشـــا آنـــان کـــه بـــا شـــوق فـــراوان  

  
ــد    ــیدند و رفتنـ ــریم دوســـت بوسـ   حـ

    

ند متعـال و  نام و یاد اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و با شهادت به وحدانیت خداو  به  
همتاي او معبودي نیست و با درود و صلوات خاصۀ الهی بـر   با گواهی به اینکه جز ذات بی

گـردد   مهدي موعود(عج)، این یگانه منجی عالم بشریت، او که با ظهورش دیدة ما منور مـی 
هـر وقـت    -هایمـان  بـر سـر زبـان   » یـا مهـدي  «و همیشه به یاد اوییم و همه وقـت زمزمـه   

  یابند. گیرد با یاد خداوند تسکین می ها دلشان می جبهه سنگرنشینان در
دار اسالم، آن اسوه دوران و آن پیر جماران  و با سالم و درود خاصۀ الهی بر یگانه پرچم  

و یاري دهندة مستضعفان و با سالم و درود بر سربازان حضرت مهدي(عج)، این رزمندگان 
انـد و بـا سـالم بـر      هه را عطرآگین سـاخته هاي خود فضاي جب کفرستیز اسالم که با مناجات
شان این بوده است که درخت اسالم را با خون خود آبیاري کرده  شهدایی که تمام هم و غم

و نهال نوپاي اسالم را پایدار و سرافراز سازند و با یاد شـهدایی کـه هنگـام شـهادت ماننـد      
دسـت کفـار بعثـی     مانه بـه ) سر در بدن نداشته و مظلو7سرور شهیدان اباعبداهللا الحسین(

اند و با سالم به شما عزیزان که با ایثارهاي خود در پشت جبهه، جبهـه را یـاري    شهید شده
  نمایید. می

                                           
 ».وانصرونا«ل وصیت در اص .250بخشی از بقره/  -1
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نامه بنامم یا نه، زیرا که شـهداي عزیـز    دانم که متن زیر را وصیت حال، عزیزانم من نمی  
بیـنم کـه    الیـق آن نمـی  ها را به ما نمـوده و مـن خـود را     ما با دادن خون خود تمام وصیت

اي بنویسم. ولی برحسب تکلیف شرعی وصیت با خانواده، دوسـتان، آشـنایان و    نامه وصیت
  عزیزان در پشت جبهه دارم.

هاي روزانه و شبانۀ خود مـرا   که با زحمت 1اولین وصیت من به پدر و مادر عزیزم است  
دانم که شـهادت مـن بـراي     رم میاند. حال، اي پدر و مادر عزیز و بزرگوا تا به اینجا رسانده

شما دشوار است ولی چه کنیم که این تکلیف شرعی است که ما باید انجام دهیم و خدا در 
وسـیله   و حال شما را بـدین   2»نمایم هر کس را به طریقی آزمایش می«فرماید  قرآن کریم می

ی آن یعنـی  آزمایش نمود که امانت خود را که من و دیگر برادرانم بودیم بـه صـاحب اصـل   
  خداوند متعال باز گرداندید (خواهید گردانید).

و حال بدانید که با شهادت من شما نباید هیچ وقت اندوهی به خود راه دهیـد زیـرا کـه      
فرماید: اگر مصیبتی بر شـما   شما همیشه استوار بودید و هستید و خداوند در قرآن کریم می

ند با صابران است. من با نثار خون خـود در  وارد شد شما در مقابل آن صابر باشید که خداو
یـن خـود را بـه      ینم را به این انقالب و اسالم ادا نمودم و شما هم با صبر خـود د راه خدا د

  اسالم ادا نمایید. و چه زیبا و گواراست شهادت در راه خدا و معراج در راه او.
) باشید زیـرا  7حسین(پدر و مادرم، اگر من سر بر بدنم نداشتم شما به یاد سرور من   

) باشید که سه برادر را در برابر خـود  3که او سر در بدن نداشت و مانند حضرت زینب(
نمود. اگر جنازة من بـه   هاي خود دشمن را خوار و ذلیل می دید ولی استوار بود و با نطق می

شـان   ا هدست شما نرسید نگران مباشید و همیشه به یاد تمامی مفقودینی باشید که هنوز جناز 
  هایشان نرسیده. دست خانواده  به

) باشید و در سنگر خدمت بـه اسـالم پایـدار و شـکیبا     7پدرم شما مانند امام حسین(  
باشید و تو اي مادرم همچون زینب زمانه باش و هیچ اندوهی به خـود راه مـده. در تشـییع    

ور و ساالر شـهیدان  یاد سر  جنازة من هیچ موقع گریه نکنید و اگر خواستید اشک بریزید به

                                           
 ».این است«در اصل وصیت  -1
ان هـذا لهـو   «جملـه   اسـت. از آن   ها از سوي خداوند سبحان صحبت شـده  در آیات متعددي پیرامون آزمایش انسان -2

 .141، اعراف/ »و فی ذلکم بالء من ربکم عظیم«و یا  106، صافات/ »البالء المبین
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  گریه کنید.
چند کالمی نیز با برادران و خواهرم دارم. اي برادران عزیزم مبادا شـما در سـنگر درس     

ایـد. و اي بـرادر [و] خـواهر، شـما      سستی کنید زیرا که آن زمان از دشـمن ضـربه خـورده   
می بـه آنهـا   توانید با پرورش فرزندانی غیور و دلیر در راه اسالم و آموختن احکـام اسـال   می

اید به بزرگـواري   کوشا باشید و دین خود را به اسالم ادا نمایید. و اگر شما از من بدي دیده
خود مرا عفو نموده و حاللم کنید. من عاشـقانه در ایـن ره قـدم نهـادم و عاشـقانه شـربت       

  گواراي شهادت را نوشیدم.
عزیـزان مبـادا حتـی یـک      اهللا دارم. اي و چند سخنی با دوستان و آشنایانم و امت حزب  

شهید کربال و در رأس  72توان جواب  صورت نمی لحظه به خود سستی راه دهید که در این
) را داد. اي عزیزان حتی یـک لحظـه از   7آنها سرور [و] ساالر شهیدان اباعبداهللا الحسین(

، 1اهللا منتظـري  قـدر، حضـرت آیـت    امر امام کوتاهی نکنید و همیشه دعاگوي آن زعیم عـالی 
باشید. سعی کنید که در نمازهاي جماعت و اجتماعات سیاسی عبادي شرکت فعـال داشـته   

دهنـدة    فرماید دعـا تسـکین   باشید و قلب خود را با دعاها تسکین بخشید که یکی از ائمه می
بـا  « 2»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب«فرماید  باشد و قرآن کریم نیز در همین مورد می قلوب می

) اقتـدا کنیـد و   7در دعاهاي کمیل بـه حضـرت علـی(   ». ها را آرامش دهید یاد خدا قلب
نموده و در دعاهاي توسل همیشه به چهـارده   بنگرید که چگونه با خداي خود راز و نیاز می

معصوم توسل جویید و با متوسل شـدن بـه آنهـا اسـتجابت دعاهایتـان را از آنهـا بخواهیـد        
  ول عمر حضرت امام را. ویژه پیروزي رزمندگان، سالمتی و ط به

اي امت مسلمان، بسیج را از یاد مبرید و همیشه در تشکیالت بسیج شرکت کنیـد زیـرا     
چشم و چـراغ  «خانوادة شهدا سرکشی نمایید که  3بهچشم ملت به بسیج دوخته شده است. 

شـان  دهندة قلوب ها و مجالس آنها تسکین توانید با رفتن به خانه باشند. شما می می 4»این ملت
  کنیم.  کار می هاي شهدا به ما و شما دوخته شده است که چه باشید زیرا چشم خانواده

                                           
 قات.ر.ك. تعلی -1
 .28بخشی از رعد/  -2
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اند مرا عفو نموده و حاللـم   خواهم که اگر بدي از من دیده در پایان از تمامی عزیزان می  
تواند آن را از پدر و مـادرم بگیـرد و اگـر او بـدهکار      کنند و اگر کسی طلبی از من دارد می

بخشم. و من در این دنیـا چیـزي از خـود نـدارم؛ اگـر هـم چیـز بسـیار          ه او میاست من ب
تواند آن را به هـر صـورت در راه احیـاء اسـالم      جا مانده است پدرم می من به 1مختصري از

  خرج نماید. به امید پیروزي حق بر باطل و به امید دیدار در قیامت.
  

ــند    ــو را نکش ــز نک ــق ج ــلخ عش   در مس
  

ــت     ــفتان زش ــه ص ــند  روب ــو را نکش   خ
ــراس      ــردن مه ــادقی ز م ــق ص ــر عاش   گ

  
ــند      ــه او را نکش ــر آنک ــود ه ــردار ب   2م

    

  دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه  
  »والسالم«

  سیدرضا کیا

                                           
 ».که از«در اصل وصیت  -1
قبـل از   اند اما در دیوان او یافت نشد. از جملـه اشـعاري اسـت کـه     این شعر را بر سنگ مزار میرزادة عشقی نوشته -2

 ومت طاغوت مؤثر بود.در تقویت روحیۀ مقاومت مبارزان در برابر حک انقالب اسالمی
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  هاي کلیدي عبارت
I .در تشییع جنازة من گریه نکنید که چه بسا که دشمن از گریه شما خوشحال خواهد شد 
I  امام حمایت کنید.از 
I ها را خالی نگذارید و در سنگر پشت جبهه همیشه حضور داشته باشید. جبهه 
I بخشد. کند و به انقالب عظمت می حضور در جبهۀ شما دشمن را کور می 
I  خالی نگذارید و گوش به فرمان امام باشید. ،باشد که مدرسه می را سنگر علم و عمل 
I ها کمک کنید. سنگر پشت جبهه با مال خود به جبهه، در [بجنگید] توانید کسانی که نمی 
I .سنگر مسجد را خالی نگذارید 
  

  عبدالحمید سید :نام
  کیا خانوادگی:  نام

  عبداهللا سید پدر: نام 
  السادات حرمت در:نام ما

  1351سوم دي  و بیست تاریخ تولد:
  شهرستان تهران محل تولد:
  دوم متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1367یکم فروردین  تاریخ شهادت:
  ارتفاعات گوجار عراق محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  زاده اشرف شهرستان سمنان امام :مزار
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  سیدعبدالحمید کیا
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»ین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقونو التحسبن الذّ«
نـزد خـدا روزي    انـد و  اند بلکه زنده شوند مرده گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته می«

  ».خورند می
شناسد و هـر   یابد و هر کس مرا یافت مرا می وجوي من برآید مرا می هر کس در جست  

دارد و هر کس مرا دوست داشت در دوستی به پایگاه عشـق و   کس مرا شناخت دوستم می
گذارد و چون او در پرستش به من عشق ورزید من هم در رحمت به او عشـق   ایثار قدم می

زم و عاشق کوي من سرانجام کشتۀ راه من خواهد شد و آن کس که بـه تیـر محبـت    ور می
عهـدة مـن    بهـاي او بـه   بهاي او به عهدة من است و آن کس که خـون  من به قتل برسد خون

  2بهاي او هستم. باشد من خون
با سالم و درود فراوان بر منجی عالم بشریت امام خمینی و درود و سالم بر رزمنـدگان    

نماینـد و بـا سـالم و درود بـر شـما امـت        که شبانه روز با کفـر جهـانی مبـارزه مـی     اسالم
شهیدپرور که همیشه راسخ بودید و هستید و بـا سـالم و درود بـر جانبـازان و معلـولین و      

راستی گل سرسبد این مملکت و انقالب هستند و با سالم و درود بـر   مفقودین و اسرا که به
حفل جمع بشریت هستند و با سالم و درود فراوان بر آقا امـام  شهیدان راه اسالم که شمع م

زمان(عج) و نایب برحقش امام خمینی و با سالم گرم و برخاسته از قلـبم بـر شـما پـدر و     
  نمایم. نامۀ خود را آغاز می مادر و برادران و اقوام عزیزم، وصیت

  نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان. به
  نمایم. بخش تقسیم کرده و آغاز مینامۀ خود را به چند  وصیت

سخنی با خانواده. اي پدر و مادر عزیزم و اي برادران خوبم که در اعماق قلب من جاي   
دارید. دوست دارم که اگر لیاقت داشتم و به مقام واالي شهادت رسیدم [و] اگر جنـازه مـن   

                                           
 .169عمران/  آل -1
 ».من طلبنی وجدنی...«ر.ك. تعلیقات ذیل -2



 (دفتر یازدهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)15آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     112

ه اشـرف پهلـوي قبـر    به دستتان رسید در تشییع جنازة من همه گریه نکنید و مرا در امـامزاد 
ام به دستتان نرسید صبر کنید؛ خدا بزرگ اسـت   پسر عمۀ عزیزم چالم کنید و اگر هم جنازه

اید، اي پدر و مـادر   و اگر بخواهد جنازة من به دستتان خواهد رسید. و اگر از من بدي دیده
  عزیزم و اي برادرانم، مرا ببخشید.

من گریه نکنید که چه بسا که دشمن از گریه  سخنی با اقوام و فامیالنم. در تشییع جنازة  
  اید مرا ببخشید. شما خوشحال خواهد شد. و اگر از من بدي دیده

سخنی با مردم شهیدپرور شهرم. اي برادران عزیز و گرامی از امام حمایت کنید و نکنـد    
ها را خالی نگذاریـد و در سـنگر پشـت جبهـه      هرگز از فرماندهی او سرپیچی کنید. و جبهه

کنـد و بـه    همیشه حضور داشته باشید که همین حضور در جبهۀ شـما دشـمن را کـور مـی    
  بخشد. انقالب عظمت می

باشد  سنگر علم و عمل که مدرسه می آموز: شما اي برادران عزیز،  سخنی با رفقاي دانش  
را خالی نگذارید و گوش به فرمان امام باشید و اگر جبهه نیرو نیاز داشت شما بـرادران کـه   

توانید، در سـنگر   ها روي آورید. و اي کسانی که نمی سوي جبهه توانید به جبهه بروید به می
  مسجد را خالی نگذارید. ]و[سنگر  .ها کمک کنید پشت جبهه با مال خود به جبهه

  هفت ماه برایم نماز بخوانید.   -ماه برایم روزه بگیرید. ب 4 -شرعیه: الف  
  .دار خدایا، خدایا، تا انقالب مهدي خمینی را نگهدر آخر، دعا به جان امام امت.   

  
  خوشـــم بـــادا کـــه ســـوي یـــار رفـــتم

  
  چـــو گـــل بـــر دامـــن گلـــزار رفـــتم  

  حســـینی گشـــتم و بـــا مرکـــب عشـــق  
  

  سـوي کـاروان سـاالر شـهیدان رفـتم      به  
    

  بندة حقیر خدا، سیدعبدالحمید کیا
  24/9/66تاریخ 

  1[...] 2ساعت 
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  هاي کلیدي عبارت
I شود. ولی باید بدانند که نور خدا هرگز خاموش نمی ،ان درصدد خاموش کردن نور خدا هستندکافر 
I امروز روز مبارزه برعلیه کفر است. 
I روم تا برعلیه کفر مبارزه کنم و قطرة خون ناقابلم را در راه اسالم بدهم من هم به جبهه می. 
I  را تنها نگذاریدین است که همگی براي اسالم مبارزه کنید و امام اانتظارم. 
I همیشه گوش به فرمان امام باشید و براي سالمتی امام دعا کنید. 
I مبارزه کنید ،دار کنند خواهند یاران امام یعنی روحانیت مبارز، متعهد و مسئول را لکه با کسانی که می. 
I بار باید بمیرد، پس چه بهتر که شهادت در راه خدا باشد مگر نه این است که انسان یک. 
I  نابودي کفر در سراسر جهان. امید پیروزي نهایی اسالم وبه 
  

  مهدي :نام
  کیقبادي خانوادگی:  نام

  عبدالحسین پدر: نام 
  بتول نام مادر:

  1341ششم دي  تاریخ تولد:
بـاال از توابـع    روستاي قلعـه  محل تولد:

  شهرستان شاهرود
  دیپلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361هفدهم شهریور  تاریخ شهادت:
  گیالنغرب ت:محل شهاد

  اصابت ترکش نحوة شهادت:
  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  مهدي کیقبادي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»نۀلجان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأنّ لهم ا«
هایشان را خریداري فرموده است و از بـراي ایشـان در ازاي آن    خدا از مؤمنین جان و مال«

  ».بهشت را قرار داده
 2با درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینی و با درود بر تمامی شـهیدان از هابیـل    

و بـا درود بـر ملـت     ،) تاکنون و از کنون تا آینـده تـاریخ  7) و از حسین(7تا حسین(
قهرمان و شهیدپرور ایران، در موقعیتی هستیم که یزیدیان از هر طرف اسالم را مورد تهاجم 

ولی باید بدانند که نور خـدا   ،افران درصدد خاموش کردن نور خدا هستندو ک ،دهند قرار می
خواهد  شود. امروز روز مبارزه برعلیه کفر است، روزي است که خدا می هرگز خاموش نمی

و چـه   3که از این امتحـان پیـروز درآیـیم    چه افتخاري باالتر از این .بندگانش را امتحان کند
فرماید: اگـر کشـته شـوید     ز اسالم باشیم. و از آنجا که خدا میکه سربا افتخاري باالتر از این

روم تـا برعلیـه کفـر     سعادتمند و اگر پیروز شوید باز هم سعادتمندید، من هم به جبهـه مـی  
 مبارزه کنم و قطرة خون ناقابلم را در راه اسالم بدهم، البته اگر لیاقـت آن را داشـته باشـم و   

و تمام برادران و خواهران مسلمانم ایـن اسـت   در و مادرم خدا از من قبول کند. انتظارم از پ
که همگی براي اسالم مبارزه کنید و امام را تنها نگذارید و همیشـه گـوش بـه فرمـان امـام      
باشید و براي سالمتی امام دعا کنید و این نعمت خـداداد را قـدر بدانیـد و بـا کسـانی کـه       

 .مبـارزه کنیـد   ،دار کننـد  هد و مسئول را لکـه خواهند یاران امام یعنی روحانیت مبارز، متع می
درصدد این هستند کـه یـاران    ،اي بزنند توانند صدمه بینند به امام نمی چون دشمنان وقتی می

طور که ملت ایران از اول انقالب شـعارش   اما همان .امام را نابود کنند و امام را تنها نگذارند
  این بوده و اآلن هم همین است که

  نیسـتیم حسـین تنهـا بمانـد     4ما اهل کوفه
  

  مگــر امــت بمیــرد امــام تنهــا بمانــد   
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در مرگ من گریه و زاري نکنید و ناراحت نباشید زیرا که گریه بر شهید جایز نیست. آیا مگر نـه  
بار باید بمیرد، پس چه بهتر که شهادت در راه خدا باشد و قبـل از اینکـه    این است که انسان یک
یاید انسان به استقبال مرگ برود. پدر و مادر عزیزم اگـر از مـن نـاراحتی    مرگ به استقبال انسان ب

دیدید و نتوانستم زحمات شما را جبران کنم مرا ببخشید و از مـن درگذریـد. بـه امیـد پیـروزي      
  نابودي کفر در سراسر جهان. نهایی اسالم و

»اهللا و برکاته حمۀالم علیکم و روالس«  
  

  دار، از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزاي خمینی را نگهخدایا خدایا تا انقالب مهدي 
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  هاي کلیدي عبارت
I شکن را یاري نمایم. دانم که حسین زمان خمینی بت وظیفۀ خود می 
I   اگر شهید شدم در اعالمیه مجلس من شهادت را به امام زمان(عج) و امام عزیزم خمینی و ملـت

 بریک بگویید.شهیدپرور سمنان و پدر و مادرم فقط ت
I .همۀ منافقین، دشمنان اسالم باید بدانند که اسالم پیروز است 
I         امام امت بس نعمت بزرگی است که خداوند تبارك و تعـالی در ایـن برهـه زمـان بـه مـا عطـا

 فرموده.
I   والدینم اگر به فراق من مبتال گردیدند جز شکر و سپاس خداوند متعال کاري نکنند، که رضـاي

 شد.خداوند در آن با
I دوش کشید. وار رسالت مرا به  خواهرانم، سعی کنید زینب 
I  نکند با فغان و زاري نمودن دشمنان کوردل و منافقین را شاد کنید.خواهرانم 
I .چون کوهی استوار در مقابل منافقین ایستادگی نمایید 
I .پیروي کردن از خط امام فقط یاري به اسالم و قرآن است 
I  اهللا است. رهبرم روحمعبودم اهللا و کتابم قرآن و 
  

  قدمعلی :نام
  کیکاوسی خانوادگی:  نام

  حسین پدر: نام 
  خیرالنسا نام مادر:

  1348یکم خرداد  تاریخ تولد:
ــد ــع  :محــل تول روســتاي نظــامین از تواب

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

  1367سوم مرداد  تاریخ شهادت:
  مریوان محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زاده یحیاي سمنان امام :مزار
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  قدمعلی کیکاوسی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»ین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقونالذّ و التحسبنّ«
شوند مرده مپندارید بلکه زندگانی هستند که نزد پروردگـار   کسانی که در راه خدا کشته می«

  (قرآن مجید). »خورند روزي می
قدمعلی کیکاوسی عازم جبهه نبرد حق بر علیـه باطـل هسـتم [و] وظیفـۀ      چون اینجانب  

شکن را یاري نمایم، چند جملـه وصـیت دارم کـه     دانم که حسین زمان خمینی بت خود می
  رسانم: وسیله به عرضتان می بدین
اینکه اگر شهید شدم در اعالمیه مجلس من شهادت را به امام زمان(عج) و امـام عزیـزم     

  ت شهیدپرور سمنان و پدر و مادرم فقط تبریک بگویید.خمینی و مل
هـا و منـافقین    خصوص کمونیست دین به هاي بی خواهم که به این گروه رزمانم می از هم  

جیره آمریکا و شوروي، مجال ندهند تا آنها بر علیه اسالم عزیز توطئه کنند. وقتی  نوکران بی
ندارید. جواب ما این است که شما خداوند  گویند آقا مگر منطق خواهیم بگوییم چرا، می می

خواهید منطق ما را قبول داشته باشید. چون منـافقین از بعثـت    را قبول ندارید و آن وقت می
اند و تا آخر هم خواهند بود پـس بایـد آنهـا را نـابود      ) تا نهضت خمینی بوده6محمد(

ز است و به قول شهید مظلـوم  کرد. و همۀ منافقین، دشمنان اسالم باید بدانند که اسالم پیرو
  ».قامتان جاودانۀ تاریخ خواهیم ماند ما راست«اهللا بهشتی  آیت
خصـوص از دوسـتانم    خـواهم کـه راه شـهدا را ادامـه دهنـد و بـه       و از ملت عزیزم مـی   
  خواهم که اسلحۀ به زمین افتادة شهدا را بردارند و با دشمن ضدبشر بجنگند. می

  زیزم.پیام و سفارشم به خانوادة ع
اند، اگـر بـه    ها رنج و زحمت من را متحمل شده ضمن طلب حاللیت از والدینم که سال  
من مبتال گردیدند جز شکر و سپاس خداوند متعال کاري نکنند، که رضـاي خداونـد    2فراق
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خود ببالند و افتخـار کننـد     خاطر من گریه نکنند و به االمکان به در آن باشد. سعی کنند حتی
) اسـت و شـما روسـفید هسـتید. و     7هی رفتم که نزد اولیاءاهللا و نزد امام حسین(که من در را

  است. اگر قسمت باشد که قربانی دادید صبور و شکیبا باشید که خداوند دوستدار صابرین
خاطر امام  کنید به تابی کنید و اگر گریه می وصیتم به شما خواهرانم: مبادا در فراق من بی  

) 7د، چون من به راهی رفتم که جز راه حضرت امام حسین() و یارانش باش7حسین(
دوش کشـید و بـه منـافقین و از خـدا      وار رسالت مرا بـه   و یارانش نیست. سعی کنید زینب

خبران بگویید مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد. نکند با فغان و زاري نمودن دشمنان  بی
  کوردل و منافقین را شاد کنید.

برادران عزیزم این است که: ضمن دعا به رهبر عزیز امام امت و پیـروي  و اما وصیتم به   
) که بس نعمت بزرگی است کـه خداونـد   3فاطمه زهرا( 1از خطوط پیامبرگونه این ذریه

) زمان شکنندة بت 7و چون ابراهیم( -تبارك و تعالی در این برهه زمان به ما عطا فرموده
) زمان مرد مبارز بـا  7ونیان و نیز حسین() درهم کوبندة فرع7و بتکده و چون موسی(

سـرائی و تهدیـد منـافقین     مبـادا بـا یـاوه    -یزیدیان که اطاعت فرمانش واجب و مؤکد است
در روید. سـعی [کنیـد] چـون کـوهی اسـتوار در مقابـل        سرد شوید و از صحنۀ مبارزه به دل

صـرکم و یثبـت   اهللا ین واان تنصـر «آیـه شـریفه    2منافقین ایستادگی نماییـد؛ چـون مصـداق   
  که وعدة خدا است.   3»اقدامکم

  جا بیاورند.  ماه نماز قضا دارم به 9خواهم که  و از پدر و مادرم و برادرانم می
دانیـد کـه پیـروي کـردن از      اللهی این است که: می و وصیتم به دوستانم و برادران حزب  

یـد همیشـه در   خط امام فقط یاري به اسالم و قرآن است و کسی کـه یـاور قـرآن اسـت با    
کـنم   خبر ندهند. در پایان از همه خداحافظی می صحنه باشد و فرصت به منافقین از خدا بی

  اهللا) است. دانم که معبودم اهللا و کتابم قرآن و رهبرم (روح و می
  سیقدمعلی کیکاو

17/10/65  
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  هاي کلیدي عبارت
I د.نمستضعفان، گوش فرا ده ةتپند به رهنمودهاي پیر جماران، این قلبپرور،  امت شهید 
I هاي گرامی احساس نکنند کـه عزیزانشـان از دسـت     ه به خانوادة شهدا محبت کنید تا این خانواد

 اند. رفته
I  زاري نکن.و مادرم در مرگ من گریه 
I .خواهران گرامی، خوشحال و خندان باشید تا دشمن از روحیه شما ترس بر دل گیرد 
I باشد شما حجاب می بهترین نیایش و عبادت براي. 
I .برادران گرامی و ارجمند، امیدوارم که بعد از من سالح گرم مرا نگذارید بر زمین بماند 
I باشد. مبارزه با دشمنان اسالم یک وظیفۀ شرعی می  

  ابوالقاسم :نام
  گچپزیان خانوادگی:  نام

  عباسعلی پدر: نام 
  منور نام مادر:

  1344هفدهم بهمن  تاریخ تولد:
  نشهرستان سمنا محل تولد:
  چهارم ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365ششم دي  و بیست تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زاده یحیاي زادگاهش امام :مزار
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  ابوالقاسم گچپزیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  سالم علیکم

  1»د ربهم یرزقونو التحسبنّ الّذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیا عن«
انـد و در نـزد    شوند مرده نخوانید بلکـه زنـده   کنند و کشته می آنان که در راه خدا جهاد می«

  ».خورند پروردگار خویش روزي می
دهم  شهادت می »اهللا  اهللا و اشهد ان علیا ولی رسول اًاشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمد«

) فرستادة خداست و 6دهم که محمد( ت میکه خدایی جز خداوند یکتا نیست و شهاد
دهـم کـه قـرآن     ) است و شهادت می6دهم که علی جانشین برحق محمد( شهادت می

)، رسول خدا، براي پیشـبرد بشـر   6آخرین کتاب خداست که از طریق وحی به محمد(
به تکامل الهی نازل شده است. سالم بر مهدي(عج) و سالم بر نایب برحقش امام خمینـی و  

و سـالم بـر اسـراي در بنـد جـور و       2بر پیروان راستینش و سالم بر شهیدان حق [...] سالم
  ستم.
برند ضرر  سر می عزیزانم، عمر کوتاهست و فرصت بازگشت کم. آنهایی که در غفلت به  
هاي خـود هجـرت و جهـاد     اند و در راه خدا با اموال و نفس اند و آنان که ایمان آورده کرده
اند اجري عظیم در نزد خداي خـود دارنـد و باشـد آنهـا را      لح انجام دادهاند و عمل صا کرده

  3مژده بهشت.
حـال   امت شهیدپرور و غیور سمنان. پیام حقیر به شما این است کـه همچنـین کـه تابـه      
اید اآلن هم کمک رزمندگان باشید و اگر امکان دارد حضور یابیـد. و   داشته ها را پر نگه جبهه

ماران، این قلب تپنده مستضعفان، گوش فرا دهند. و مخصوصاً از شما به رهنمودهاي پیر ج
هـاي گرامـی    ه هاي گرامی خواهشمندم به خانوادة شهدا محبت کنید تا این خانواد همشهري
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  اند. احساس نکنند که عزیزانشان از دست رفته
ري زا [و] پیام من به خانوادة گرامی، خصوصاً مادرم، این است که در مـرگ مـن گریـه     

تـن از یـاران باوفـاي خـود را از      72) در روز عاشـورا  3نکنند و این را بدانید که زینب(
دست داد ولی خم به ابرو نیاورد و موقعی که ظالمین او را به اسارت گرفتند او با شـهامت  

  کامل در برابر این ستمکاران ایستاد و شروع به سخنرانی برعلیه آنها نمود.
ام.  د، امیدوارم که باعث افتخار شما شود که من در این راه رفتهخواهران گرامی و ارجمن  

اید و خوشحال و خندان باشید تا دشمن از روحیـه   فرض کنید در عروسی من شرکت کرده
باشـد، کـه حجـاب     شما ترس بر دل گیرد. و بهترین نیایش و عبادت براي شما حجاب مـی 

اهم که از دست من راضی باشید و حاللم خو باشد. و از شما می شما ادامه دهندة راه من می
  نمایید.

برادران گرامی و ارجمند، امیدوارم که بعد از من سالح گرم مرا نگذارید بر زمین بمانـد    
بـرادري مشـکل اسـت امـا      دانم داغ بی یاور امام شوید. و می 1و همچون عباس نامدار کربال

شما استدعا دارم که مرا مـورد عفـو   باشد و از  مبارزه با دشمنان اسالم یک وظیفۀ شرعی می
  قرار دهید.

ام را دلـداري دهنـد.    هاي مرا ببخشند و خـانواده  از کلیه همسایگانم استدعا دارم که بدي  
) و آل قرار گیرید. از کلیه رفقـا و اقـوام   6امیدوارم از خداي بزرگ که همنشین محمد(

  رد عفو و بخشش قرار دهند.امیدوارم که به سخنان پربرکت امام گوش فرادهند و مرا مو
  باشد: خصوصی مربوط به مادر می

اید حاللم کنید. مادر جان، مقدار  باري مادر جان، امیدوارم که از شیر پاکی که به من داده  
دانیـد خـرج نماییـد. مـادر جـان،       باشم هرطور که صـالح مـی   می 2»بگیر«پولی که از ارتش 

دانـم و امکـان دارد فـامیلش     او را دقیقـاً نمـی  باشد، کـه نـام    سر می فروشی که در سی لباس
خواهد که بـه او بدهیـد. مـادر جـان، مبلـغ       باشد، از من پول یک جفت شلوار می» پیوندي«
  .3دانی خرج نما هزار تومان پولی را که براي منزل داده بودم هرجور صالح می ده
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حتماً یادتان نـرود.   دانی انجام دهید؛ مادر جان، نماز و روزه مرا هر جوري که صالح می  
مادر جان، محل دفن در مزار شهدا باشد و اگر امکان دارد مراسم ترحیم مرا در مسجد امـام  

) بگیرید و سعی کنید در مراسم تشییع و عزاداري من کلیه اقـوام شـرکت   7جعفر صادق(
 خواهم که در مرگ من گریـه و زاري نکننـد و   باري، از مادربزرگ گرامی و عزیزم می کنند.

  مرا مورد عفو قرار دهد.
مادر جان، از آقایان محمد آقا صالحیان و قدرت حامی قربانی خواهش نمایید که بـرایم    

  حجله درست کنند در جلوي منزل ما بگذارند.
  ابوالقاسم گچپزیان

22/9/65  
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  هاي کلیدي عبارت
I گونه اجباري در کار ما نبود. من با چشم باز و آگاهی کامل این راه را انتخاب کردم و هیچ 
I  سعی کردم که خود را در این  ،جهان را در اهداف امام امت، خمینی عزیز یافتم 2چون سعادت

 خط قرار دهم.
I .بعد از شهادتم صبر و شکیبایی را پیشۀ خود سازید 
I فرمان امام امت باشید. جا آورید و پیرو و گوش به در همۀ احوال شکر خدا را به 
I  وارد آخرت شوم. ،اي از جهاد بزرگی است که با نشانهاین افتخار 
I ین خود را نسبت به اسالم و قرآن ادا کنیم و خانوادههاي معظـم   ادامه دهندة راه شهدا باشیم تا د

 شهدا را خشنود کنیم.
I      پدر و مادر گرامیم، زبان و قلم من عاجز است که از شما قدردانی کنـد، فقـط از خـداي بـزرگ

 ) و اصحابش محشور بگرداند.7ا را با امام حسین(خواهم که شم می
I   پـروردة شـما در    اگر من شهید شدم ناراحت نباشید بلکه افتخار کنید و به خود ببالید کـه دسـت

 این راه فدا شده است.
I روي امام باشید. زمانی من خوشحال و خشنود هستم که شما دنباله 
I  پیروي از اسالم راستین است.پیرو رهبري پیامبرگونه امام خمینی باشید که همان 
I .امیدوارم که راه مرا ادامه دهید و اسلحۀ افتادة مرا نگذارید زمین بماند 

  

  احمد :نام
  گردان خانوادگی:  نام

  اهللا نصرت پدر: نام 
  رقیه نام مادر:

  1343یکم شهریور  تاریخ تولد:
روسـتاي السـجرد از توابـع     محل تولـد: 

  شهرستان سمنان
  دورة متوسطه پایان تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1365نوزدهم اسفند  تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  احمد گردان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
با سالم و درود بر تمامی شهیدان و طلب صبر و شکیبایی بر تمامی خـانوادة شـهدا، اسـرا،    

تر رزمندگان به پیروزي رسـیده و خبـر فـتح    مفقودین، جانبازان. و امیدوارم که هرچه سریع
  کربالي معالّ به گوش امت اسالم برسد و جهت آزادسازي قدس عزیز راهی آن دیار شویم.

که هدفم از رفـتن بـه جبهـه و انتخـاب ایـن راه       خواهم بگویم این مختصر مطلبی که می  
بیشتر متوجـه   دانم که خودتان بهتر و چیست. نکتۀ دوم تذکري جهت تکرار مطلب چون می

  هستید و گفتۀ بنده جهت تذکر تذکر دارد! 
دانید که من با چشم باز و آگـاهی کامـل ایـن راه را     پدر و مادر ارجمند عزیزم، شما می  

جهـان را در   2گونه زور و اجباري در کار ما نبود و من چون سـعادت   انتخاب کردم و هیچ
خود را در این خط قرار دهم تا انشااهللا  اهداف امام امت، خمینی عزیز، یافتم سعی کردم که

کنم که مـرا   مورد رضاي حق تعالی قرار گرفته باشد. و از شما والدین محترم خود تشکر می
راهنمایی کردید که بتوانم در راهم موفق شوم. و تنها خواهش مـن ایـن اسـت کـه: بعـد از      

جـا آوریـد و    خدا را بـه شهادتم صبر و شکیبایی را پیشۀ خود سازید و در همۀ احوال شکر 
شـود   فرمان امام امت باشید. هیچ سخنی و عملی که مورد خصـم خـدا مـی    پیرو و گوش به

هاي شیطانی  وسوسه 1نگویید و انجام ندهید و فقط [با] توکل بر خدا و تسبیح و یاد خدا بر
غلبه نمایید و با حرف و کـردار و رفتـار خـود چنـان مشـتی بـه دهـان مخالفـان و حـرف          

خـود ندهنـد. کـاري کنیـد کـه رهبرمـان        ها بزنید که دیگر هوس چنین حرکاتی بـه  زن  مفت
دهـم و   مندم که اگر بگوید قلبت را بده مـی  خوشحال و شاد شود؛ و من آنقدر به امام عالقه

  دهم.  هاي عالم نمی یک لبخند ایشان را به تمام خوشی
مقامی تـوقعی نداشـته باشـید    کسی، ارگانی، نهادي و هیچ   کنم که از هیچ و خواهش می  

حتی خیلی جزئی و حتی یک سالم. پدر و مـادر عزیـزم، مبـادا بـا از دسـت دادن ظـاهري       
فرزندتان کسی را مقصر بدانید و حتی توقع احترامـی داشـته باشـید و اگـر کسـی بـه شـما        

اشـید  احترام کرد چند برابر آنها احترام کنید. همیشه پشتیبان این برادران رزمنده و بسـیجی ب 
                                           

 ».از«در اصل وصیت  -1



 135احمد     ، گردان ¹استان سمنان 

چون این برادرها خیلی مظلوم هستند و از ته قلب آنها را دوست بدارید؛ چون سربازان آقـا  
هاي رزمندة جبهـه   شود. و این بسیجی امام زمان(عج) هستند و امام زمان(عج) خوشحال می

دانـم   والدین محترم، این مطالب فقط جهت تذکر بود. مـی  شهید زنده هستند و مظلوم شب.
کنید و من خیلی کوچکتر از آنم که به شما خـط بـدهم؛    ر و بیشتر رعایت میشما خیلی بهت

  فقط جهت یادآوري است.
هاي عزیز و بزرگوارم، مطالبی که: گفتم شنیدید. انشااهللا که براي شما هم تکراري  اخوي  

است تا فراموش نکنید. و تنها خواهشم این اسـت کـه پیـرو امـام باشـید. بدانیـد کـه او را        
اي است از اقیانوس بیکران؛ امامی که جهان  دانیم که قطره از آن می 1اي م و تنها شمهنشناختی

خود راه ندهید. شیطان شما را وسوسه نکند. پشـتیبان ولـی    باشد. شکی به  اسالم پیرو او می
ها حاضر شوید. پدر و مادر عزیزمان را دلگرمی دهید و هرچـه   فقیه باشید و در تمام صحنه

  ا به هدفم آشنا نمایید؛ که آشنا هستند.  بیشتر آنها ر
کـنم و از شـما پـدر و مـادر و      شـوم و رفـع زحمـت مـی     و من بیش از این مزاحم نمی  

کنم مـرا ببخشـید و بـرایم     اهللا خواهش می ها و امت حزب ها و اقوام، دوستان، بسیجی اخوي
  دعا کنید که مورد رحمت و عفو خداي تعالی قرار گیرم.  

امام را دعا کنید، رزمندگان را دعا کنید تا انشااهللا با فـتح و ظفـر خـود بـه     پدر و مادرم،   
  آغوش خانواده خود بازگردند.

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  التماس دعا

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان به
یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلون و یقتلون... و  لجنۀم بان لهم اان اهللا اشتري من المؤمنین انفسه«

  2»ذالک هو الفوز العظیم
همانا خداوند جان و مال مؤمنین را به بهاي بهشت از ایشان خریـداري نمـوده کـه در راه    «
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شوند... و ایـن خـود سـعادت و پیـروزي      کشند و خود کشته می کنند پس می خدا جهاد می
  م)(قرآن کری» عظیم است

  (امام خمینی) 1مکتبی که شهادت دارد اسارت ندارد.
شـکن و بـا سـالم بـه      با درود به محضر مهدي موعود(عج) و نایب برحقش خمینی بت  

) تـا جنـگ تحمیلـی و بـا طلـب صـبر و       7ارواح طیبه شهداي اسالم از کربالي حسین(
وحین و معلـولین  هاي معظم شهدا، مفقودین، اسرا و شفاي کلیه مجـر  شکیبایی براي خانواده

  .2و با آرزوي پیروزي نهایی براي رزمندگان اسالم. امیدوارم که حق تعالی ما را عفو نماید
ام را پـر از رحمـت    شکر و سپاس خداي رحمان و پرودگـار احـد کـه سراسـر زنـدگی       

هـا   اي از لطفش را بر من کم نکرده و حمد خدایی را که همواره در سختی گردانیده و لحظه
و » الـه اال اهللا  ال«دهـم کـه    بود و مـرا در جـوار محبـتش جـاي داد و شـهادت مـی      یار من 
) اولــین امــام و حضــرت 7) رســول و فرســتادة خــدا و حضــرت علــی(6محمــد(

مهدي(عج) دوازدهمین امام معصوم ما شیعیان و حضرت امام خمینی نایب برحق امام عصر 
  خواهم که: جا از خداي خود می باشد. و من در همین می
اهللا تعجیل بفرما؛ همان امامی که جهان در انتظار اوسـت کـه   بقیۀخدایا در فرج باسعادت   

کند. و انشااهللا اگر شهید شدم در زمان  کند و زمین را آکنده از عدل و داد می از کعبه قیام می
ظهور آن حضرت دوباره زنده شوم و در رکاب مبارکش به فیض عظیم شهادت نائل آیم؛ و 

کشم که در آخـرت فـرق    ظیمی که در راه خدا جان دهم واهللا من خجالت میچه سعادت ع
) از بدن جـدا باشـد، دسـتان قمـر     7) شکافته باشد، سر اباعبداهللا(7امیرالمؤمنین علی(

اصغر شش ماهه تیر در گلو داشته باشد ولـی   هاشم از بدن جدا باشد، از همه مهمتر علی بنی
اي از جهاد وارد آخرت شوم  ر بزرگی است که با نشانهمن بدنم سالم باشد. و این یک افتخا

  باشد. که این آرزوي دیرینه من می
هـل  «) زنده شده و نـداي  7اهللا. اینک که جریان کربالي امام حسین( و اي امت حزب  

                                           
ملتی که شهادت بـراي او سـعادت اسـت پیـروز     «است، متفاوت است:  جملۀ امام خمینی اندکی با آنچه شهید آورده -1

 .187، ص 13، صحیفۀ امام، ج »است
 ».نمائید«در اصل وصیت  -2
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رفشان پیر جماران 1»من ناصر ینصرنی آید بـر همگـان    به صدا درمی 2آن حضرت از گلوي د
جواب مثبت بدهیم و امام امت را تنها نگذاریم و فعالً کـه مسـئله   واجب است تا به این ندا 

در تمـام  » ال الـه اال اهللا « ها را گرم نگهداریم تـا پـرچم پرافتخـار    باشد جبهه اصلی جنگ می
ین خود را نسبت به اسالم و قرآن ادا  گیتی برافراشته شود و ادامه دهندة راه شهدا باشیم تا د

  شهدا را خشنود کنیم.هاي معظم  کنیم و خانواده
  مبــــــادا خویشــــــتن را واگــــــذاریم

  
  4تنهـــا گـــذاریم  3امـــام خـــویش را   

ــهیدي اللــه      ــون هــر ش   اي هســت ز خ
  

ــذاریم      ــا گــ ــه پــ ــادا روي اللــ   مبــ
    

کنیم واجب است از این انقالب پشـتیبانی کنـیم و    پس بر همه ما که ادعاي مسلمانی می  
 رفتن به جبهه است و کسـانی کـه توانـایی    بهترین پشتیبانی بر کسانی که توانایی دارند فعالً

ندارند و یا عذر موجه دارند از هر طریق ممکن باید از انقالب و امام حمایت کنند، وگرنـه  
گوید تا پاي جان اطاعت کنید و دل بـه   در خسرانیم. پس پیرو رهبر باشید و آنچه که او می

  زیورآالت دنیوي نبندید که فنا شدن است.
که تا به حال در صحنه بودید بعـد از ایـن هـم بیشـتر      ان بسیجی. همچنانمطلبی با جوان  

ها را بیش از پیش پـر کننـد تـا هـم مشـت محکمـی باشـد بـر دهـان           همکاري کنید، جبهه
اللهـی   سوي شما جوانان حزب گویان و هم امام امت را خوشحال نمایید، که چشم او به یاوه
  باشد. می
سـوز را بـر مـا تحمیـل      ن. فعالً که ایـن جنـگ خانمـان   خبرا و اي مخالفان و از خدا بی  
اند و شما هم از هر طریقی و [با] آنچـه در   اهللا را سرگرم این امر مهم نموده اند و حزب کرده

توان دارید از موقعیت سوء استفاده کنید تا انشاءاهللا بعد از پیروزي نهایی و پایان جنگ ایـن  
واهند کرد و شما را به سزاي اعمالتـان خواهنـد   رزمندگان کفرستیز تکلیف شما را روشن خ

  رساند.

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ».راه«صل وصیت در ا -3
 پور است. شعر از رباعیات قیصر امین -4
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به پدر و مادر گرامیم. و شما اي پدر و مادر عزیزم که مرا به این حد و سن رسـاندید و    
باشد  اي در این راه که پیروي از قرآن می مرا به راه اسالم راهنمایی کردید و نگذاشتید لحظه

الم تشویق کردید. ولی زبان و قلم مـن عـاجز   غفلت کنم و همیشه مرا در راه خدمت به اس
خـواهم کـه شـما را بـا امـام       است که از شـما قـدردانی کنـد، فقـط از خـداي بـزرگ مـی       

  ) و اصحابش محشور بگرداند.7حسین(
اي از یاد خدا، نام خدا و راه خدا بازنمانیـد و اگـر مـن شـهید شـدم       و سعی کنید لحظه  

پروردة شما در این راه فـدا شـده    خود ببالید که دست ناراحت نباشید بلکه افتخار کنید و به
) فرزندان خـود  3) و زینب کبري(3است، چون در این راه مادرانی چون فاطمه زهرا(

اند. و هر موقع ناراحت شدید و احساس فراقت مـرا کردیـد و خواسـتید گریـه      را فدا کرده
بـر شـهید شـرکت در حماسـه      فرماید: گریـه  کنید مانعی ندارد، براي اینکه استاد مطهري می

کنم با گریه خود دشمنان اسـالم را مـأیوس کنیـد. مبـادا بـا       شهید است؛ و از شما تقاضا می
رفتار و کردار خود دشمنان را خوشحال کنید و اجر خود را ضـایع گردانیـد. و زمـانی مـن     

خـر  امام باشـید. بایـد بگـویم کـه دنیـا بـه آ       1روي خوشحال و خشنود هستم که شما دنباله
رسد، این دنیا گذرگاه و به منزلۀ پلـی اسـت کـه بایـد از آن بگـذریم، مبـادا بـه آن دل         نمی

  ببندیم.
اي از دعـا   باشد و لحظـه  ضمناً فراموش نکنید که امام زمان شما حضرت مهدي(عج) می  

واسـطۀ آن   هاي خـود را بـه   براي سالمتی و تعجیل در ظهور ایشان غفلت نکنید و گرفتاري
خـواهم کـه در ایـن راه شـما را ثابـت قـدم        دفع کنید و از خداي بزرگ میحضرت حل و 

  بگرداند.  
وار زندگی کـن، کـوه بـاش و چـون      کنم زینب باش و زینب و مادرم، از تو خواهش می  

همانـا  « 2»اال بذکر اهللا تطمئن القلـوب «فرماید  کوه استقامت کن و از خدا غافل مباش که می
ها نمـاز، نیـایش، رفـتن بـه      پس بهترین راه آرام گرفتن قلب». یردگ ها آرام می با یاد خدا دل

دعاي کمیل، دعاي توسل، رفتن به نماز جمعه و شرکت در دیگر مراسم عبـادي و سیاسـی   
  باشد. می

                                           
 ».روي دنبال«در اصل وصیت  -1
 .28رعد/  -2
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دانم نیازي به سخن گفتن مـن   هاي ارجمندم؛ هرچند که می اي با شما اخوي و چند کلمه  
از انقالب دائم نصیحت کننـده و هـادي مـن بـه راه      ندارید چون از اوایل انقالب بلکه قبل

گـویم: اینکـه گاهگـاهی     عنوان یادگـاري بـه شـما مـی     اي به اسالم و امام بودید. چند جمله
جـاي   نامۀ مرا بخوانید تا ذهن شما زنده شود؛ مبـادا کـاري کنیـد کـه والـدین را بـه       وصیت

شود، بلکه همیشه بـه   تی من میباشد و باعث ناراح دلگرمی ناراحت کنید که مورد قبول نمی
آنها روحیه بدهید و جاي خالی ظاهري مرا پر کنید؛ الگو باشید براي دیگران؛ پیـرو رهبـري   

وار بـا   پیامبرگونه امام خمینی باشید کـه همـان پیـروي از اسـالم راسـتین اسـت؛ و حسـین       
هیـد و اسـلحۀ   مشکالت و نامالیمات دست و پنجه نرم کنید. و امیدوارم که راه مرا ادامـه د 

  افتادة مرا نگذارید زمین بماند.
احترامی و کدورتی بـه شـما پـدر و مـادر و بـرادرانم یـا        در خاتمه، اگر از طرف من بی  

اهللا شده مرا ببخشید. مقدار پولی که دارم مختارید و در  دوستان و بستگان و همه امت حزب
  هر راه ممکن و مفید خرج کنید.

  هدي(عج) خمینی را نگهدار، رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرماخدایا خدایا تا انقالب م  
  محل دفن در کنار دیگر شهداي السجرد.  
  امام را دعا کنید.  
ام. اگـر   آن را نوشـته  63نامـه مشـخص اسـت در سـال      طوري که از تاریخ وصیت همان  

و محتـوي  اللهی آن را اصالح کنند؛ البته متن  شود برادران مؤمن و حزب اشکالی مشاهده می
  سال نماز و روزه هم به گردن دارم در صورت امکان ادا نمایید. آن تغییر نکند. ضمناً یک 

  

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  الحقیر برادر احمد گردان

  17/4/63والسالم 
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  هاي کلیدي عبارت
I .مرا در هر کجاي دنیا که ملک خدا باشد دفن نمایید 
  
  

  مهدي :نام
  گردویی خانوادگی:  نام

  حسینعلی پدر: نام 
  سکینه نام مادر:

  1316یکم بهمن  تاریخ تولد:
ــد: ــع   محــل تول روســتاي طــرزه از تواب

  شهرستان دامغان
  دوم ابتدایی تحصیالت:
  - کننده: ارگان اعزام

  1357پنجم دي  و یستب تاریخ شهادت:
  دامغان محل شهادت:

ــم   نحــوة شــهادت: ــل رژی توســط عوام
  شاهنشاهی

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  دي گردوییمه
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»ذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقونالّ و التحسبنّ«
انـد بلکـه زنـده هسـتند و نـزد       شـوند مـرده   گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشـته مـی  «

  .»خورند پروردگارشان روزي می
 2»تحت رأسه هاال و وصی ًلیلۀان یبیت  مسلم ءاال ینبغی المر«بنا به حدیث رسول اکرم(ص) 

نامـه او زیـر سـرش     سزاوار نیست براي مرد مسلمان شبی را سحر کند مگر اینکـه وصـیت  «
  .»باشد
پس از اعتقاد و یقین داشتن به وحدانیت الهی و نبوت جمیـع   -اینجانب مهدي گردویی  

ضـرت  ) و ح:) و والیت و عصمت ائمـه اطهـار(  6انبیا و خاتمیت حضرت محمد(
در حـال   -) و معاد روز قیامت و کلیه عقاید اسالمیه، اصوالً و فروعاً اقـرار 3فاطمه زهرا(

ن دون االکراه و االجبار، در حالی که صحیح و سالم بوده، وصـیت   حاضرِ صحت و اختیار م
کنم که مرا در هر کجاي دنیـا   نمایم که: علی گردویی را وصی خود قرار دادم. وصیت می می

دا باشد دفن نمایید. و بیست رکعت نماز وحشت بـرایم بخواننـد و بـرایم طبـق     که ملک خ
  داري کنند. معمول مدت سه شبانه روز چهلم سال را تعزیه

تومـان   500اینجانب نماز و روزة استیجاري ندارم، خمس و زکات بدهکار نیستم. مبلغ   
الم را به مصـرف سـه سـال    مظالم العباد داده شود. نیابت حج و کفارات ندارم و بقیه ثلث م

روز روزه بـراي   15ماه نمـاز و   6نماز و روزه و صد رکعت نماز آیات برسانند و در ضمن 
  ماه نماز و روزه براي مادرم داده شود. 6پدرم و 

  ، مهدي گردویی3يمن اتبع الهدوالسالم علی 
22/5/55  
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  هاي کلیدي عبارت
I ،اهللا. اهللا، رهبرم روح حزبم حزب معبودم اهللا، مکتبم اسالم، کتابم قرآن 
I ام. فرستم، زیرا مرا آنچنان رهبري نمود تا به معبودم اهللا رسیده خمینی را درود می 
I دست شما. مادرم و پدرم، ما همه فرزندان اهللا، امانتی هستیم به 
I اید این امانت را خوب به ثمر برسانید نزد خدا پرهیزکار و سربلند هستید. اگر شما توانسته 
I .ما هر چیزي داریم از برکت اهل بیت است 
I .کسی که در راه خدا هجرت کرده است از هیچ چیز هراس ندارد 
I شتابد. کَند و به راه خدا می کسی که به راه خدا رفته است از مال، از خانه و خانواده دل می 
I اندازد نگذارید که او ریشه پیدا کند. کسی که در بین شما تفرقه می 
I  ،راه من را ادامه بدهید.فرزند عزیزم 
I .در نمازهاي جماعت و نماز جمعه شرکت کنید 
I ام. جز براي رضاي خدا از شما جدا نشده دانی که من به همسر عزیزم، می  

  رجبعلی :نام
  الدین گرز ی:خانوادگ  نام

  اهللا نصرت پدر: نام 
  بانو گل نام مادر:

  1342چهاردهم اردیبهشت  تاریخ تولد:
روستاي ورزن از توابع شهرسـتان   محل تولد:

  دامغان
  اول راهنمایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1362پنجم مهر  و بیست تاریخ شهادت:
  بانه محل شهادت:
  انقالب هاي ضد  هتوسط گرو نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  رجبعلی گرزالدین
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»صفا کانهم بنیان مرصوص هان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیل«
  .»کنند دارد کسانی که در راهش چون دژهاي استوار پیکار می درستی که خدا دوست می به«

اهللا. خداوند را سـپاس   اهللا، رهبرم روح معبودم اهللا، مکتبم اسالم، کتابم قرآن، حزبم حزب  
دنیا آورد و به من توانـایی داد تـا در صـف جنـداهللا      گویم که مرا در این برهه از زمان به می

دارم زیـرا مـرا آنچنـان     تم، او را از صمیم قلب دوست میفرس قرار گیرم. خمینی را درود می
دارم کـه پیکـرم را سـوراخ     ام. آن گلوله را دوسـت مـی   رهبري نمود تا به معبودم اهللا رسیده

کند. چرا؟ چـون مـرا    دارم که پیکرم را پاره پاره می کند، آن خمپاره را دوست می سوراخ می
دهد. من و همسنگرانم به مبارزة خـود   یوند میبخشد و به لقاءاهللا پ از خاك پست رهایی می

ام مـرا   ام و اگر شهید شـده  دهیم تا قیام مهدي(عج). اگر لیاقت شهادت را پیدا کرده ادامه می
  ام. ببخشید که به شما بدي کرده

ایـد.   اید تا مرا به این سنین جـوانی رسـانیده   مادرم و پدرم، براي من زیاد زحمت کشیده  
که من مال شما نیستم، بلکه یک امانتی هستم به دست شما. مبـادا بـه دل    شما این را بدانید

دست بیاید که فرزندم کشته شده است. اگر چنین فکري کنیـد خداونـد    شما چنین فکري به
ایـد   دست شما. اگر شما توانسته ، امانتی هستیم به2»اهللا مخلوقات«بخشد. ما همه  شما را نمی

  انید نزد خدا پرهیزکار و سربلند هستید.این امانت را خوب به ثمر برس
فرماید: نور مؤمن براي اهل آسمان مانند ستارگان آسمان براي  ) می7حضرت صادق(  

درخشد. و این را شما بدانید که مؤمن در نزد خدا خیلی عزیز هست و بـراي   اهل زمین می
  اهل زمین هم همچنان.

) شـریک  7هـاي اهـل بیـت(    ادارياي مردم دامغان و اي مردم چهارده، با هم در عـز   
هــاي  باشــید کــه مــا هــر چیــزي داریــم از برکــت اهــل بیــت اســت؛ و مبــادا در عــزاداري

                                           
 ».سبیل«. در اصل وصیت 4صف/  -1
 ».فرزندان اهللا«در اصل وصیت  -2
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: اي مسلمان، 1گوید خواهد و می ) شرکت نکنید. در قیامت خداوند از شما می7بیت( اهل
) 7؛ چـرا بـا عـزاداري اهـل بیـت(     2گفتی من مسلمان هستم، این نامه اعمالت شما که می
  ردي؟ در آنجا جوابی براي خدا ندارید بدهید.شرکت نک

، اي 3»شـتافتم  ) من اگر در کربال بودم به یاري تو مـی 7اي حسین(«گویید  شما که می  
کوردالن، اي بدبختان. فرزند حسین، نایب برحق امام زمان(عج)، قیام کرده اسـت، چـرا بـه    

ر در کربال بودم به یـاري تـو   گویید که: من اگ شتابید؟ اي کوران، شما دروغ می یاري او نمی
شتافتم. برو؛ خداوند شما را ببخشد وگرنـه شـما نـابود هسـتید. کسـی کـه در راه خـدا         می

کرده است از هیچ چیز هراس ندارد. کسی که به راه خـدا رفتـه اسـت از مـال، از      4هجرت
ند و به راه خدا می دل می 5خانه و خانواده   شتابد. کَ

اندازد نگذارید کـه او ریشـه پیـدا     ه در بین شما تفرقه میاي مردم محل چهارده، کسی ک  
شـما کوچـک بـودي و شـما قـدرتی       6هچـ کند. ریشۀ او را از بن بکنید. فرزند عزیـزم، اگر 

اید راه من را ادامه بدهید؛  از مدتی که بزرگ شده 7نداشتی که به یاري امام عزیز بشتابید بعد
کردند به چـه   زیزانی که براي اسالم فداکاري میها بفهمان که چرا پدرم و ع و به این کوردل

اید. مگر به جز اسالم راهی دیگـري در پـیش    شهادت رسانیده 8جرمی آنها را به [مقام] رفیع
  جز وفاداري به اسالم چیز دیگري بوده است؟ اند؟ مگر گناه آنها به گرفته

اسـالم نتوانـد    نشود که آن فرزنـد  9اي مردم چهارده در شوهر دادن دخترتان یک طوري  
) همساز کنیـد. کـاري   3دختر شما را بگیرد. مهریه دختر خودتان را با مهریه فاطمه زهرا(

                                           
 ».گویید می«در اصل وصیت  -1
 در اصل وصیت احمالت. -2
(فرهنگ عاشورا، جواد محدثی،  »یا لیتنی کنت معکُم و افوز فوزاً عظیما): «7ترجمه فرازي از زیارت امام حسین( -3

 ).504ص 
 ».حجرت«در اصل وصیت  -4
 ».خوانواده«در اصل وصیت  -5
 ».اگر که«در اصل وصیت  -6
 ».بهد«در اصل وصیت  -7
 ».یرفع«در اصل وصیت  -8
 ».توري«در اصل وصیت  -9
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گیر شما شود. پدر عزیـز، شـما کـه دختـر را بـه       ) قیامت گریبان3نکنید که فاطمه زهرا(
) بـه حضـرت   6طور که حضرت محمـد(  دهید، برو دنبال داماد متدین. همین شوهر می

طـور شـیوه    شـما هـم همـین   » خـواهی؟  علـی جـان، فاطمـه را مـی    « گوینـد  ) می7علی(
) از 6) از شما ناراضـی شـود و محمـد(   7) را بیاموزید. نکند که علی(6محمد(

گویید که ما مسلمان  زنید و می ) می7) و علی(6شما ناراضی شود. کو دم از محمد(
  گوییم. هستیم؟ به خدا دروغ می

ام. تندرفتاري من دربارة اسالم بوده اسـت و   ري کردهام تندرفتا نامه ببخشید که در وصیت  
) نیسـت و خـدا او را دوسـت نــدارد.    6شـود بـا محمـد(    هـر کـس کـه ناراحـت مـی     

غافلتر از همۀ مردم کسی است که از تغییر احـوال جهـان پنـد    «فرماید که  ) می6پیامبر(
  .»نگیرد

فرماینـد:   مـی  )6مردم، در نمازهاي جماعت و نماز جمعه شرکت کنید کـه پیـامبر(    
کنیـد).   1(دعا براي رزمندگان ».دعا کلید رحمت، وضو کلید نماز و نماز کلید بهشت است«

  خواهید از جهنم شما را بیرون کنند کار خیر انجام بدهید. اگر می
دانم کـه   سپارم. همسر عزیزم، من می پیامی براي خانوادة خودم دارم و شما را به خدا می  

ام بـه جبهـه    اید. آن موقعی که شما را به همسري برگزیده ي نکردهشما در زندگی خود شاد
جز [براي] رضـاي خـدا از    دانی که من به خودت می 2ام. این را ام و شما را تنها گذاشته رفته

مـان راه   بخشـید و امیـدوارم کـه شـما و خـواهران همشـهري       ام و مـرا مـی   شما جدا نشـده 
  ار همگی شما است.) را ادامه بدهید که مرگ در انتظ3زینب(

                                           
 ».رزمندان«در اصل وصیت  -1
 ».راه«در اصل وصیت  -2
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  هاي کلیدي عبارت
I چون فرزندي را خداوند به شـما   صبر کنید و خدا را شکر کنید که هم ،پدر و مادرم همانند امام

 .داده است و در راه خدا دادید
I هاي  امیدوارم که در عزاي من گریه نکنید زیرا دشمنان اسالم از گریه ،اگر لیاقت شهادت داشتیم

 شود. ل میشما خوشحا
I )صبر و استقامت کنید که تحمـل هفتـاد و دو   3مادر عزیزم امیدوارم که شما هم مانند زینب (

 .تن شهید را نمود
I خواهم که راه مرا ادامه بدهید. برادر عزیزم از شما می 
I .در پشت جبهه هم کمک کنید، تا این اسالم به پیروزي برسد 
I ا حفظ کنند.خواهم که حجاب اسالمی خود ر از خواهرانم می 
I ها را گرم نگه دارید که پیروزي از آن اسالم است. مردم شهیدپرور ایران جبهه 
  

  عباس :نام
  گرزین خانوادگی:  نام

  علی محمد پدر: نام 
  پري ماه نام مادر:

  1346دوم فروردین  تاریخ تولد:
علیـا از توابـع    روسـتاي شـاهکوه   محل تولـد: 

  شهرستان شاهرود
  چهارم ابتدایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1366دوم فروردین  و بیست تاریخ شهادت:
  خرمشهر محل شهادت:
  بمباران شیمیایی نحوة شهادت:

آبــاد شهرســتان  گلــزار شــهداي یــونس :مــزار
  زادگاهش
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  عباس گرزین
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»و التحسبنّ الّذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
انـد و در نـزد    نـده انـد مردگاننـد بلکـه آنهـا ز     مپندارید آنـان کـه در راه خـدا کشـته شـده     «

  ».  خورند پروردگارشان روزي می
هـا مهـدي(عج) آل    اهللا، بـا درود فـراوان بـه فرمانـدة جبهـه      نام اهللا یـاري دهنـدة روح   به  

طـرف نـور و از    بـه  2) و نایب برحقش که تمام دردهاي مستضعفان از ظلمت6محمد(
ـ      تاریکی به سـاز   ن انقـالب زمینـه  طرف روشنایی، ارشـاد و راهنمـایی کردنـد و انشـاءاهللا ای

(عج) قرار بگیرد و با عرض سالم و درود فراوان بـه کفـر سـتیزان    اهللا بقیۀحکومت حضرت 
جنگند و با ایثار  چون زاهدان شب و شیران روز با دشمنان اسالم می ها[ي] نبرد که هم جبهه

  .  کند شهادت استقامت می 3حداسالم و اهداف جمهوري اسالم تا سرو از خود گذشتگی از 
کنم. پس از عـرض سـالم امیـدوارم کـه بـه یـاري        خدمت پدر و مادرم سالم عرض می  

و سالم به زندگی پرافتخار خود ادامه داده باشید. پدر فرزند خـود را   4صحیحخداوند بزرگ 
دیگر صبر کنیـد   ،ستم خدمتی براي شما بکنم و امیدوارم که همانند امامنواتحاللم کنید که ن

چون فرزندي را خداوند به شما داده است و در راه خدا دادید و  که هم و خدا را شکر کنید
امیدوارم که در عزاي مـن گریـه نکنیـد زیـرا دشـمنان اسـالم از        ،اگر لیاقت شهادت داشتیم

  شود. هاي شما خوشحال می گریه
) صـبر و اسـتقامت کنیـد کـه تحمـل      3مادر عزیزم امیدوارم که شما هم مانند زینب(  

خواهم که اگر بدي از من دیدید، مـرا حاللـم    و از شما هم می ن شهید را نمودهفتاد و دو ت
گیـرم و   گوید سري را که در راه خدا دادم پس نمـی  باشید که می 5کنید و باید همانند وهب

                                           
 .169عمران/  آل -1
 ».ظلمان«در اصل وصیت  -2
 ».سر«در اصل وصیت  -3
 ».سهی«در اصل وصیت  -4
 ر.ك. تعلیقات. -5
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بـرد و   خواهد مـا را از ایـن دنیـا مـی     ما یک امانتی در دست خدا بودیم و هر موقعی که می
هم که راه مرا ادامه بدهید و در پشت جبهه هم کمـک کنیـد، تـا    خوا برادر عزیزم از شما می

خواهم که حجاب اسالمی خود را حفظ کننـد   این اسالم به پیروزي برسد و از خواهرانم می
دارید کـه پیـروزي از آن    ها را گرم نگه شهیدپرور ایران این است که جبهه 2به مردم 1و پیامم

  اسالم است.  
  1/10/65مورخه 

  عباس گرزین

                                           
 ».پیام«در اصل وصیت  -1
 ».مرد«در اصل وصیت  -2



 (دفتر یازدهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)15آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     156



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I جنگم تا شهید شوم. روم و می آنقدر به جبهه می 
I .ما باید پشتیبان روحانیت باشیم 
I ام بر زمین بماند و سنگرم خالی. برادرانم، نگذارید اسلحه 
I تر از خون سرخ من. خواهر جان، حجاب تو کوبنده 
I .استغفار و دعا را از یاد نبرید 
I  نیاندازند.هرگز دشمنان بین شما تفرقه 
I دارید. هاي حق علیه باطل ثابت نگه حضورتان را در جبهه 
I .در امام بیشتر دقیق شوید 
I .همیشه به یاد خدا باشید 
I .به رهبر عزیزم بگویید تا آخرین قطره خونم سنگر اسالم را ترك نخواهم کرد 
  

  علی صفر :نام
  گرزین خانوادگی:  نام

  ابراهیم پدر: نام 
  رقیه نام مادر:

  1344یکم تیر  تاریخ تولد:
ــد: ــع   روســتاي شــاه محــل تول ــا از تواب ــوه علی ک

  شهرستان شاهرود
  پایان دورة ابتدایی صیالت:تح

  سپاه کننده: ارگان اعزام
  1364یکم بهمن  و بیست تاریخ شهادت:
  فاو عراق محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي شهرستان زادگاهش :مزار
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  صفرعلی گرزین
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  هید شوم.جنگم تا ش روم و می آنقدر به جبهه می

  .1»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
و قاتلوا فی سبیل اهللا الذین یقاتلونکم و التعتدوا ان اهللا الیحب المعتدین و اقتلوهم حیـث  «

اشـد مـن القتـل و التقـاتلوهم عنـد       لفتنـۀُ ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجـوکم و ا 
تی یقاتلوکم فیه فان قاتلوکم فاقتلوهم کذلک جزاء الکافرین فـان انتهـوا   المجسد الحرام ح

و یکون الدین هللا فان انتهوا فال عـدوان اال   فتنۀفان اهللا غفور رحیم و قاتلوهم حتی التکون 
  ).193 -190از بقره آیۀ  2([...] »علی الظالمین

ید لیکن ستمکار نباشید کـه  در راه خدا با آنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کن«
] هـر جـا مشـرکان را دریافتیـد بـه قتـل رسـانید و از        190خدا ستمگر را دوسـت نـدارد [  

تر و  اي که آنها کنند سخت که آنان شما را از وطن آواره کردند و فتنه شهرهاشان برانید چنان
دستی کنند  فسادش بیشتر از جنگ است و در مسجدالحرام با آنها قتال نکنید مگر آنکه پیش

) اگـر  191صورت رواست که در حرم آنها را به قتل رسانید این است کیفر کـافران (  در این
) و بـا  192دست از شرك و ستم بردارند از آنها درگذرید که خدا آمرزنده و مهربان اسـت ( 

کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روي زمین برطرف شود و همه را آئین دین خدا باشد و 
» ر از فتنه و جنگ دست کشیدند با آنها عدالت کنید که ستم جز بر ستمکاران روا نیسـت اگ
  ] (آیاتی از کالم اهللا مجید)193[

پایان بر نایب امـام زمـان(عج)    پایان بر امام زمان و با سالم و دورد بی با سالم و درود بی  
ط امام و سالم و درود شکن و با سالم و درود فراوان بر روحانیت مبارز و در خ خمینی بت

هاي محتـرم شـهدا    پایان بر خانواده اهللا منتظري و سالم و درود بی بر امید رهبر حضرت آیت
، به قـول امـام،    اگـر سـپاه   «و سالم و درود بر جانبازان و سالم و درود بر پاسداران که واقعاً
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پشـت سـر   واقعاً ما پیش خـدا مسـئول هسـتیم اگـر خـداي نکـرده        1.»نبود کشور هم نبود
خـدا قسـم بایـد     جمهور و یا روحانیت و یا پاسداران حرفی بزنیم که گنـاه باشـد؛ بـه    رئیس

. 2»است باسالم بدون روحانیت مثل کشور بدون طبی«جواب بدهید. مرگ بر تو اي منافق. 
  ما باید پشتیبان روحانیت باشیم و باید دشمنان روحانیت را از بین ببریم. 

فرزنـدي   3اي با شما صـحبت دارم. پـدر و مـادر عزیـزم [...]     مهو پدر و مادرم، چند کل  
نبودم خیلی شما را اذیت کردم. پدر جان، امیـدوارم کـه مـرا ببخشـی و حاللـم کنـی. پـدر        
عزیزم، باید برادرانم را طوري تربیت کنی که بروند در جبهه و انتقام خـون برادرشـان را از   

م گریه کنی و این گریه کردن تو باعث خوشحالی صدامیان کافر بگیرند. پدر جان، مبادا برای
جا و در همه حال مقاوم و استوار باشی و براي امـام و   . پدر جان، باید همه4شود منافقین می

رزمندگان دعا کنی. و اما مادر عزیزم، در حق شما هم خوبی نکردم و شما را اذیـت کـردم؛   
گریه کنی؛ همیشه شاد و سربلند بـاش.   باید مرا ببخشی و حالل کنی. مادر جان، مبادا برایم

طلبـی؛ شـاید   خواهم که از فامیالن و همسایگان و دوستانم حاللیـت ب  و مادر جان، از تو می
  در حق آنها بدي کردم.

پیامی هم با برادرانم دارم. برادر جان، اصغر و حسین و اسماعیل و حسن جان، از شـما    
ام بـر زمـین بمانـد و     نکنید و نگذارید اسـلحه  خواهم که شیرمرد باشید و در فراقم گریه می

ام را بردارید و سنگرم را پر کنید و انتقـام خـون برادرتـان را     سنگرم خالی. شما باید اسلحه
تر از خون سرخ مـن. بایـد حجابـت را حفـظ      بگیرید. و اما خواهر جان، حجاب تو کوبنده

  برایم گریه نکنی. خواهم که  کنی و در راه این انقالب کوشش کنی و از تو می
) 7و پیامی هم براي امت شهیدپرور دارم. اي جوانان، مبادا در غفلت بمیرید که علی(  

) در 7اکبر حسـین(  تفاوتی بمیرید که علی در محراب عبادت شهید شد و مبادا در حال بی
) و با هدف شـهید شـد. اي مـادران، مبـادا از رفـتن فرزنـدانتان بـه جبهـه         7راه حسین(
) را بدهیـد کـه تحمـل    3توانید جواب زینب( کنید که فردا در محضر خدا نمیجلوگیري 
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هـا بـراي تسـکین     شهید را نمود. برادران، استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان 72
دردهاست و همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید و هرگـز دشـمنان بـین شـما     

از روحانیت متعهد جدا نکنند که اگـر چنـین کردنـد روز بـدبختی     تفرقه نیاندازند و شما را 
هاي حـق علیـه باطـل ثابـت      هاست. حضورتان را در جبهه مسلمانان و روز جشن ابرقدرت

دارید. در امام بیشتر دقیق شوید. و آخر، سالم مرا به رهبر عزیزم برسـانید و بگوییـد تـا     نگه
  کرد. آخرین قطرة خونم سنگر اسالم را ترك نخواهم

  دار (آمین یا رب العالمین) خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه  
(امام را دعا کنید) (امام را تنها نگذارید) (جنگ جنگ تا پیروزي) خداحافظ همگی شما   

  باشد. پیرو والیت فقیه باشید.
   28/11/1362مورخه 

  صفرعلی گرزین
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  هاي کلیدي عبارت
I ها و براي جهاد کردن در راه خدا و جنگیدن براي قـرآن و دیـن    ستید به جبهههایتان را بفر جوان

 اسالم.
I  انفاق کردن مال و جان خود در راه خدا هرگز دریغ نداشته باشید.از 
I تفاوت ماندن و زیر بار ذلت و خواري دشمنان رفتن براي یـک   در این زمان سکوت کردن و بی

 شخص مسلمان ننگ است.
I  را تنها بگذاریم.مبادا امام عزیز 
I تفاوت نباشیم که در پیش خداوند مسئول خواهیم بود. نسبت به انقالب و جنگ بی 
I اي به انقالب وارد شود لطمه به اسالم خورده است. بدانید که کوچکترین خدشه 
I هاي شهدا و آن فرزندانی را که پدرانشان در راه اسالم و قرآن شهید شدند بـه   هرگز دل خانواده

 ازید.رنجه نیند
I آموز، بر شماست که در سه جبهۀ فرهنگی و اقتصادي و نظامی علیـه کفـر جهـانی     برادران دانش

 به ستیز بپردازید.
I .شما امید آیندة این مملکت هستید و باید راه شهدا و انقالب را ادامه دهید 
I .مادر عزیزم، راهم را با ایمانت و صبرت ادامه بده تا خداوند از تو راضی باشد 
I دران و مادران شهید در نزد خدا مقامی بس عظیم خواهید داشت.شما پ  
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  اکبر گلپایگانی علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
عنـد اهللا و  جـۀ  الذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهللا باموالهم و انفسـهم اعظـم در  «

  .1»اولئک هم الفائزون
خدا به مال و جانشان جهاد کردند آنانکه ایمان آوردند و از وطن هجرت گزیدند و در راه «

  .»آنها را نزد خدا مقام بلندي است و آنان بالخصوص رستگاران و سعادتمندان دو عالمند
  »اهللا اهللا اکبر، اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمدا رسول اهللا، علی ولی«

د را بـه نـام   نامۀ خو اکبر گلپایگانی فرزند محمدعلی وصیت اینجانب فرزند حقیرتان علی  
  کنم.  خدا آغاز می

نـام آن معبـود و    با حمد و سپاس و ستایش به درگاه خداوندي که جهان را آفرید و بـه   
نـام او کـه از    نام او که زندگیمان در جهت اوسـت، بـه   یکتایی که همه چیزمان از اوست. به

سـت جـانم   نام او کـه معبـودم اوسـت معشـوقم او     سوي او باز خواهیم گشت، به اوییم و به
پایانش را به مـا   هاي بی نام آن پروردگاري که نعمت اوست مقصودم اوست مرادم اوست، به

که  -هاي ما جاري کرد ها ارزانی داد و ما را به راه راست هدایت کرد و خونی در رگ انسان
  بتوانیم قدم در راه خودت برداریم و با یاري خودت راه اسالم و قرآن را ادامه بدهیم.

) و 6االنبیاء حضرت محمد( الم و درود بیکران بر پیامبران و پیامبر گرامی خاتمبا س  
ابــن الحســن  حجــۀاولیــاء خــدا و بــا ســالم و درود بــر منجــی عــالم بشــریت حضــرت  

العسگري(عج) و نایب برحقش امام عزیزمـان رهبـر مستضـعفان جهـان قلـب تپنـدة امـت        
شهداي راه حق و حقیقت از هابیل تا ساالر  اهللا ایران امام خمینی و با سالم و درود بر حزب

) و تمامی شهداي عاشـوراهاي عصـر مـا و شـهیدان انقـالب      7شهیدان حسین ابن علی(
) لبیـک گفتـه و   7حسـین(  2»هل من ناصر ینصرنی«اسالمی و جنگ تحمیلی که به نداي 

سـوي   و بهاند  بهاي خویش درخت پربار اسالم را آبیاري نموده گران  هاي خون با قطره قطره
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معشوق خود که خدایشان هست شتافتند و هر گوشه از ایران اسالمی را به کربال و هر روز 
هـاي ایـن عزیـزان و معلـولین و      سازند. و با سالم و درود بر خانواده را به عاشورا مبدل می

اهللا. و بـا سـالم و درود بـر عاشـقان و یـاران       مجروحین و یاران باوفاي امام و امـت حـزب  
برکفانه و عاشـقانه   ) این دالوران و کفرستیزان و سلحشورانی که جان7داهللا الحسین(اباعب

و با ایمانی راسخ و قلب پاك و استوار بـا یزیـدیان و سـتمگران و طاغوتیـان زمـان مبـارزه       
کنند و با مظلومیت خود کوس رسوایی ستمکاران و متجـاوزان را بـه صـدا درآورده تـا      می

باشند. و اگر روزي طاغوتی و شیطانی و شـیطان خصـلتی کمـر بـه     چراغی فرا راه آیندگان 
گیـري از لطـف و عنایـت خداونـد      هاي آینده با بهـره  طلبان بربست نسل نابودي حق و حق

  ساز اسالم عمل کردند. گونه عمل کنند که پدرانشان در پرتو مکتب انسان بزرگ همان
ت و در زیر پرچم اسالم و اولیاء خواهم که مرگم را شهادت در راه خود خدایا از تو می  

کنم که بهترین راه را براي رسیدن به این بنـدة گنهکـار    خود قرار دهی. خدایا تو را شکر می
نامـه بنویسـم چـون     خواهم چیزي به اسم وصیت ارزانی داشتی. خدایا عاجزم از این که می

  ترسم نفسم بر من غلبه کند.   می
از، زمانی که همه چیز برایمان آشکارا و روشن س آري، در این موقع حساس و سرنوشت  

گر است تصمیم گرفتم به جبهه بیـایم و جهـت اداي    است و مرگ در جلوي چشمانم جلوه
[و] انجام وظیفه و مسئولیتی که بر یک و یک افراد واجب است و باید از اسـالم و قـرآن و   

و پاك اسـت و انسـان    مملکت اسالمیمان دفاع کنیم به جبهه آمدم؛ جایی که مکانش مقدس
کند براي آخرت و مکـانی کـه حـق مقابـل باطـل ایسـتاده و تـا خـون در          خود را آماده می

اي وارد کنند. و امیدواریم که  هایمان جاري است هرگز نخواهیم گذاشت به اسالم لطمه رگ
العالمین دست به دست هم دهیم و با وحدت و قدرت خداونـد و بـا    به توفیق خداوند رب

  استوار پرچم پرافتخار اسالم را در سرتاسر عالم برافراشته کنیم.عزمی 
برادران عزیزم، من در مقابل شما چیزي ندارم که بگـویم و فقـط تقاضـایی کـه از شـما        

هایتـان و   ملت شهیدپرور داریم اینکه: همیشه در صحنه بودید و در صـحنه باشـید و جـوان   
اي جهاد کـردن در راه خـدا و جنگیـدن بـراي     ها و بر هایتان را بفرستید به جبهه جگرگوشه

قرآن و دین اسالم در جلوي راهشان سد نشوید و بدانید که در این موقعیـت حسـاس کـه    
اید خداوند شما را مورد آزمایش قرار داده است. مبادا شیطان شما را گول بزنـد.   قرار گرفته
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 ضـیۀ ارجعی الی ربک را مطمئنۀلیا ایتها النفس ا«فرماید  با نفس خود مبارزه کنید و قرآن می
آرام (به یاد خدا) امروز  اي نفس مطمئن و دل « 1»ادخلی جنتی فادخلی فی عبادي و ضیۀمر

هاي ابدي) و او راضـی از توسـت    به حضور پروردگارت باز آي که تو خشنودي (به نعمت
  ».باز آي و در صف بندگان خاص من درآي و در بهشت من داخل شو

امیدواریم که توفیق یابیم تا بر نفسمان غلبه کنیم و یاد خـدا را هرگـز از   آري، برادرانم.   
یاد نبریم و دل از این دنیاي فانی و زودگذر برکنیم و به فکر آخرت باشیم. از انفـاق کـردن   
مال و جان خود در راه خدا هرگز دریغ نداشته باشید و با کافران جهاد کنید تا فتنه و فسـاد  

فرماید و امام عزیزمـان هـم نقـل     طور که قرآن کریم می رف کنیم، همانرا از روي زمین برط
جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم و برقراري حکومت  2»فتنۀحتی التکون  و قاتلوهم«کند:  می

  عدل اسالمی در سراسر جهان.
اهللا و قهرمان و شهیدپرور، بدانید که در این زمـان سـکوت کـردن و     پس اي امت حزب  
ندن و زیر بار ذلت و خواري دشمنان رفتن براي یـک شـخص مسـلمان ننـگ     تفاوت ما بی

است. بپا خیزید و زره بر تن کنید. حق در مقابـل باطـل ایسـتاده، مبـادا امـام عزیـز را تنهـا        
باشـد.   مـی  3»اهللا و اطیعو الرسـول...  اطیعو« بگذاریم. پیروي کردن از امام عمل کردن به آیـۀ 

وت نباشیم که در پیش خداوند مسئول خواهیم بود و خـون  تفا نسبت به انقالب و جنگ بی
تمامی شهدا را زیر پا گذاشتیم و در روز قیامت همین شهدا از ما بازخواست خواهند کـرد.  

هـا کمـک کنیـد. پشـتیبان      تان در خط اسالم باشد. به جبهـه  همیشه کارهایتان و راه و روش
  نیت حفظ کنید.روحانیت در خط امام باشید و وحدت خود را با روحا

و یک مسئله از همه مهمتر. برادران، شـما بایـد خیلـی هوشـیار باشـید و نگذاریـد کـه          
 4اي وارد کنند و پوزة ایـن خودفروختگـان و منافقـان    دشمنان به انقالب خداي نکرده ضربه

پست و زبون را به خاك بمالید و آخرین ضربۀ نهایی را به آنها وارد کنید که دیگـر نتواننـد   
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اي به انقالب وارد شود لطمه به اسالم  جایشان بلند شوند. و بدانید که کوچکترین خدشهاز 
خورده است چون انقالب ما یک انقالبی حسینی است و همان راه ائمـه و پیـامبران اسـت؛    

) بـه  7) و یارانش، بـا ریخـتن خونشـان و مظلومیـت حسـین(     7راهی که امام حسین(
و با یاران خود بـا یزیـدیان زمـان     2پا خاسته ه معصومین بهاز ائم 1اي دستمان رسید. و سالله

جنگد تا ریشۀ ظلم را از سرتاسر عالم برافکنده و مظلومان و مستضعفان جهان بتوانند به  می
  در آیند. آسایش زندگی کنند و از زیر سلطۀ این ابرجنایتکاران به

بی که شما ملـت ایـران بـه    دانید، انقال طور که می اهللا شهر بسطام. همان و اي امت حزب  
رهبري امام عزیزتان خمینی قیام کردید تمام جهان را به لرزه درآورد و سرمشـق و الگـویی   

هاي زیر ستم که آنها هم بتوانند حرکـت کننـد، تـا بـه یـاري خداونـد        بود براي دیگر ملت
 ابـن الحسـن العسـگري بسـپاریم. و     حجـۀ دست پرتوان حضـرت    بتوانیم این انقالب را به

شـکن   عزیزان من تنها توصیه که دارم: مسجدها و نماز جماعت و مخصوصـاً نمـاز دشـمن   
طور که شرکت فعاالنه دارید به راه خودتان ادامه دهیـد،   جمعه و دعاها را ترك نکنید. همان
آوریم و طلـب   هاست که به درگاه پروردگارمان رو می چون ما هرچه داریم از همین عبادت

  .3نیمک مغفرت و آمرزش می
هاي شهدا و آن فرزندانی را کـه پدرانشـان در راه اسـالم و     و برادرانم، هرگز دل خانواده  

هـاي شـهدا    نویسم از خـانواده  که می  4نامه قرآن شهید شدند به رنجه نیندازید. و این وصیت
توانیم در مقابل شما عزیزان و پدران و مادرانی که فرزند  خواهم چون ما نمی خیلی عذر می

اید و مانند کوهی استوار در مقابـل دشـمنان    دست دادید و به خداي خودتان نزدیک شده از
اید و مقاومت خواهید کرد [پاسخگو باشیم] و شما در نزد خداوند  داخلی و خارجی ایستاده

  اجر و پاداش بزرگی دارید.
، اگـر  اي شهدا[ي] بزرگ و اي شهداي زندة عزیـز «طور که امام عزیزمان فرمود:  و همان  

هـا کـه بـا     ها و پشت جبهه نبود مجاهدات شما و برادران و خواهران بزرگوار شما در جبهه
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اخالص خاص خود عنایات خاص خداوند قادر را جلب نمودید، کدام قدرت و کدام ابزار 
توانست جمهوري اسالمی و کشور عزیز شما را از این دریاي مواج و متالطم که  جنگی می

دست هم و بازو به بازوي یکدیگر داده و در پی  گان به آنان دست به شرق و غرب و وابست
خبـران و عـاري از    کوشند نجات دهد؟ و این کوردالن و از خدا بی غرق آن کوشیدند و می

دانستند که این کشتی نوح است که خدایش کشتیبان و پشتیبان است. اینان بـا   معنویات نمی
 1الزمان (ارواحنا لتـراب  ن و معنویت و کشور صاحبابزار و ساز و برگ مادي به جنگ ایما

انـد و بـه حرکـات     ها تجربـه بـه خـود نیامـده     اند و اکنون نیز پس از سال مقدمه الفدا) آمده
دهند، ولی چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان. خداوندا مـا   مذبوحانه ادامه می

طلبـیم.   ا از تو کمک و اسـتمداد مـی  سوي توست و م هیچیم هیچ و هرچه هست از تو و به
شناسـیم. تـو خـود یـار ایـن ملـت و ایـن         اگر تو با مایی شکست و پیروزي را پشیزي نمی

جوانان مخلص باش و رحمت خود را بر این شهیدان جاویـد نثـار فرمـا و جانبـازان، ایـن      
و  شهیدان زنده، را شـفا و اخـالص و اجـر عنایـت نمـا و بـه بازمانـدگان آنـان و خانـدان         

پرستاران اینان صبر و جزاي خیر مرحمـت فرمـا و بـه ملـت شـریف ایـران هرچـه بیشـتر         
  2».استقامت و مقاومت و صبر و بردباري در راه پیشبرد مقاصد اسالم عنایت فرما

هایتان را بخوانید، مبـادا اینکـه خـداي نکـرده ایـن       آموز عزیز، درس و اي برادران دانش  
ر مملکتی دخالت کنند و خـون شـهدا [ي] گرانقـدرمان را    منافقان و خودفروختگان در امو

زیر پا بگذارند. و اگر شما درس نخوانید مسئولید در برابر خداوند و بر شماست که در سـه  
جبهۀ فرهنگی و اقتصادي و نظامی علیه کفر جهانی به ستیز بپردازید و شما امید آینـدة ایـن   

  امه دهید.مملکت هستید و باید راه شهدا و انقالب را اد
و در پایان هم پیامی براي خانوادة خـودم دارم، ایـن اسـت کـه: پـدرم و مـادر مهربـانم          
ها را صبح کردیـد و چشـمانتان را روي هـم     اید، شب دانم که برایم خیلی زحمت کشیده می

من را به این حد رساندید. آفرین بر تو اي مادرم که شـیر حاللـت را بـه مـن      3نگذاشتید تا
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روانۀ جنگ با سپاه کفر کردید تا اینکه با ریختن خونمان اسـالم زنـده بمانـد. و     دادي و مرا
) دادم براي اسـالم و قربـانی اسـالم    7حسین( 1اکبر بگو من فرزندم را مانند حضرت علی

هـا رفتنـی    دانم فرزند دادن سخت است ولی بدان که همۀ مـا انسـان   کردم. مادر مهربانم، می
طور که خداوند این جان ناقابل را به ما داده به همـان   . همانهستیم و مرگ براي همه است

گیرد. پس چه خوب است که در این زمـان انسـان ایـن جـان ناقابـل را کـه        طریق از ما می
  گونه ارزشی ندارد براي اسالم بگذارد و خونش در راه خدا ریخته شود.  هیچ
هـا شـهادت در راه    مـرگ  2ینتـر  طور که پیامبر گرامی اسـالم فرمـود، شـرافتمندانه    همان  

پس بگذار از بستر مرگ نجات یابم و در سنگر اسالم جان بدهم. و تو اي مادرم  3خداست.
سوي معشوقم،  برایم دعا کن که خداوند مرا بپذیرد و به درگاه خودش قبولم بکند و بروم به

عزیـزم، اگـر    باشد. و اي مـادر  همان جایگاه ابدي و آخرت، که در دنیا ماندن برایم ننگ می
) بـاش کـه در صـحراي کـربال     7اکبر حسـین(  علی 4ساله 18من شهید شدم به یاد جوان 

هاي کربال غرقه به خون شـد.   دست گرفت و با دشمنان مبارزه کرد و در بیابان شمشیر را به 
و مبادا اینکه در مرگ من گریه و زاري کنید و مبادا اینکه لباس سیاه بر تن کنی. فقـط مثـل   

ستوار باش و صبر و استقامت و بردباري از خود نشـان بـده و راهـم را بـا ایمانـت و      کوه ا
  صبرت ادامه بده تا خداوند از تو راضی باشد.

دانم براي شما هم سخت است ولی بدان که این  کشم، می و تو اي پدر مهربان و زحمت  
بردبار [ي داشـته]  ها در برابر خداوند خیلی پاداش عظیمی دارد و صبر و استقامت و  سختی

و از خداوند بزرگ اسـتمداد بخـواه کـه     5باش و از خدا طلب آمرزش و مغفرت برایم بکن
اسالم را پیروز کنـد و امـام عزیزمـان را تـا انقـالب مهـدي(عج) حتـی در کنـار حضـرت          
مهدي(عج) نگاهش بدارد. و هرگز دلت را به رنجه نینداز و بگو مـن ایـن فرزنـد ناقابـل را     

در راه خدا دادم و همیشه استوار باش و بدان که شما پدران و مادران شـهید در   براي اسالم
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نزد خدا مقامی بس عظیم خواهید داشت. و پدرم، مرا بایـد حاللـم کنـی چـون کـه بـا تـو        
خداحافظی نکردم. و اگر شهید شدم و جسدم را هم نیاوردند و مرا ندیدي دیـدارمان باشـد   

  ز باشیم.در قیامت که در پیش خدا سرافرا
خـواهم کـه خـداحافظی     و همچنین شما برادرانم و خواهرم، از شـما هـم معـذرت مـی      

نکردیم. ولی، راهم را ادامه بدهید پشتیبان اسالم و امام باشید امـام را دعـا کنیـد. و بـرادرم     
ها هستید امیدوارم که شـما راهـم را ادامـه دهـی و      علیرضا، مدت زیادي است که در جبهه

ربازان تا پیروزي نهایی و نابودي کفار بجنگی و راه کربال را بـراي تمـامی   دوش به دوش س
دهندگان  هاي شهدا باز کنی. باشد که انشاءاهللا همۀ شما از ادامه مسلمین و مخصوصاً خانواده

هایت را بخوان و کوتاهی نکن و همیشـه در   راه شهدا باشید. و برادر کوچکم حسین، درس
  باش.درس خواندن کوشا و موفق 

درد آوردم و وقـت گرانبهایتـان را    دیگر عرضی ندارم و باید ببخشید که سر شـما را بـه    
گرفتم. و در پایان امیدوارم که خداوند توفیق عمل کـردن بـه کارهایمـان را بـه مـا عنایـت       
بفرماید. و در اینجا، برادران عزیز، به شما بگویم که هر کس از من بدي دیـده مـرا ببخشـد    

  یا در پیش خداوند مسئول نباشم.تا در آن دن
  »اهللا و برکاته 1حمۀوالسالم علیکم و ر«

  15/12/63مورخ 
  

دار، رزمنـدگان اسـالم    خدایا خدایا تا انقالب مهدي حتـی کنـار مهـدي خمینـی را نگـه       
  العالمین. پیروزشان بگردان. آمین یا رب

  

  باشد: این قسمت خصوصی می
مقـداري آن را بدهیـد بـرایم روزه بگیرنـد و نمـاز       پدر و مادرم. آن مقدار پولی که دارم  

بخوانند و مقداري از آن را هم بدهید براي جبهه. و آن مقدار وسایلی که از محرم از هیئـت  
) مانده بود، از آنها هم یادتان نرود. دیگر من چیـزي نـدارم   7اکبر( نوجوانان حضرت علی
  ید و توي آلبوم قاب کنید.هایم را که دست هر کس است بگیر که وصیت کنم. و عکس
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  هاي کلیدي عبارت
I   .از اینکه من به یاري خداوند توانستم به کمک برادران جهادگر بشتابم باید افتخار کنید 
I اگر لیاقت شهید شدن را داشتم و شهید شدم هرگز بر مزار من گریه نکنید. 
I دو فرزندم که مسئولیتشان بـه  [از] وار  ینبوار انتخاب کرده و ز همسرم، امیدوارم راهت را زینب

 عهدة توست نگهداري کنی
  
  

  گلعلی :نام
  علی گل خانوادگی:  نام

  حسینعلی در:پ نام 
  سکینه نام مادر:

  1332سوم تیر  تاریخ تولد:
  مجن از توابع شهرستان شاهرود محل تولد:
  دانست خواندن و نوشتن نمی تحصیالت:
  جهاد سازندگی کننده: ارگان اعزام

  1361دوم شهریور  و بیست تاریخ شهادت:
آهن  (ایستگاه راه ایستگاه حسینیه محل شهادت:

  خرمشهر -اهواز
  غرق شدن در ایستگاه حسینیه هادت:نحوة ش

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 175گلعلی     ، علی گل ¹استان سمنان 

  علی گلعلی گل
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
نام خداوند مهربان، یاور مستضعفان، یاري کنندة جهادگران، رسوا کنندة منافقـان و درهـم    به

  کنم. نامۀ خود را آغاز می کوبندة ستمگران وصیت
ــه   دران عزیزم. وصیت من به شما این است: همسرم، پدرم، مادرم و برا   از اینکــه مــن ب

یاري خداوند توانستم به کمک برادران جهادگر بشتابم باید افتخار کنید. زیرا که امروز ایـن  
ها را پر کرده  مسئولیت سنگین به عهده من و شماست که راه شهدا را ادامه داده پشت جبهه

هـاي مسـکونی    ن شـده و بـه سـاختن خانـه    و هر چه زودتر بـه سـازندگی شـهرهاي ویـرا    
تـا هـم جـواب     1وسیلۀ فرعونیان و مغوالن زمان ویران شده است بپردازیم بازماندگان که به

نشـاندگان مـزدورش چـون     پیام شهدا را داده باشیم و هم [به] آمریکاي جهانخوار و دسـت 
ناپذیر است و تا زمانی که پوزة کثیف آنـان را   صدام و صدامیان بفهمانیم که ملت ما شکست

  دهیم. پایان خود ادامه می اي آرام ننشسته و به مقاومت بی به خاك نمالیده لحظه
ت من این است که اگر لیاقت شهید شدن را داشتم و شهید شدم هرگـز بـر   دومین وصی  

مزار من گریه نکنید بلکه امام امت را دعا کنید و فرج امام زمان(عج) را از خداوند خواستار 
  شوید.

باشد. همسرم انتخـاب راه زنـدگی بـه عهـدة خـودت       سومین وصیت من به همسرم می  
وار دو فرزندم کـه مسئولیتشـان بـه     نتخاب کرده و زینبوار ا است. امیدوارم راهت را زینب

که سـفارش پـدرتان بـه شـما ایـن بـوده؛ بـه         2یویعهدة توست نگهداري کنی و به آنها بگ
  گونه زندگی کنند. هاي زمان رفته و زینب فرزندانم بگو راهی را بروند که زینب

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  سم اهللا الرحمن الرحیمب

  .1»انا هللا و انا الیه راجعون«
حال که خداوند منان این سعادت را به من داد که بتوانم در این انقـالب قـدم کـوچکی      

و از این جهت که بازگشت  .بردارم و یک روز هم که باشد از نزدیک کربالي ایران را ببینم
ارزش اسـت   وال خود کـه پـوچ و بـی   سوي اهللا است وظیفۀ خود دانستم وضعیت ام همه به

مشخص کنم تا مبادا عاملی در این جهت باشد که بعد از من باعث آزردگی روح همسـر و  
  فرزندانم گردد.

من آنچه را که در زندگی داشتم و یا آنچه را که به دیگران بدهکار بودم جداگانـه بـراي     
رمضـان گفـتم کـه اگـر مـن      همسر و فرزندانم و همچنین برادرم توضیح دادم و به بـرادرم  

خاطر بسپار و به پدر و مادرمان بازگو کـن و   برنگشتم تو آنچه را که برایت توضیح دادم به 
  به آنها بگو بعد از من کاري نکنند که فرزندانم احساس کنند که پدرشان نیست.

ام باید طوري باشد که گویی من هستم و این جمله مشخص کننـدة ایـن    زندگی خانواده  
که حتی بعد از من به فرزندانم صغیر نگویید و مبادا کسی از اسـتفاده کـردن از امـوال    است 

کشـم   اینکه این اموال تعلق به صغیر دارد خودداري کند. البته من خجالت می 2من به صرف
توانند تا هـر   هر حال آنان می به همسرم و فرزندانم (بتول و فاطمه) بگویم مالی دارم ولی به

کنند به هر نحوي که دلخواه خودشان است خـرج کـرده و امـرار     م زندگی میزمان که با ه
اش را طـوري انتخـاب کنـد کـه باعـث       خواهم که آیندة زندگی معاش کنند و از همسرم می

  دارد در جهت تقویت روحیۀ آنان باشد. تضعیف روحیه فرزندانم نباشد و هر گامی که برمی
ناچیز خانه، به یک قسم مساوي (تقسـیم بـر    3ثاثیهمن هرچه که دارم، از خانه گرفته تا ا  

انـد   باشد. البته تا زمـانی کـه فرزنـدانم بـه حـد بلـوغ نرسـیده        ) از همسر و دو فرزندم می3
باشـد کـه در خانـۀ مـن      چیزهایی را که ذکر شد متعلق به تعداد افرادي از این سه نفـر مـی  
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وانند آنچه را که باقی مانده است بین ت کنند و بعد از حد بلوغ (فاطمه و بتول) می زندگی می
  طور که گفته شد تقسیم کنند.   خود همان

عنوان ارث به من داده بود بابـت   ) تومان به29.000در ضمن پدرم که بیست و نه هزار (  
  پول خانه، امیدوارم رضایت کامل داشته باشد.

  »اهللا و برکاته 1حمۀوالسالم علیکم و ر«
  1361شهریور سال 
  1361رمضان 
  علی گلعلی گل
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  هاي کلیدي عبارت
I    در هر موقعیتی قرار گرفتید امام را تنها نگذارید و دست از حمایت اسالم و قرآن و ائمـه اطهـار

 برندارید.
I گاه ما جز خداي متعال کس دیگري نیست، باید توکل به رحمت خداوندي داشت. تکیه 
I را فداي اسالم کرد. باید کوشید، حتی اگر موقعی الزم باشد جان 
I )درس شهادت و شهامت، شجاعت و استوار بودن در 7ما باید از صحنۀ کربالي امام حسین (

 ایمان را بیاموزیم.
I ها را کنار بزنیم و با اخالقی خوب و خوش با هم برخورد کنیم. ها و نفاق کدورت 
I هـا و   قابـل سـختی  خواهم کـه رسـالت خـود را بـه پایـان برسـانید و در م       مادر جان، از شما می

 مشکالت این دنیا صبر و شکیبایی را پیشۀ خود سازید.
I   اگر رضایت والدین به همراه نباشد اعمال پاك و خالص ما مورد پذیرش خداوند قرار نخواهنـد

 گرفت.
I  )تربیـت نماییـد و چـون فاطمـه     7برادرهایم، بکوشید فرزندان خود را چون موالیمان علـی (

 و شهامت و از جان گذشتگی بیاموزید. ) درس ایثار و شهادت3زهرا(
I )باشی و از اخالق و رفتار او درس بگیري.3خواهرم، بکوش چون فاطمه زهرا ( 
I نمایید. در شهادتم گریه و زاري ننمایید چون با گریه کردن خود دل دشمنان اسالم را شاد می  

  عباس   :نام
  گوهري خانوادگی:  نام
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  اصابت ترکش نحوة شهادت:
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  عباس گوهري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
خداوند متعال که بار دیگر به بندة گنهکارش لیـاقتی داد  با سپاس و حمد و تمجید از درگاه 

  وسیله حقانیت اسالم و قرآن را به اثبات برساند. تا در صحنۀ نبرد حضور یابد و تا بدین
اهللا و  رسـول   اًاشـهد ان ال الـه اال اهللا و اشـهد ان محمـد    «در ابتدا، با شهادت دادن اینکه   

ایـم و بایـد بـه     عبود ماست، ما ز اوییم، ز سـوي او آمـده  اینکه خدا م »اهللا ولی  اًاشهد ان علی
) خـاتم پیـامبر اسـالم اسـت و بعـد از او      6سوي او بازگردیم و اینکه حضرت محمد(

ایم و بعد از او و به پیـروي از آئـین و    پیامبري نخواهد آمد و ما به او و آئین او ایمان آورده
) 7بـه مـوال علـی(    -هاست ترین دین لکه همانا اسالم بهترین و مهیاترین و کام -مکتبش

  1دانیم و با سالم و درود بر [...] ) را ولی خدا می7ایمان آوریم و علی(
در ابتدا، با شهادت دادن به یگانگی و یکتا بودن خداوند متعال و به حقانیت دیـن مبـین     

) و یـازده  7) و بـر حضـرت علـی(   6اسالم و پیـامبر گرانقـدرش حضـرت محمـد(    
دهم سـپس   نمایان طریق الهی و امام و پیشواي ما شیعیان هستند؛ گواهی میفرزندش که راه

  فرستم. بر آخرین آنان امام زمان(عج) و [بر] نایب بزرگوارش درود می
با سالم و درود بر ارواح مطهر شهدا که با خون خود درخت اسالم را آبیاري نمودنـد و    

  انقالب اسالمی را با هدیۀ جان خود بیمه نمودند. 
اي که بر دوش هر فرد مسلمان است که در وقت هجرت و وداع از این دنیا  بنا به وظیفه  

  کنم.  وصیتی داشته باشد، بنا بر همین وظیفۀ شرعی و الهی، وصیتم را آغاز می
اهللا این است که مـن کـوچکتر و کمتـر از     در اول وصیتم سخنی [که] دارم با امت حزب  

اهللا و پیرو خط امـام و شـهیدان پیـامی دهـم. ولـی       حزب آن هستم که بخواهم به شما امت
خون غلطان است [و] این است که در هر لحظاتی و در  پیامی دارم که پیام تمامی شهیدان به

هر موقعیتی قرار گرفتید امام را تنها نگذارید و دست از حمایت اسالم و قرآن و ائمه اطهـار  
ر و قـرآن برداریـد روبـرو خواهیـد بـود بـا       برندارید. بدانید هر وقت دست از حمایت رهب
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  نابودي اسالم و خیانت کردن و پایمال شدن خون معظم و مطهر شهدا.
گاه ما جز خـداي   ایم و تکیه برادران و خواهران، ما در موقعیتی بسیار حساس قرار گرفته  

دانـیم امـروز تمـامی     متعال کس دیگري نیست. باید توکل به رحمت خداوندي داشت و می
فر و تمام استکبارهاي جهانی با اسالم و قرآن روبرو اسـت و بایـد بکوشـیم تـا هـر نـوع       ک

دانـیم   اي و آشوبی که در این جهان است از بین ببریم و کفـر را سـرنگون کنـیم. و مـی     فتنه
امروزه کافران با ما در جنگ نیستند؛ آنهـا بـا آئـین مـا، بـا اسـالم و قـرآن و آن دسـتورات         

  کوشند که اسالم را به نابودي بکشاند. ند و میدر جنگ هست 1صریحش
 چـون  .بایـد فـدا کـرد    ،باید کوشید، حتی اگر موقعی الزم باشد جان را فداي اسالم کرد  

خاطر همین مسئله اسـالم   تن از یاران باوفایش در صحراي کربال به 72) با 7امام حسین(
سـتقامت بـه خـرج دادنـد، و     و قرآن بود که به شهادت رسیدند؛ آنقدر پایداري نمودنـد و ا 

راضی نشدند زنده باشند ولی از دین و قرآن و مکتبشان خبـري نباشـد. مـا بایـد از صـحنۀ      
) درس شهادت و شهامت، شـجاعت و اسـتوار بـودن در ایمـان را     7کربالي امام حسین(

  ) بیاموزیم.7بیاموزیم. و چگونه جنگیدن را از امام حسین(
اولیاء خدا را دنبال کنید و نماز را همیشه در اول وقـت و  خواهم که راه  و نیز از شما می  
المقدور به جماعت بخوانید و سر نمازهاي جمعه نیز حضور پیدا کنید که حضور شـما   حتی

  لغزاند. شکند و می در چنین سنگرهایی پشت دشمن را می
مـام. اي  هدف و انگیزه از رفتن به جبهه. و پیامی دارم به شما بسیجیان و یاران واقعـی ا   

هـاي مقاومـت    بسیجیان اي دالوران اي دلباختگان حق و عدالت، شمایی کـه عضـو پایگـاه   
هستید. تنها نوشتن نام خود در پایگاه کافی نیست. باید تـا سـرحد جـان کوشـید. بایـد بـه       

عمل کنـیم. بـرادرانم، بکوشـید تـا      -به آن -بسیجی است 2اي که به دوش من و توي وظیفه
نگهدارید و مواظب عوامل نفوذي و غیره باشید. مبادا دشمن به درون  سنگر بسیج را محکم

سنگر بسیج رخنه کند ولی شما در خانه خواب باشید و موقعی بیدار شوید [که] بسیار دیـر  
است و دیگر پشیمانی سودي ندارد. و سعی کنید هرچه بیشتر به هـم نزدیـک شـوید؛ و آن    
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اخالقی خوب و خوش با هم برخورد کنیم و هرچـه   ها را کنار بزنیم و با ها و نفاق کدورت
  بیشتر در پی احیاء اسالم و مهیا شدن قرآن و پیاده کردن دستورات او باشیم.

دانـم بـا کـدامین قلـم و بـا کـدامین کـالم از زحمـات          و اما تو مادرم و برادرهایم. نمی  
کوچـک اسـت و    دانـم زبـانم الکـن و    اید تشکر نمایم و مـی  فرسایی که برایم کشیده طاقت
توانم از خدا بخـواهم کـه    هاي شما به بندة حقیر تشکر نماید و فقط می تواند از خدمت نمی

  اجر و پاداشی عظیم و فراوان به شما عنایت فرماید.
طور شاید و باید بـه   دانم در آن کانون گرم و باصفایی که بودم نتوانستم آن مادر جان، می  

دانم در این رابطه کوتاهی نمودم. امیدوارم کـه مـرا    و می ام نسبت به شما عمل نمایم وظیفه
اید  عفو نمایید و مرا ببخشید. شما وظیفۀ خود را نسبت به فرزند خود به حد اعال انجام داده

و شما درس مقاومت و ایثار به من یاد دادید و من به داشتن چنین مـادري مهربـان افتخـار    
را به من تلقین کردید و یاد دادیـد   )7(ان حسینکنم. شما بودید که کالم سرور آزادگ می

خـواهم کـه    که فرمود: مرگ باعزت اگر خونین است بهتر از زندگی ننگین است. از شما می
ها و مشکالت این دنیا صـبر و شـکیبایی    رسالت خود را به پایان برسانید و در مقابل سختی

اال بذکر اهللا تطمـئن  «نشوید، که  اي از یاد خدا و ذکر خدا غافل را پیشۀ خود سازید و لحظه
صورت است که قلوب شما همیشـه آرامـش خواهنـد داشـت. و از شـما       در این ؛1»القلوب

خواهم که شیرتان را حاللم کنید و از سر تقصـیرات کوچـک و بـزرگم بگذریـد و مـرا       می
واهد حالل کنید، که اگر رضایت والدین به همراه نباشد اعمال پاك و خالص ما نیز آلوده خ

  بود و مورد پذیرش خداوند قرار نخواهند گرفت.
و اما برادرهایم، شمایی که حق پدري بر گردن من دارید و از کوچکی تا بـه ایـن سـنی      

که هستم برایم زحمت کشیدید و نگذاشتید به راهی غیر اسـالم روي بیـاورم. از شـما هـم     
برادرهـایم، بکوشـید فرزنـدان    خـواهم،   ام. و از شما می و از روي شما شرمنده 2ارمزسپاسگ

) درس ایثـار و  3) تربیت نمایید و چـون فاطمـه زهـرا(   7خود را چون موالیمان علی(
که زینـت زن در حفـظ    -شهادت و شهامت و از جان گذشتگی و در کنار آن حفظ حجاب
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  بیاموزید. -حجاب اوست
شید و نگذاریـد  خواهم بعد از من کامالً مراقب و مواظب مادر و خواهرم با و از شما می  

توانید آرامش را براي آنها تأمین نماییـد. و در   و تا آنجا که می 1روزگار به آنها سخت بگذرد
) باشـی و از اخـالق و   3پایان، سخنی دارم با تو اي خواهرم. بکوش چون فاطمه زهـرا( 

ــون     ــت را چ ــذاري و حجاب ــتوراتش مگ ــر از دس ــت را فرات ــري و پای ــار او درس بگی رفت
خواهم، مادر و خـواهرم، در شـهادتم گریـه و زاري     نمایی. و از شما می ) حفظ3زینب(

نماییـد. ولـی هرگـاه دل شـما      ننمایید چون با گریه کردن خود دل دشمنان اسالم را شاد می
) و بـه یـاد حضـرت    7گرفت و خواستید گریـه نماییـد بـه یـاد کـربالي امـام حسـین(       

) 7العابـدین(  زجرهایی که امام زین) و به یاد اسارت و 7(2اصغر ) و علی7اکبر( علی
تن از یارانش کشیدند گریـه   72) و 7) بعد از شهادت امام حسین(3و حضرت زینب(

  کنید.  
نمـایم و از آنهـا    شناسند سالم عـرض مـی   در پایان به تمام دوستان و آشنایان که مرا می  
عبـداهللا  دهـم بـه خـون ابا    قسمشـان مـی   -اي بـه دل دارنـد   خواهم اگر بـدي اگـر کینـه    می

  مرا حالل کنند و مرا ببخشند و... -)که7حسین(
  3عباس گوهري

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  تومان 180پارچه بسیج به برادر محقق  -1
  خانه حسین) (صاحب 60مانده  جهت دوختن شلوار نظامی، باقی -2
  5/32به برادر ایزدبخش عکس در قم و سمنان  -3
  هاي درسی هر چقدر شده به برادر زن حسن (آقا رضا) بدهید. پول کتاب -4

                                           
 ».بگذارد«در اصل وصیت  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ».ر شهید عباس گوهرينامه براد متن وصیت«نامه نوشته شده  ذیل وصیت -3
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  طور امانت بوده آن را تحویل بسیج بدهید. یک اورکت از بسیج در دست من به -5
روز روزه قضا دارم؛ اگر توانستید آن را بگیرید  13) حدود 62از ماه رمضان سال پیش ( -6

  هید تا روزه قضایم را بگیرند.بگیرند مقداري پول د 1توانند و یا به کسانی که می
دانم چقدر است. هرچه در توان دارید بـرایم نمـاز قضـا     مقداري نماز قضا دارم که نمی -7

  بجا بیاورید.
یک واکس بزرگ و یک فرچه و شوت از برادر سیدجواد موسوي در دسـت مـن بـوده     -8

م بردم بـه بـرادر   است. لطفاً از پول خودم یک عدد واکس بزرگ بگیرید و کل وسایلی که نا
  موسوي تحویل دهید.

ها در جایی که دیگـران بتواننـد    مقداري کتاب غیردرسی دارم. آن را در یکی از کتابخانه -9
  به راحتی از آن استفاده نمایند قرار دهید.

توانند آن پـول را   ام می مقدار کمی پول در بانک استان سمنان مقابل بازار دارم. خانواده -10
مانـدة آن را هرطـور کـه     رند و مقداري از آن پول را صرف مجلس کنند و بـاقی از بانک بگی

  تومان. 320دوست دارند تصمیم بگیرند و آن را خرج نمایند. موجودي کل پول 
  

  شنبه سه 14/12/63مورخ 
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  هاي کلیدي عبارت
I د بود.هدف و انگیزة من از رفتن به جبهه همین خون شهیدان همیشه جاوی 
I .من به جبهه رفتم تا دینم را به این اسالم و قرآن ادا کنم 
I فقیه هستم. تا جان در بدن دارم پشتیبان والیت 
I وفا نباشید که امام عزیزمان را تنها بگذارید. شما مثل کوفیان بی 
I خواهم که به شایعات دشمن نگاه نکنید. از شما می 
I تواند. مل کند ولی روز قیامت را نمیتواند سختی و مشقت این دنیا را تح انسان می 
I دهد. گاه سنگر جان می تر از خون شهیدي است که در حجله اي خواهرم حجاب تو رنگین 
I ام را در دست بگیرید، راهم را ادامه دهید. برادرانم، سنگرم را خالی نگذارید و اسلحه  

  حسن :نام
  نژاد السجردي :خانوادگی  نام

  احمد پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1348پنجم آذر  تاریخ تولد:
ــل ت ــد:مح ــع    ول ــرخه از تواب ــهر س ش

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

  1365دوم دي  و بیست تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  نژاد حسن السجردي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»فتنۀون و قاتلوا هم حتّی التک«
  ».و مقاتله کنید با ایشان تا اینکه فتنه برداشته شود«

با درود و سالم بر امام زمان آن برپا کنندة عدل و داد و درهـم کوبنـدة کـاخ مسـتکبران       
اند و با درود بر امام خمینی که راه خونین  گناه افتاده جهان که به جان یک عده مسلمانان بی

دهد و بـا درود و سـالم بـه شـهیدان کـربالي       را ادامه می )7تن از یاران امام حسین( 72
دشمنان دین و قرآن یورش  2) و کربالي ایران شهیدانی که جان بر کفانه بر سر7حسین(

پایان بر شما ملت خداجوي ایـن   خاك مالیدند. و با درود و سالم بی بردند و پوزة آنان را به
گونـه   ونه اسـتوار و پایـدار هسـتید و هـیچ    گ مملکت اسالمی و با درود بر شما ملتی که این

هراسی در دل ندارید و درود و سالم بر شما رزمندگان دین و قرآن که با کارهاي خودتـان  
نگرنـد. درودتـان    چشم دشمنان را باز نموده و انگشت حیرت به دهان گذاشته و به شما می

  کنم: ام را به این شرح آغاز می نامه باد اي خداجویان در سنگر. وصیت
هدف و انگیزة من از رفتن به جبهه همین خـون شـهیدان همیشـه جاویـد بـود، کـه در         

خروشد. من به جبهه رفتم تا دینم را به این اسالم و قرآن ادا کنم. تا شاید بتـوانم   قلبمان می
مقداري از گناهان خود را جبران کنم و به اماممان بگویم که تا جـان در بـدن دارم پشـتیبان    

یه هستم و حال چند پیامی به شما ملت شهیدپرور دارم. البته مـن کـوچکتر از آنـم    فق والیت
چنین امام مـا گفـت    خواهم که راه ما را ادامه دهید. هم که براي شما پیامی بدهم. از شما می

هرگاه پرچمی از دست پرچمداري افتاد شما بایـد آن پـرچم را در دسـت بگیریـد و راه آن     
وفا نباشـید کـه    بی 3یام دیگر این روسیاه این است که شما مثل کوفیانشهید را ادامه دهید. پ

خواهم که به شایعات دشـمن نگـاه نکنیـد و اگـر      . از شما می4امام عزیزمان را تنها بگذارید
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وجود آمد شما روز قیامت را درنظر بگیرید که چگونـه کـافران در    اي به خداي ناکرده مسئله
و مشـقت ایـن دنیـا را تحمـل کنـد ولـی روز قیامـت را         توانـد سـختی   عذابند و انسان می

  تواند. نمی
و چند مطلبی به خانوادة عزیزم، پدر جان در شهادت فرزندت گریه نکـن و ضـعفت را     

گردنـد کـه اسـالم را تضـعیف      هایی می چنین مسئله که آنان پی یک 1دهینبه دشمنان نشان 
ي به شما عنایت کرده و تو اي مـادر  کنند. پدر جان در درگاه خدا شکر کن که چنین فرزند

جان ناراحت نباشید. انشاءاهللا در بهشت همدیگر را مالقات خواهیم کـرد و مـادر جـان در    
تر از خون شهیدي است که در  شهادتم برایم گریه نکنید و تو اي خواهرم حجاب تو رنگین

باشید و به ایـن   وار قهرمان خواهم که چون زینب دهد و از شما می گاه سنگر جان می حجله
خـواهم کـه    مملکت خدمت بکنید و شما اي برادرانم محمد و محمود و حسین از شما مـی 

ام را در دست بگیریـد، راهـم را    پیرو والیت فقیه باشید و سنگرم را خالی نگذارید و اسلحه
 )7(اکبـر  گونه خللی پیدا نکنید و همچون علی ادامه دهید و امیدوارم که در زندگیتان هیچ

  استوار باشید و ضمناً مرا در زادگاهم دفن کنید. )7(العباس تشنه ابوالفضل سقاي لب و
  

  »والسالم«
  دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه

29/9/65  
  حسن السجردي

  

                                           
 ».دهی«در اصل وصیت  -1



 195حسن     ، ادنژ سجرديال ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I روم که با خدایم مالقات نمایم. اکنون می 
I ن صبر عظیمی عنایت بفرماید.از خداي متعال خواستارم که به شما مادرا 
I شود که سخت مراقب حجاب خود باشد. زن هنگامی به خدا نزدیک می 
I  ،اي. دا کردهفباش که فرزندت را در راه اسالم خوشحال پدر جان 
I خواهم با این قطرة خون به معشوقم برسم. می 
I کنم در همه حال امام عزیز را دعا کنید. وصیت می 
I  بر قلب آمریکا ضربه خواهید زد.اي ملت مسلمان ایران، شما  

  حسین :نام
  السجردي خانوادگی:  نام

  امامقلی پدر: نام 
  خیران نام مادر:

  1348یکم فروردین  تاریخ تولد:
  فیروزکوه محل تولد:
  راهنمایی سوم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1363دوم اسفند  و بیست تاریخ شهادت:
  جزیرة مجنون عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زاده یحیاي شهرستان سمنان امام :مزار
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  حسین السجردي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب الشهداء و الصدیقین

  .1»و التحسبنّ الّذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
اند و در نـزد خداونـد    شوند مرده نپندارید بلکه آنان زنده و کسانی که در راه خدا کشته می«

  ».خورند می روزي
ماند پس اي شمشـیرها مـرا دربـر     اهللا جز با کشته شدن من پابرجا نمی اگر دین جدم رسول«

  2))7(امام حسین( .»گیرید
  »عبده و رسوله اًاشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک له و اشهد ان محمد«

چـه را کـه   شکر خداي را که توفیق یافتم در راه مبارزه حق علیه باطل شرکت کـنم و آن   
دارم در طبق اخالص نهاده تقدیم ایـزد منـان کـنم و آنچـه حسـین(ع) و یـارانش و تمـام        

گشتند من هم آن را بازیـابم و دور آن بچـرخم،    وار دور آن می رزمندگان صدر اسالم پروانه
  یعنی شهادت را.

ـ      راي اي عزیزان و اي پدران و مادران و خواهران، اي برادران. من کوچکتر از آنـم کـه ب
شما وصیتی بگویم. چون از نظر شرعی هر مسلمان باید قبـل از مـردن خـود یـک وصـیت      
داشته باشد من هم با نام اهللا و با نام یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهـدي موعـود(عج)   

ام؛ وصیت خودم را با نام اهللا پاسـدار   و با نام نایب برحقش امام خمینی این وصیت را نوشته
و با یاد یگانـه منجـی عـالم بشـریت حضـرت مهـدي(عج) و نایـب         حرمت خون شهیدان

برحقش امام خمینی، پیر جماران و یار مستضعفان و دشمن مستکبران، و با یاد شـهیدان بـه   
  خون غلطیده.

                                           
 .169عمران/  آل -1
) نیست بلکـه  7(این عبارت از آن امام حسین». ان کان دین محمد لم یستقم/ الّا بقتلی فیا سیوف خذینی«ترجمۀ  -2
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دهد که با چشم خود ببیند که جنایتکاران و متجاوزان دسـت   آیا کسی به خود اجازه می  
کرده و قصد نابودي آن را داشته باشند و سکوت سوي اسالمش، شرفش و کشورش دراز  به

  اختیار کند؟
روم تا آتـش را کـه در درونـم مشـتعل      روم که با خدایم مالقات نمایم، می من اکنون می  

روم تا جاي عزیزان و برادران دیگر را بگیرم، تا جاي آنها خالی  شده خاموش نمایم. من می
شهدا را بگیرید و از رهبرم، امام حجـت عصـرم   خواهم که جاي برادران  نماند. و از شما می

سـوي   کـه بـه   -هـاي روزگـار   ها و گرداب چال شکن، قدردانی کنم که مرا از سیاه خمینی بت
  نجاتم داد و هادي و راهنما شد. -پرتگاه روانه بودم

اي بـه پیـروزي    دانی که این انقالب به چه نحوه رزم و دوستم، خود بهتر می و تو اي هم  
بـن مظاهرهـا. نکنـد خـداي نـاکرده       اصغرها و حبیب اکبرها و علی کشته شدن علی رسید؛ با

تفاوت بمانید و دنیا را بر آخرت ترجیح بدهید. برادرانم، هیچ حزنی و اندوهی بـه خـود    بی
  راه ندهید که ما پیروزیم.

دانم چگونه از شـما شـکرگزار باشـم. اي مـادر، بـه یـادم        و اما تو اي پدر و مادرم. نمی  
گفتی باید رضایت پدر و مادر باشد تا به جبهه بـروي. اي مـادرم، یـادم     هست که به من می

اي. مـادر جـان، امیـدوارم کـه ایـن       ها در بزرگ شدن من کشیده هست که براي من زحمت
شیري که با زحمت تهیه کردي و به من دادي حاللم کنید. و من از خداي متعال خواسـتارم  

یمی عنایت بفرماید و اگر مرا ندیدید حاللم کنید. پدر جـان، مـن   که به شما مادران صبر عظ
هایی و  دانم که با چه بدبختی با چه رویی و با چه سخنی این زحمات شما را گذر کنم؟ می

  با چه زحماتی این فرزند حقیر را بزرگ کردي. امیدوارم تو هم حاللم کنی.
اري کردم که باعث ناراحتی شما شـدم  و اما تو اي برادر و خواهرانم. عزیزانم، اگر من ک  

العمل را بر روي شما انجام دادم و  کشم که این عکس مرا ببخشید. واقعاً از شما خجالت می
امیدوارم شما هم این برادر کوچک را ببخشید. و اي خواهرانم، من از شما فقـط یـک چیـز    

ث خوشحال شـدن  هاي خودم ذکر کردم؛ آن حجاب شما است که باع خواهم: که در نامه می
  شود که سخت مراقب حجاب خود باشد. شود. زن هنگامی به خدا نزدیک می من می

مادرم و پدرم، بعد از خبر مرگ من در مقابـل دشـمنان و مخـالفین جمهـوري اسـالمی        
اشک مریزید و به خواهرانم هم بگویید که در سوگ من اشک مریزند. پدر جان، مرگ مـن  
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وجود آورد، البته نه تنهـا مـرگ مـن بلکـه      جوشش در جوانان بهدر راه اسالم و قرآن شاید 
اند. تو نیز خوشـحال بـاش    تمامی شهیدان که در راه خدا و اهداف مقدس اسالم کشته شده

  اي. دا کردهفکه فرزندت را در راه اسالم 
قطـرة خـون در مقیـاس     -اي ملت عزیز، این را بدانید که هیچ قطرة خونی به نظـر مـن    

نزد خدا از قطرة خون که در راه اسالم (خدا) ریخته شود بهتـر نیسـت و مـن    در  -حقیقت
در پـیش  «که خواستم به پـدرم بگوییـد کـه     ،خواهم با این قطرة خون به معشوقم برسم می

) 7، چون پسرش راهی را انتخاب کرده و راهی رفته که حسـین( »جدم سرشکسته نیستی
  اند. و همراهانش رفته

کـنم در همـه    ه شما این است که راه مرا ادامه دهید و وصیت میپدر جان، وصیت من ب  
و رزمنـدگان دلیـر را    -توانستیم زندگی کنیم اگر او نبود ما نمی -حال امام عزیز را دعا کنید

ام پـرچم دشـمنان اسـالم،     دعا کنید. و وصیت دیگر من این است: قبل از دفن کردن جنـازه 
پرچم جمهوري اسـالمی ایـران را بـر فـراز گلـزار       ،1آمریکا و شوروي، را [به] آتش بکشید

  حسین باال برید.
خواهم که کشـاورزي را بـه حـدي رونـق      اي همشهریان من اي دوستان من، از شما می  

دهید؛ که [از] این کشاورزي شما و این جهاد شما است که این عزیزان رزمندگان در جبهـه  
اید حاللم کنید و  ي اگر از اینجانب دیدهخواهم که بد جنگند. اي دوستان من، از شما می می

  امیدوارم خوبی من را در نظر مگیرید؛ بدي مرا در نظر بگیرید.
و با  2کنم با دستی لرزان و با چشمی گریان و با قلبی پر از خروش این وصیت را که می  
ون هاي شهیدان بـه خـ    ام. امیدوارم که شما این وصیت هایی استوار این وصیت را نوشته قدم

غلطیده را فرا راه زندگی خودتان قرار دهید. امیدوارم که همگی شما مرا حالل کنید. جنگ، 
اي ملت مسلمان ایران، شما بر قلب آمریکا ضـربه خواهیـد   . جنگ، تا رفع فتنه (تا پیروزي)

  زد.
  دار، از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر افزا خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه  

                                           
 ».بکشیم«در اصل وصیت  -1
 ».خروشان«در اصل وصیت  -2
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م صل علی محمد و آل محمد. و اجرنی من النار و ارزقنی الجنه و زوجنی مـن الحـور   الله«
بارخدایا درود تو بر محمد و خاندان محمد نثار باد. بارخـدایا مـرا از آتـش دوزخ    « 1»العین

  ».پناه ده و مینو را روزي من ساز و حورالعین را همسر من فرماي
5/12/63  

  حسین السجردي

                                           
 .الصالة. باب تعقیب بعد 344، ص 3الکافی، ج  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I    آگاهانه به جبهه رفتم براي اینکه تا آنجا که در توان دارم بجنگم و اگر خون من قابلیـت ریختـه

 شدن در راه اسالم را داشته باشد در این راه بدهم.
I .آنچه که من در اختیار دارم، براي گسترش فرهنگ اسالمی مصرف نمایید 
I حمایـت صـد درصـد از اسـالم کوتـاهی       در اطاعت از رهبر (والیت فقیه) و روحانیت اصیل و

 نکنید.
I .به امید آن روزي که از ظلم آثاري نباشد و اسالم عزیز سراسر جهان را فرا گیرد 
  

  احمد :نام
  لتیباري خانوادگی:  نام

  حسن پدر: نام 
  مریم نام مادر:

  1342دهم اردیبهشت  تاریخ تولد:
ــد:  ــل تول ــع    مح ــرخه از تواب ــهر س ش

  شهرستان سمنان
  راهنماییدوم  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1360سوم دي  تاریخ شهادت:
  گیالنغرب محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  احمد لتیباري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
زندگی هر امتی را پایانی است پس هرگاه پایان عمرشان فرا رسد نه ساعتی  دیرتـر بپاینـد   «

  (قرآن کریم) 1»گردند.و نه ساعتی زودتر فانی 
پایان به حضرت مهدي(عج) و به رهبر کبیـر انقـالب اسـالمی ایـران      با سالم و درود بی  

  امام خمینی و روحانیت عزیز و امت شهیدپرور ایران.
اینجانب احمد لتیباري آگاهانه به جبهه رفتم براي اینکه تا آنجا که در توان دارم بجـنگم    

  شدن در راه اسالم را داشته باشد در این راه بدهم.و اگر خون من قابلیت ریخته 
کنم کـه: در اطاعـت از رهبـر (والیـت فقیـه) و روحانیـت اصـیل و         به همه سفارش می  

  حمایت صددرصد از اسالم کوتاهی نکنید.
ترین مدت خمس مال مرا بدهید و آنچه که من در اختیار دارم، پس از مخـارج   در کوتاه  

  اسالمی مصرف نمایید. مجلس، براي گسترش فرهنگ
  به امید آن روزي که از ظلم آثاري نباشد و اسالم عزیز سراسر جهان را فراگیرد.  

  

  احمد لتیباري
9/9/60  

                                           
 ».و ال یستقدمون ساعۀلهم ال یستاخرون الی اجل مسمی فاذا جاء اج«، 61نحل/  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I     مادر عزیزم، خواهران و برادران گرامیم، از براي شادي روح من گریه نکنید زیـرا شـهادت مـن

 باعث افتخار شماست.
I توانم پیدا کـنم کـه    زیرا کامی بهتر از این نمی ،گذارید کلمه ناکام ننویسید گ میروي قبر که سن

 در راه هدفم کشته شوم.
I .تنها و تنها خواسته من از خداوند فقط شهادت در راه خودش هست 
I .به پا خیزید براي نجات اسالم عزیز و براي یاري امام خمینی 
I مل و برخوردتان در هرجا نمایانگر اسالم عزیز باشید.با رفتارتان، با کردارتان، با بیانتان، با ع 
I کنم به فرمان رهبر عالیقدر گوش بدهید. فقط همۀ شما را دعوت می 
  

  عباس :نام
  لزومی خانوادگی:  نام

  علیرضا پدر: نام 
  طوبا نام مادر:

  1334پنجم خرداد  تاریخ تولد:
روسـتاي وامـرزان از توابـع     محل تولد:

  شهرستان دامغان
  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1359 دي دوم و بیست تاریخ شهادت:
  ذهاب پل سر محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  عباس لزومی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
نیستند بلکه زندگانی هستند کـه در پـیش خـدا    شوند مرده  کسانی که در راه خدا کشته می«

  (قرآن کریم)». خورند روزي می
پایـان بـر امـام امـت خمینـی       درورد به روان پاك شهیدان راه اسالم راستین و درود بـی   
  شکن. بت

ــده ــهیدان زنـــ ــر شـــ ــد اهللا اکبـــ   انـــ
  

ــده     ــون غلطیـ ــه خـ ــر  بـ ــد اهللا اکبـ   انـ
مورد عفو قرار بدهید زیـرا رضـایت    خدمت پدر عزیزم سالم، پدر جان امیدوارم که مرا    

شما و مادر موجب رضایت حق تعالی است. پدر مهربان و انقالبیم، مادر عزیـزم، خـواهران   
و برادران گرامیم، از براي شادي روح مـن گریـه نکنیـد زیـرا شـهادت مـن باعـث افتخـار         

اه خـدا  کنم که دعا کنید کشته شـوم در ر  خواهم و خواهش می شماست. من از همۀ شما می
طـور کـه بایـد     . پدر عزیز، مادر گرامی، خواهران، برادران و دوستان. مـن آن (فی سبیل اهللا)

نتوانستم کمکی به این انقالب و نهضت اسالمی عزیز بکنم و [با شهادتم] شـاید کمکـی در   
گریه بر شهید شرکت در حماسۀ او و هماهنگی بـا  « آبیاري کردن درخت اسالم کرده باشم.

  .2(استاد شهید مطهري) »موافقت با نشاط او و حرکت در موج اوستروح او و 
کـه   -چند وصیت: اول، همه شب جمعه بر سر خاك آن دره گرامی مرحوم مادر مهربان  

جاي من حمد و سوره بخوانیـد. دوم اینکـه روي قبـر کـه سـنگ       بروید و به -روحش شاد
توانم پیـدا کـنم کـه در راه هـدفم      نمیگذارید کلمه ناکام ننویسید زیرا کامی بهتر از این  می

پا خیزید براي نجات اسالم عزیز و براي یاري امـام   کشته شوم. سوم، به همه برسانید که: به
خمینی؛ با رفتارتان با کردارتان با بیانتان با عمل و برخوردتـان در هـر جـا نمایـانگر اسـالم      

  تو و شخص.عزیز باشید زیرا آنچه مطرح است اسالم عزیز است نه من و 

                                           
 .169عمران/  آل -1
 .108شهید مطهري، قیام و انقالب مهدي(عج) به ضمیمۀ شهید، ص  -2
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بـار کـه بـار     بار رفتم کردستان خداوند نخواست شهادت نصیب من گردد، ایـن    من سه  
چهارم است تنهـا و تنهـا خواسـته مـن از خداونـد فقـط شـهادت در راه خـودش هسـت.          

  خواهم که این شهادت و افتخار شامل حال من شود. می
  

ــمنان   ــور دش ــا گ ــیهن م ــاي م   شــد مرزه
  

ــالم و      ــش دالور اسـ ــا ارتـ ــیممـ   امتـ
ــامیم و روز رزم    ــیم امـ ــگر عظـ ــا لشـ   مـ

  
ــی    ــربالي روشــن خــون ب ــایتیم در ک   نه

  با ما ستیز هـر کـه کنـد دشـمن خداسـت       
  

ــیم    ــان و همت ــهامت و ایم ــر ش ــا مظه   م
  مـــا وارث تمـــام رســـوالن راســـتین     

  
  بر عـرش پرصـالبت خـون در عبـادتیم      

ــر اســـت    ــۀ اهللا اکبـ ــا طلیعـ ــیر مـ   شمشـ
  

  1مـــا خشـــم بیکرانـــه طوفـــان ملتـــیم  
    

  قدر کنم و گوش به فرمان رهبر عالی و تنها فقط همۀ شما را دعوت به او می  
  

  عباس لزومی

                                           
 اهللا مردانی. نصراثر  »هابیل آفتاب«قسمتی از غزل  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I شـود بنـده    چیز چیـره مـی   ایم باید در راه خدایی که به همه ما اگر طوق بندگی را به گردن نهاده

 بودن را ثابت کنیم.
I جبهه و جنگیدن در راه اوست رسیدم.  من اکنون به آرزوي دیرینه خود که رفتن به 
I هدف صرف نکنید. نیروهایتان را بی 
I حتی کمتـر اشـکی در    -که واقعاً در انتظار آن هستم نائل شدم -اگر این حقیر به فیض شهادت

 شهادت اینجانب نریزید.
I )گریه کنید. زیرا این آزاد زیستن را او به ما آموخت.7براي غریبی و مظلومیت حسین ( 
I دارد. بران را دوست میخدا صا 
I خواهم که امام خمینی را تنها نگذارید. ملت شهیدپرور ایران از شما می  

  حسن :نام
  لطفی خانوادگی:  نام

  محمد پدر: نام 
  ربابه نام مادر:

  1342پنجم دي  تاریخ تولد:
ــع  محــل تولــد: روســتاي فــرات از تواب

  شهرستان دامغان
  اول راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1362نهم آبان  و بیست تاریخ شهادت:
  پنجوین عراق هادت:محل ش

  اصابت ترکش نحوة شهادت:
  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  حسن لطفی
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و امن احبنـی عشـقنی و مـن    «
  .1»فانادیته عشقنی عشقته و من عشقته قتلته ومن قتلته فعلی دیته و من علی دیته

کـس کـه مـرا شـناخت      شناسـد آن  کس که مرا یافت می یابد آن کس که مرا طلب کند می آن«
کس کـه بـه مـن عشـق      ورزد آن کس که دوستم داشت به من عشق می دارد و آن دوستم می

کـس را کـه    کشـم او را، آن  کس که به او عشق ورزیـدم، مـی   ورزم، آن ورزید به او عشق می
بهایش بر من واجب اسـت پـس    کس که خون بر من واجب است و آن بهایش کشم خون می

  .»بهایش هستم من خودم خون
  کس که تو را شناخت جان را چه کنـد  آن
  

  فرزنــد و عیــال و خانمــان را چــه کنــد  
ــی     ــانش بخش ــر دو جه ــی ه ــه کن   2دیوان

  

  3تــو هــر دو جهــان را چــه کنــد  دیوانــۀ  
  

  

، 637، نام پـدر: محمـد، شـماره شناسـنامه:     لطفی  مشخصات. نام: حسن، نام خانوادگی:  
  .4امام معتقد به [...] 12، مسلمان شیعه 1342تاریخ تولد: 

  (قرآن کریم) 5»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
 .»6]شمشیرها مـرا دربرگیریـد  ماند پس اي [ اگر دین جدم جز با کشته شدن من پابرجا نمی«
  ))7امام حسین((

شـود   چیز چیره می ایم باید در راه خدایی که به همه ما اگر طوق بندگی را به گردن نهاده  
است را با جان بپذیریم. اکنون که  8حق او که [...] را ثابت کنیم و این خواسته به 7بنده بودن

نامـۀ   بیـنم کـه وصـیت    باشم لذا الزم و ضـروري مـی   من عازم جبهۀ نبرد حق علیه باطل می
                                           

 ر.ك. تعلیقات.   -1
 ».دهد هر دو جهانش به قفس دیوانه نمی«در اصل وصیت  -2
 هللا انصاري است.شعر از خواجه عبدا -3
 خوانا نیست. -4
 .169عمران/  آل -5
 .فیاسیوف خذینی)قتلی بقسمتی از ترجمه عبارت عربی (و ان کان دین محمد لم یستقم اال  -6
 ».بوده«در اصل وصیت  -7
 خوانا نیست. -8
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  .2پدر و مادر و برادران و دوستان عرض [...] 1خویش را بنویسم و تذکراتی [...]
پدر و مادر و برادران عزیزم، من اکنون به آرزوي دیرینـه خـود کـه رفـتن بـه جبهـه و         

دسـت   دارم که شما نیز این آگاهی را هر چـه زودتـر بـه    3جنگیدن در راه اوست رسید [...]
  .هدف صرف نکنید را بیبیاورید و نیروهایتان 

و انشااهللا اگر این حقیر به فیض شهادت که واقعاً [در] انتظار آن هستم، نائل شدم حتـی    
کمتر اشکی در شهادت اینجانب نریزید که من راضی نیستم و شما براي غریبی و مظلومیت 

) گریه کنید. زیـرا ایـن آزاد زیسـتن را او بـه مـا آموخـت و از او داریـم. مـن         7حسین(
چون خمینی کبیر این پیر دالور که در مرگ فرزنـد عزیـزش،    هم(من) امیدوارم در شهادت 

خاطر اینکه در راه اسالم بود هیچ اشکی نریخـت... باشـید کـه خـدا صـابران را دوسـت        به
  دارد.  می
کنم و پس از تقـدیم عـرض سـالم     با سالم و درود بر پدر و مادر عزیز. سالم عرض می  

درگاه خداوند متعال خواستارم و امیدوارم که حال شما خوب باشد. پـدر   سالمتی شما را از
و مادر عزیز، امیدوارم که مرا بخشیده باشید و از من راضی باشید. مادر، امیـدوارم کـه شـیر    

  خود را حالل کنی. 
برادر عزیز عباسعلی لطفی، امیدوارم که مرا ببخشید و از من راضی باشـید. بـرادر رضـا      

وارم که تو هم از من راضی باشید. برادران حسین لطفی و محمدتقی لطفی، شما لطفی، امید
  هم انشااهللا مرا ببخشید.  

ـ و دوسـتان بگیر  6از تمام خویشـان  5که [...] 4و شما پدر و مادر و برادران، امیدوارم   د. ی
ـ  برادران، از شما می  7ضـر و در میـدان نبـرد حا   دخواهم که اسلحه بر زمین افتاده مرا برداری

                                           
 خوانا نیست. -1
 خوانا نیست. -2
 خوانا نیست. -3
 ».اومیدوارم«در اصل وصیت  -4
 .خوانا نیست -5
 ».خیشان«در اصل وصیت  -6
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 30000  خواهم که امام خمینی را تنها نگذاري[د]. شوید. ملت شهیدپرور ایران از شما می
ریال به حسین لطفی، برادرم، بدهکار  10000ریال که در دست عباس دارم بگیرید و مقدار 

امـام بریزیـد. و محـل دفـن مـن       100ریال دیگر را به حساب  20000هستم به او بدهید و 
  رات است.ف 1دامغان روستاي

  22/6/62نامه  تاریخ نوشتن وصیت
  
  

                                           
 ».روستاه«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I .وظیفۀ هر مسلمان متعهدي حفظ و نگهداري از این انقالب است 
I دانم که در چنین شرایط حساسی بـه یـاري اسـالم و مسـلمین      وظیفۀ اسالمی و انسانی خود می

 بشتابم.
I  ا خواهد فرمود.به کسانی که صبر پیشه کنند پاداشی بزرگ عطخداوند 
I کنم که همواره پیرو مکتب اسالم بوده و از اسالم و مسـلمانان جهـان بـا تمـام      به فرزندانم وصیت می

 بجویند. وجود حمایت کنند و بر خدا توکل کرده و از او یاري
I گردیم سوي او بازمی ما همه از خداییم و به. 
I  جنگد. امام امت میمادر مهربان، افتخار کن که پسرت در راه اسالم و در راه 
I .مادر خوبم، اگر شهید شدم گریه نکن زیرا شهادت یک انتخاب است 
I .خط امام چیزي جز اسالم واقعی نیست 
I رو راه امـام و رهبـران دینـی     را طوري تربیت کنی که دنبالهفرزندانم  همسر مهربانم، تقاضا دارم

 .دنباش
I .تا جان در بدن دارید از والیت فقیه حمایت نمایید 

  اصغر یعل :نام
  لطفی خانوادگی:  نام

  رمضانعلی پدر: نام 
  نرگس نام مادر:

  1331هفتم دي  تاریخ تولد:
روســتاي دیــزج از توابــع  محــل تولــد:

  شهرستان دامغان
  سوم متوسطه تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1366نهم تیر  تاریخ شهادت:
  مهران محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  داي زادگاهشگلزار شه :مزار
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  اصغر لطفی لیع
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
    1»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«

  باشد.   اصغر لطفی می نامۀ اینجانب علی متنی که در ذیل خواهد آمد وصیت
اهللا العظمـی امـام خمینـی     با توجه به اینکه انقالب اسالمی ایران به رهبري حضرت آیت  
باشد و در این زمان خطرات بسیاري آن را  صل خون بیش از صدهزار شهید و معلول میحا

وظیفۀ هر مسلمان متعهدي حفظ و نگهداري از این انقالب اسـت. حـال    [و] کند، تهدید می
که دولت تجاوزگر عراق براي درهم ریختن اساس جمهوري اسالمی به مرزهاي کشـور مـا   

ن مسلمان مـا را بـه خـاك و خـون کشـیده اسـت، وظیفـۀ        تجاوز نموده و بسیاري از جوانا
دانم که در چنین شـرایط حساسـی بـه یـاري اسـالم و مسـلمین        اسالمی و انسانی خود می

بشتابم و با جان و دل از این انقالب عزیز دفاع کنم تا عالوه بر حفظ این انقـالب توانسـته   
  ه باشم. باشم قدمی مؤثر در جهت آزادي سایر مسلمانان جهان برداشت

وصیتی که به سایر برادران و خواهران بخصوص زن و فرزندانم دارم این است که اگـر مـن     
وجـه نـاراحتی بـه خـود راه ندهنـد و        هـیچ  در این راه مقدس به فیض عظیم شهادت رسیدم به

بدانند که خداوند حافظ [و] یاور آنها خواهد بود و به کسانی که صبر پیشه کنند پاداشـی بـزرگ   
کنم که همواره پیرو مکتب اسـالم بـوده و از اسـالم و     خواهد فرمود. به فرزندانم وصیت می عطا

  بجویند.   مسلمانان جهان با تمام وجود حمایت کنند و بر خدا توکل کرده و از او یاري
حـال   گردیم. خوشا بـه  سوي او بازمی کنم که ما همه از خداییم و به در پایان، باز هم یادآوري می  

ه فریب این دنیاي زودگذر فریبنده را نخورده و همواره یار و یاورِ حق [باشـد] و در مسـیر   کسی ک
انـد و مـرا    نحوي بـا مـن شـریک بـوده     اهللا حرکت کند. در خاتمه از تمامی کسانی که در زندگی به

  همگی شما باشد.اند طلب حاللی و دعاي خیر را دارم. انشااهللا خداوند یاور  یاري کرده
  

  »اهللا و برکاته حمۀم علیکم و روالسال«
  اصغر لطفی علی
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .1»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
انـد و نـزد خدایشـان     شوند مرده مپندارید بلکه آنها زنده کسانی را که در راه خدا کشته می«

  .»خورند روزي می
؛ کـه در  1331متولـد   1816اصغر لطفی فرزند رمضان به شماره شناسـنامه   اینجانب علی  

ام. زیرا، همیشه یک چیز مـرا در   هاي حق علیه باطل اعزام گردیده به جبهه 7/6/1361تاریخ 
کنـیم. در ایـن فکـر     خود فرو برده بود و آن اینکه چرا آفریده شدیم و براي چه زندگی مـی 

همـین   ه سعادت و رهایی از این دنیاي فانی همانا راه اسالم واقعی است؛ بـه بودم که تنها را
خاطر به نداي امام لبیک گفتم و خود را آمادة نبرد با کفـار نمـودم. زیـرا اگـر زنـدگی مـن       

روستائیانم خدمتی کند، بلکه شهادتم باعـث آن شـود کـه     نتوانست به اسالم و به ملت و هم
  وجود آید. روستائیانم به حرکتی در هم

هاي فراوان کشیدي و چه  و سخنی دارم با مادرم. مادر مهربان و خوبم، تو برایم زحمت  
طور که باید و شاید نتوانسـتم خـدمتی    عنوان یک فرزند آن ها که نخوابیدي لیکن من به شب

خواهم یک مژده به شما بدهم و شـما را خوشـحال کـنم و آن     به شما انجام دهم. لیکن می
جنگـد. مـادر خـوبم یـک      خار کن که پسرت در راه اسالم و در راه امـام امـت مـی   اینکه افت

سفارش دیگر دارم: اگر شهید شدم گریه نکن زیرا شهادت یک انتخاب اسـت و کسـی کـه    
کند دیگر افسوس و گریـه نـدارد و شـهید گریـه نـدارد. پـدر        چیزي را خودش انتخاب می

واري و منش و گذشت خودتان بـر ایـن بنـدة    مهربان، اگر در زندگی شما را آزردم به بزرگ
 2دارم خدا ببخش و مرا حالل کن. از تمامی برادران و خواهرانم تقاضاي عذر و بخشش می

  اگر به آنها بدي کردم و یا وظیفۀ برادري را انجام ندادم.
روستائیان عزیز، به شما مردان خدا و بندگان اهللا؛ و سخنی بـه شـما    و سخنی به شما هم  
ن غیور و شجاع و باایمان. خواهشی کـه دارم: از خـط امـام خـداي نـاکرده منحـرف       جوانا

                                           
 ».و ال تحسبن الذین قتلو فی سبیل اهللا ... یرزقون«. در اصل وصیت 169عمران/  آل -1
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شوید و پشیمانی سودي ندارد زیرا خط امام چیزي جز اسـالم واقعـی    نشوید که پشیمان می
  نیست. 

اي کـه در منـزل    نامـه  لذا اگر شهید شدم و این افتخار نصـیبم شـد طبـق همـان وصـیت       
طور کـه بایـد و    دارم به همسر مهربانم: اگر من نتوانستم آن ام عمل شود. و اما سخنی نوشته

خواهم که به شـما   طلبم و از خدا می ام را به شما ادا نمایم از شما نیز پوزش می شاید وظیفه
 1نیز اجر و مزد و پاداشت عنایت بفرماید و شما را که در آینده مادر فرزندانم خواهیـد بـود  

رو راه امام و رهبران دینی باشد. و شما بـه   یت کنی که دنبالهرا طوري ترب 2[تقاضا دارم] آنها
  تمامی دوستانت افتخار کن زیرا همسر یک شهید هستی و شهید پیش خدا مقامی باال دارد. 

  رسانم. والسالم. تمام دوستان و نزدیکان را سالم مخصوص می
ملـۀ مـن اسـت    اگر شهید شدم مرا در همان روستاي دیزج دفن نمایید. و این آخرین ج  

وجود آورنده و نگهدار انقالب  که: تا جان در بدن دارید از والیت فقیه حمایت نمایید که به
  باشد. اسالمی ما پس از خداي متعال والیت فقیه بوده و می

15/6/61  
  اصغر لطفی علی

                                           
 ».بودید«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I )که بنیانگذار عدالت است او.7درود بر حضرت علی ( 
I اهللا  رود بر امام امت، خورشید جمـاران، مرجـع شـیعیان جهـان و آنکـه هـدایتگر امـت حـزب        د

 باشد. می
I .مقلد امام، پیرو امام، گوش به فرمان امام باشید 
I هاي جمعه به مزار شهدا بیایید. شب 
I ام. ام ولی به کربالیت نرسیده حسین جان، خواب کربالیت را بارها دیده 
I آنکـه   سالم مرا به او برسانید و بگویید که سربازي داشتید بی ،رفتید بوسی امام امت اگر به دست

  شما را ببیند جان فداي راهت کرد.

  محمد :نام
  لطفی خانوادگی:  نام

  علی پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1340ارم شهریور چه و بیست تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمد لطفی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسی ان تحبـوا  «

  »شیئا و هو شر لکم و اهللا یعلم و انتم التعلمون
حکم جهاد براي شما مقرر گردید و حال آنکه بر شما نـاگوار و مکـروه اسـت لـیکن چـه      «

بسیار شود که چیزي را شما ناگوار شمارید ولی به حقیقت خیر و صالح شما در آن بـود و  
چه بسیار شود که دوستدار چیزي هستید و در واقع شر و فساد شما در آن است و خداوند 

  1)216(بقره  »شما نادانید به مصالح امور داناست و
 13402تولـد  تـاریخ   473نام محمد، نام خانوادگی لطفی، نام پدر علی، شماره شناسنامه   

  صادره از شاهرود.
نیاز از هر کسی. با یاد آنکه یـاد   با نام آنکه همۀ امیدها به اوست؛ همه نیازمند او و او بی  

  او کسی را یاراي یاري دادن به ما نیست.جز  که به 3بخشد، براي این ها را آرامش می او دل
ــدیم   ــن احم ــحف و در دی ــرو مص ــا پی   ت

  
  بــر جملــه خالیــق عــالم ســرآمدیم      

ــیده     ــف کش ــی ص ــواي آل عل ــر ل ــم زی   ای
  

ــد[یم]     ــائم آل محمـ ــران قـ ــا منتظـ   مـ
    

آور از سوي خدا و هـدایتگر از سـوي پروردگـار. درود بـر      ) پیام6درود بر محمد(  
سـاز   ) که او زمینه7عدالت است او. سالم بر امام حسن( ) که بنیانگذار7حضرت علی(

) است؛ حسینی که رسم ایثـار، جـوانمردي،   7) و قیام عاشوراي حسین(7امام حسین(
فتوت، شهامت، شجاعت و آزادگی به [ما] آموخت. سالم بر امـام زمـان(عج) فرمانـدة کـل     

مرجـع شـیعیان جهـان و     نیروهاي اسالم. و سالم [و] درود بر امام امت، خورشید جمـاران، 
باشد؛ او که خورشیدي در مقابل ظلمت است، او که سـدي   اهللا می آنکه هدایتگر امت حزب

محکم در مقابل سیل مستکبرین است. سالم بـر شـهداي راه آزادي، اسـتقالل و جمهـوري     
  اسالمی. سالم بر مجروحین، جانبازان و اسرا و مفقودین جنگ تحمیلی.  
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دانم از کجا و به کجا و براي کـی. وصـیت    ست؛ وصیتم را نمیباري، سخن از وصیت ا  
  1این کمترین براي شما امت بیداردل؛ چه ثمر براي شمایی که خود راه را [...]

و حال، مادرم و پدرم و برادران عزیزم و خواهران گرامیم. آن چیز [که] از من براي شما   
لد امام، پیرو امام، گوش بـه فرمـان امـام    مانده و خواهد ماند انشااهللا این است که بگوید: مق

باشید. پدر و مادرم، [با] هرچیز که از این حقیر بعـد مـرگم پـیش شـما مانـد هرگونـه کـه        
خواستید عمل کنید چون که راضیم به رضاي خداوند متعال. در ضمن حساب سالم را هـم  

مـزار شـهدا بیاییـد و     هاي جمعه بـه  ام، نگران نباشید. انشااهللا که اموالم پاك است. شب داده
نماز و  يبراي آنان فاتحه بخوانید؛ مخصوصاً مفقوداالثرین. آري مادرم و پدر مهربانم، مقدار

باشم؛ اگر در توانتان بود. در ضـمن از طـرف مـن از کلیـه افـراد کـه مـرا         روزه بدهکار می
کـه   -»خواسـتم  چیـزي از او مـی  «شناسند حاللیت بطلبید و اگر کسی آمـد و گفـت کـه     می

به او بدهید و آنها هم که [ازشـان] چیـزي بگیـر هسـتم همـه را       -انشااهللا این چنین نیست
  ام.   بخشیده

شهدا قرار دهد و انشااهللا  2خداوند انشااهللا که به این حقیر توفیق این دهد که مرا از زمره  
را بارهـا   در آن دنیا با آقایم و موالیم اباعبداهللا مشهور بدارد. حسین جان، خواب کربالیـت 

بوسی امام امت رفتید سالم مرا به او برسانید  ام. اگر به دست ام ولی به کربالیت نرسیده دیده
آنکه شما را ببیند جان فداي راهت کرد. خداوند، ایـن نـور    و بگویید که سربازي داشتید بی

  دار، انشااهللا. چشمانمان را این امام امت را براي نصرت اسالم و مسلمین نگه
  سخنی ندارم، مرا ببخشید.  دیگر
  خواهم که مرا ببخشند. هاي کربال که آمدند و رفتند می از کلیه برادران عزیز گردان  

  

  الحقیر، محمد لطفی
6/12/1363  
  صفر 28تیپ  -اندیمشک
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  هاي کلیدي عبارت
I .پدر و مادر عزیز، امیدوارم که زندگی شما همیشه خوش باشد 
I که خداوند به تو صبر و بردباري بدهد. همسر عزیزم، امیدوارم 
I .کاري کن که همیشه خداوند راضی باشد. فرزندانم را خوب پرورش ده در راه حق و عدالت 
I .اگر بعد از من چیزي از من باقی مانده است متعلق به همسر و فرزندانم است  

  احمد :نام
  اي لعله خانوادگی:  نام

  جواد پدر: نام 
  معصومه نام مادر:

  1335چهارم اردیبهشت  و بیست تاریخ تولد:
  شهرستان دامغان محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  ارتش کننده: ارگان اعزام

  1363شانزدهم اسفند  تاریخ شهادت:
  ذهاب پل سر محل شهادت:
  شاصابت ترک نحوة شهادت:

  رضاي زادگاهش گلزار شهداي فردوس :مزار
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  اي احمد لعله
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسمه تعالی

الشـأن انقـالب و حـامی مستضـعفان جهـان و امـت        رهبـر عظـیم   سالم و درود به پیشـگاه 
  نویسم.  نامه را در کمال عقل می شهیدپرور ایران. این وصیت

پدر و مادر عزیز، امیدوارم که زندگی شما همیشه خوش باشد. اگر مـن نتوانسـتم دیـن      
کـه   بخشـید. پـدر جـان، سـعی و تـالش کنیـد       خود را در مقابل شما انجام دهم انشااهللا می

سوي اسـالم رونـد و تسـاوي را بـین همـه       فرزندان شما همیشه با هم خوب باشند و رو به
وقت احساس تنهایی نکنـی   برقرار کنید و مادر عزیز امیدوارم که همیشه خوب باشی و هیچ

و بین فرزندانت همیشه با یک دید بنگري. همسر عزیزم، امیدوارم که خداوند به تو صـبر و  
مقابل تمام مشکالت که بتوانی فرزندان خوبی تحویـل اجتمـاع بـدهی و    بردباري بدهد در 

نهایت تو را دوسـت دارم. در ایـن دنیـا اگـر      بدان که من همیشه به فکر تو بودم چرا که بی
به همسرم است؛ زندگی و مقداري پـول کـه در بانـک اسـت.      1چنانچه چیزي داشتم متعلق

دت بعد از من همسر اختیار کنـی. فرزنـدانم   توانی براي خو همسر، توجه داشته باش که می
  را خوب پرورش ده در راه حق و عدالت؛ کاري بکن که همیشه خداوند راضی باشد.

پدر و مادر عزیزم، بدانید که خداوند بر کارهاي شما ناظر است. با همسر و فرزندان من   
تعلق بـه همسـر و   رفتار خوب داشته باشید و اگر بعد از من چیزي از من باقی مانده است م

  فرزندانم است. به امید پیروزي اسالم. شاد باشید.
6/6/62  

  احمد

                                           
 ».مطلق«در اصل وصیت  -1



 231    احمد ، اي لعله ¹استان سمنان 

 



 (دفتر یازدهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)15آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     232

 



 233    احمد ، اي لعله ¹استان سمنان 

 



 (دفتر یازدهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)15آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     234



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I توانید به این رزمندگان اسالم که بـر علیـه رژیـم عـراق در      شما اي مردم دالور هرطوري که می

 حال جنگ هستند کمک کنید.
I  کننـد مـورد امتحـان قـرار      که ادعاي مسلمانی میامروز روزي است که خدا دارد تمام کسانی را

 دهد. می
I هاي شهدا سرکشی کنید و دلداري بدهید. به خانواده 
I گاه تنها نگذارید. امام را هیچ 
I .اي مردم، نگذارید خون شهیدان پایمال شود و به راهمان ادامه بدهید 
I یم او سازیدو خود را تسل در امام بیشتر دقیق شوید و سعی کنید عظمت او را بیابید. 
I دست شما نرسید هیچ ناراحتی به دل راه ندهید و بر مزار شـهدا   ام به اگر من شهید شدم و جنازه

 .فاتحه بخوانید به یاد فرزند خودتان
I گونه زندگی کنید. اي خواهرانم، زینب  

  اکبر علی :نام
  لواف خانوادگی:  نام

  اهللا ید پدر: نام 
  لیال نام مادر:

  1348چهارم فروردین  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  سوم راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1362هفدهم اسفند  تاریخ شهادت:
  جزیرة مجنون عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  زاده اشرف زادگاهش امام :مزار
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  اکبر لواف علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»حیاء عند ربهم یرزقونو التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل ا«

  جنگ جنگ است و عزت و شرف میهن ما گرو همین جنگ است.
نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و با سالم و درود بـر منجـی عـالم بشـریت امـام       به  

) آموزگار آزادي و با درود بـر امـام   7خمینی و با سالم بر ساالر شهیدان حسین بن علی(
خـون غلطیـده از    ما و هادي، و با سالم بیکران بر شهیدان بـه شکن، این رهن کبیر خمینی بت

  صدر اسالم تا کربال[ي] خونین ایران و جنگ تحمیلی.
روز در حال پیروزي و سرنگونی رژیم عراق هستند تا هـر   اکنون که رزمندگان ما روز به  

دالور  اي مردم 2) را باز کنند و از کربال به قدس بروند، شما7چه زودتر راه حرم حسین(
توانید به این رزمندگان اسالم که بر علیه رژیم عراق در حال جنگ هسـتند   هرطوري که می

کننـد   کمک کنید. امروز روزي است که خدا دارد تمام کسانی را که ادعا[ي] مسـلمانی مـی  
  دهد. مورد امتحان قرار می

ري بدهید و به سرکشی کنید و دلدا 3هاي شهدا و چند سخن با مردم دارم که: به خانواده  
 4هایمـان را [...]  گاه تنها نگذارید. اي مردم، زیر تـابوت  بسیج مردمی کمک کنید. امام را هیچ

طور نگذارید خون شهیدان پایمال شود و به راهمان ادامه بدهیـد. اي مـادران،    بگیرید. همان
یـد جـواب   توان مبادا از آمدن فرزندتان به جبهه جلوگیري کنید که فردا در محضر خدا نمـی 

شـهید را نمـود. و اي بـرادران، بیاییـد را[ه] کـربال[ي]       72را بدهید که تحمل  )3(زینب
حسین زمان لبیـک گفتـه و بـه     5»هل من ناصر ینصرنی«) را باز کنید و به نداي 7حسین(

  یاري حسین زمان بشتابید.
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نک مـن  و من، مانند دیگران، در جبهه مشغول پیکار هستم که من عاشق خدا هستم و ای  
ام تا در صحراي سوزان کربال[ي] خوزستان در کنار دجله، دجله از خـون بسـازم و بـا     آمده

خون خود وضو سازم. پس، اگر لطف خداونـد شـامل حـال مـن شـد و توانسـتم عـروس        
گـاه   هایم چند وصیت دارم کـه هـیچ   ام و فامیل ، پس به خانواده1شهادت را در آغوش بگیرم

تا آخرین قطره از [خونشان] امام، تنها امید ما، [را] یاري کننـد؛ و راه  امام را تنها نگذارند و 
شهدا که راه خدا و تقوا و ایمان به راه راست است ادامه دهید. در امام بیشتر دقیق شـوید و  
سعی کنید عظمت او را بیابید و خود را تسـلیم او سـازید و صـداقت و اخـالص خـود را      

ت نصیبم گشت آنان که پیرو خـط سـرخ امـام خمینـی     همچنان حفظ کنید. اگر فیض شهاد
ام حاضر نشوند، امـا باشـد کـه     نیستند و به والیت او اعتقاد ندارند بر من نگریند و بر جنازه

  دماء شهدا آنان را نیز متحول سازد و به رحمت الهی نزدیکشان کند.
) گریـه  7سـین( ح 2اکبـر  خواستید براي علی و باالخره، بر مزارم گریه نکنید و اگر می  

دست شما نرسید هیچ ناراحتی بـه   ام به کنید و در آخر بگویم که اگر من شهید شدم و جنازه
فاتحه بخوانید به یاد فرزند خودتان. و اي خواهرانم، حجاب  3دل راه ندهید و بر مزار شهدا

 گونه زندگی کنید. مادرم و پدرم، مـرا ببخشـید کـه همیشـه     اسالمی را رعایت کنید و زینب
کنم. و اي مادر  شدم. و از خواهرانم و برادرانم طلب حاللیت می باعث آزار و اذیت شما می

شهید شده و باید افتخار کنی به چنـین فرزنـدانی کـه     4ام، ناراحت مباش که فرزندت گرامی
  دالورانه در حال پیکار هستند.

بـه مـن بـدهکار اسـت      و اگر کسی از من طلبی دارد از پدر و مادرم بگیرید و اگر کسی چیزي  
  در قیامت. خاك بسپارید. به امید دیدار ام، مرا در امامزاده اشرف به بخشم. خانواده اش را می بدهی
  دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه  

1/12/62  
  لواف
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  هاي کلیدي عبارت
I ریـزد مسـئولیت    ه بر زمـین مـی  اي برادر، این را تو و ملت باید بدانید که هر قطرة خون شهید ک

 شود. تر می شما سنگین و سنگین
I      اي خواهران صبورم، امیدوارم که با انجام فرایض دینی پشتیبانی محکـم از والیـت فقیـه داشـته

 باشید.
I را از ما بگیرند باز ما دست از دین مبین اسالم بر نخواهیم داشت. [ما] اگر بهترین کسان 
I م پیروز و سرافراز و دشمنان اسالم خوار و ذلیل گردنددعا کنید بلکه انشااهللا اسال. 
I بخـش   هاي همیشه در صحنه، شما با درس خواندنتان و به جبهـه آمـدنتان تـداوم    کالسی اي هم

 انقالب و خون شهدا بشوید.
I هـم   ها سعی کنید که هیچ موقع هدفتان مدرك نباشد بلکـه فقـط خـدمت باشـد و آن     کالسی هم

 خدمت به اسالم.
I  با روحانیت باشید، چون این روحانیت است که پشتیبان شماست.همیشه  

  علیرضا :نام
  خوشنیانی لواف خانوادگی:  نام

  حسین پدر: نام 
  رقیه نام مادر:

  1345نهم مهر  و بیست تاریخ تولد:
  شهرستان تهران محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1364دوم بهمن  و بیست تاریخ شهادت:
  رود اروند محل شهادت:
  رود شهادت در اروند نحوة شهادت:

  زاده یحیاي شهرستان سمنان امام :مزار
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  خوشنیانی علیرضا لواف
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
است زنده و جاوید بماند. همیشه با روحانیت باشید چون ایـن روحانیـت اسـت کـه      1[...]

  پیشتیبان شماست.  
و پرورش از لحاظ و اي پدر و مادر مهربانم، که تا آخرین لحظات عمرم زحمت تربیت   

عمرش را در راه اسالم فدا نموده تحمل نمودي[د]. اگر از  2مادي و معنوي فرزندي که آخر
ایـد بـه بزرگـواري خودتـان و بـا درس گـرفتن از ائمـه         فرزنـد گنهکـار خـود بـدي دیـده     

 ،) امیدوارم مرا ببخشی[د]. و اي مادر عزیزم، که با خون دل مـرا پـرورش دادي  8اطهار(
آنچنان مادري باشی که آن خواهر در روز عاشورا با مرگ بـرادر برخـورد نمـود؛    خواهم  می

و با ایمانی محکمتر به ایـن انقـالب    3تر شدنت دل ات و با پیامت و با صبرت و قوي با گریه
اسالمی تداوم راه شهدا و خون شهدا و حق شهدا و مظلومیت اسالم و امت اسـالمی را بـه   

  دشمنان بشناسانی.  
و با ایمانی قاطع [به] هدف صـحیح کـه همـان اهللا      4رادر، با پشتکار و ارادة آهنینو اي ب  

هاي خود ادامه ده و این را تو و ملت باید بدانید که هر قطرة خون شهید که  است به فعالیت
شود. و شـما اي خـواهران صـبورم،     تر می ریزد مسئولیت شما سنگین و سنگین بر زمین می

  محکم از والیت فقیه [داشته] باشید. 5م فرایض دینی پشتیبانیامیدوارم که با انجا
هاي شهدا، که با ایثـار بهتـرین و عزیزتـرین نـور چشـمان خـود رهـرو راه         اي خانواده  

اید اکنون هـم صـبر کنیـد و     ) بودید. آنچنان که تاکنون صبر داشته7) و علی(7حسین(
ر بهترین کسانی را از ما بگیرند بـاز مـا   به فرامین امام گوش فرادهید تا دشمنان بدانند که اگ

دست از دین مبین اسالم بر نخواهیم داشت؛ و ما هرچه داریم از اسالم است. دعاهاي شـما  
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گردد. دعا کنید بلکـه انشـااهللا اسـالم پیـروز و سـرافراز و       شکستگان زودتر مستجاب می دل
  دشمنان اسالم خوار و ذلیل گردند؛ انشااهللا.  

طور جـدي تحصـیل کنیـد. گرچـه      هاي همیشه در صحنه، سعی کنید به کالسی و اي هم  
ام لیکن شما با درس خواندنتان و به جبهه آمدنتان  خود بندة حقیر در این امر کوتاهی داشته

بخش انقالب و خون شهدا بشوید و سعی کنید که هیچ موقع هـدفتان مـدرك نباشـد     تداوم
  .بلکه فقط خدمت باشد و آن هم خدمت به اسالم

دهـم کـه از    خداوند، تو را به رحمانیتت و غفوریتت و به تواب بودنـت سـوگندت مـی     
گناهان بندة گنهکارت، حقیر و فقیرت درگذر و ما را از مقربان درگاه خود قرار ده. از امـت  

هـاي مـرا و خطاهـایم را بـه      خصوص خویشان تقاضاي عاجزانه دارم که بـدي  اسالمی و به
  طلبم. حاللیت می بزرگی خودشان ببخشند، و
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  هاي کلیدي عبارت
I ام که در این دانشگاه الهی که مملو از شور و نشاط رزمندگان عزیز اسالم اسـت خـود    من آمده

 را بسازم.
I  رسیدیم. اگر امام عزیزمان در این برهه از زمان نبود، به این چنین سعادتی میآیا 
I شهادت را دادي.  خدایا حمد و ستایش تو را که به من درك و شعور 
I .خدایا شاهد باش که من با آگاهی تمام به این راه قدم نهادم 
I شوم که سراسر از نور و ایمان و مرحمت الهی است. به این امیدوارم که وارد دنیایی می 
I اي. اي که دست از دنیا کشیده سالم بر تو اي برادر رزمنده 
I ن امام عزیزمان را تنها نگذارید.خواهم که به هیچ وجه در هر برهه از زما از شما می 
I  ها و پندهاي آن امام عزیز گوش فرا دهید. نصیحتبه 
I  مبادا منافقی کوردل در بین شما نفوذ کرده و شما را نسبت به این انقالب و این امام و این امت

 بدبین کنند.
I  ،شما باید ادامه دهندة راه تمامی شهدا باشید.برادران عزیزم 
I مزار من بیایید و براي من قرآن بخوانید. شنبه بر سر هر پنج 
I  ،درس شکیبایی و استقامت و صبر را به دیگران بیاموز. )3(مانند زینبخواهرم  
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  عباسعلی مالک
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقونقُتلوا و التحسبن الذین «
رده مپنداریـد بلکـه آنهـا نـزد خدایشـان روزي      شـوند مـ   کسانی که در راه خدا کشـته مـی  «

  .»خورند می
اهللا، درود به فرزند پاك رسـول اهللا(ص)، آن ابرمـرد تـاریخ     بقیۀهدیه به پیشگاه حضرت   

و بـا درود و   )شـریف التعالی فرجه  اهللا لتاز میدان امامت حضرت مهدي(عج بشریت و یکه
ظلـم و   زکه مـا را ا  2د، این یگانه [...]سالم به پیشگاه نایب برحقش امام امت این پیر مجاه

و حقیقت دین رهنمون ساخت و مـا را از مـنجالب    3فساد از تاریکی و ظلمت به روشنایی
فساد رهایی ساخت و با سالم و درود به شهیدان عزیز جنگ تحمیلی و انقالب اسالمی کـه  

اي از خـاك   هر گوشه با دادن خون عزیزشان نهال انقالب را آبیاري کردند و با خون آنها در
هایی که در آنها امید پیـروزي و   این کشور از غرب گرفته تا سرزمین کربالي خوزستان، الله

  دهد. می استکبار جهانی را [...]
نامه بنویسم به این خاطر اسـت کـه بـر     حاال که دست قلم گرفته و قصد دارم که وصیت  

م که در این دانشگاه الهی که مملـو  ا . من آمده[است که وصیت کند] هر فرد مسلمان واجب
هـا و گناهـان دوري    از شور و نشاط رزمندگان عزیز اسالم است خود را بسـازم، از زشـتی  

حسین زمان خود لبیک گویم بـه رهبـري   » هل من ناصر ینصرنی«ام که به نداي  نمایم. آمده
است. آیـا   اش ایستاده که چون کوهی مستحکم و مقاوم در مقابل دشمنان خارجی و داخلی
رسیدیم و آیا آرزویمان  اگر امام عزیزمان در این برهه از زمان نبود، به این چنین سعادتی می

  شد؟ برآورده می
بارخدایا حمد و ستایش تو را که به من درك و شعور شهادت را دادي. معبـودا چگونـه     
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اهی تمام به این لسان ناقصم این همه نعمت را گویا باشد. بار خدایا شاهد باش که من با آگ
گراید و بـه   دانم که امشب شمع هفده سالگی زندگیم به خاموشی می راه قدم نهادم و نیز می

  شوم که سراسر از نور و ایمان و مرحمت الهی است. این امیدوارم که وارد دنیایی می
اي، دست از زن و فرزنـد و مـادر    اي که دست از دنیا کشیده سالم بر تو اي برادر رزمنده  

اي و به فرمان امام عزیزت لبیک گفتی و به یـاري دیـن اسـالم و حراسـت از      و پدر کشیده
اي و  مرزهاي کشور اسالمیت به سرزمین گرم خوزستان و سرزمین سرد کردستان قدم نهاده

ها را تحمل  ها و مشقت براي بیرون راندن دشمن بعثی از وطن اسالمیت شب و روز سختی
بزرگ و تعالی و با اتکاء بـه ایمـان اسـالمیت در کنـار دعاهـا و       نمودي تا با یاري خداوند

هاي امام امت و دیگر عزیزانت بر دشمن کافر غلبه کنی و آن را براي همیشه پست  مناجات
اش را از جا برکنی و انقالبت را به تمام جهان صادر کنی تـا حکومـت    و نابود کنی و ریشه

  عدل اسالمی در سراسر جهان پیاده شود.
عنوان یک برادر و  اهللا، اي امت شهیدپرور من به به این ملت همیشه در صحنۀ حزب [...]  

خواهم که به هیچ وجه در هر برهه از زمان امام عزیزمـان را تنهـا    فرزند کوچکتر از شما می
ها و پندهاي آن امام عزیز گوش فرا دهید چرا که سـخنان و پنـدها و    نگذارید و به نصیحت

گشاي هر مشـکلی. اي امـت    است براي شفاي مریضان و گره 1مانند دواییهاي او  نصیحت
نهـال انقـالب را آبیـاري نمودیـد از شـما       شهیدپرور، امتی که با دادن بهترین فرزنـدان [...] 

هاي حق علیه باطل توسعه بخشـید. چـرا کـه اگـر      هاي خود را به جبهه خواهم که کمک می
  شد. ود سرنوشت جنگ هم معلوم نمیاهللا نب ها و حمایت شما مردم حزب کمک

کـنم.   شـماها سـالم عـرض مـی     پیامی دارم به دوستانم: اي بـرادران و اي دوسـتان [...]    
ام مـرا مـورد    امیدوارم اگر من نسبت به شما بدي یا کاري و خالف میل شـماها انجـام داده  

خواهم کـه   میطلبم. از شما  عفو خود قرار دهید و مرا ببخشید. از همگی شماها حاللیت می
  ادامه دهندة راه من و تمامی شهداي انقالب و جنگ باشید.

آموزان و از کسانی که در سنگر مدرسه مشـغول درس خوانـدن    پیامی دارم به شما دانش  
هستید، امیدوارم که این سنگر را که خار چشم منافقان و دشمنان در پشـت جبهـه [اسـت]    
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ا نفوذ کرده و شما را نسبت به این انقالب و این حفظ کنید. مبادا منافقی کوردل در بین شم
و هوشـیار باشـید. بـرادران عزیـزم درسـتان را       امام و این امت بدبین کنند و شیطان را [...]

خوب بخوانید که در آیندة این مملکت به شماها احتیاج مبرمی دارد و ایـن شـماها هسـتید    
دست این کـوردالن   یرید و آنها را بههاي مهم مملکتی را در دست بگ که باید در آینده پست

درس خواندنتان ادامـه   مسپارید. شما باید ادامه دهندة راه تمامی شهدا باشید و راه آنان [...]
  .بدهید

هـا و   اي کسـانی کـه سـختی    ،هاي مقاوم و سالم بر تو اي پدرم و اي مادرم، اي اسطوره  
اید، این دو نعمـت خـدادادي    ل نمودههاي زندگی را در کنار فرزندانتان تحم و دشواري [...]

  براي فرزندان این آب و خاك.
نمودي و روزهاي اولیه که مـرا فرزنـدي شـیرخواره و     را تحمل می اي مادر عزیزم [...]  

به این بزرگی رساندي از تو ممنونم. مادرم مرا ببخش. مرا ببخش اگر به تو  امانتی پیش [...]
هـایی کـه بـه تـو روا داشـتم، مـرا        خاطر اذیت ا ببخش بهبدي کردم یا با تو تندي نمودم. مر

  ببخش و شیرت را حاللم کن تا در نزد خداوند یکتا سرافراز باشم.
مـرا   مرا ببخش که قـدر تـو را [...]   ها [...] خاطر اذیت و تو اي پدرم تو هم مرا ببخش به  

خـواهم کـه مـرا     یقدر پدر و مادرم نزد خداوند مقام و منزلت دارند از تـو مـ   ببخش که چه
کردم و کمک حال تو در زندگی باشم و همراه و غمخـوار   فرزندي داشت [...] ببخشی [...]

خـواهم اگـر ایـن فـیض      حاللیت بطلب چون که مـی  تو در زندگی باشم. مرا ببخش و [...]
عظیم الهی شامل حالم شد و خداوند مرا به این فیض بزرگ رسـانید در نـزد او سـرافراز و    

  اي نداشته باشد. خواهم کسی از من شکوه و گله اشم و میروسفید ب
اید بلکـه بایـد خوشـحال     پدر و مادرم ناراحت نباشید از اینکه فرزندتان را از دست داده  

اش  هم باشید چرا که این امانتی بیش در نـزد شـما نبـود و بایـد آن را بـه صـاحب اصـلی       
راه خودش و براي حفـظ آیـین دیـن و     خوشحال باشید که این امانت را در برگردانید [...]
  اید. اش داده کتاب آسمانی

خواهم کـه از پـول    ام از تو می ) کرده7مسجد امام حسن( تومان [...] 20ان من جمادر  
خودم آن را بیرون و به آنجا بیندازي و اگر پولی هم باقی داشتم خرج جبهه و جنگ کنید و 

شنبه بر سر مزار من بیایید و براي مـن   اید هر پنجخداوند به شما پدر و مادر عزیزم [...] و ب
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که اگـر اذیتـی    قرآن بخوانید و شما اي برادران عزیزم امیدوارم که شماها مرا ببخشید و [...]
  نسبت به شما روا داشتم مرا حاللم کنید و مورد عفو خودتان قرارم بدهید.

کنید و خودتان رامتوسل هاي زندگی را تحمل  ها و دشواري خواهم که سختی از شما می  
به چیزهاي مادي این دنیا که دنیایی فانی بیش نیست دل ببندید و یاد خداي بزرگ مرتبه را 

اال بـذکر اهللا  «گویـد   طور که قرآن شریف هـم مـی   دارید. همین همیشه در یاد خود زنده نگه
  .1»تطمئن القلوب

خـواهم کـه    گیرد. از شـماها مـی   هایتان آرام می حال اي برادران بدانید که با یاد خدا دل  
براي من نماز قضا بخوانید و براي مـن روزه بگیریـد و از قومـان و خویشـان و دوسـتان و      

  آشنایان برایم حاللیت بطلبید و ادامه دهندة راه من و تمامی شهداي دیگر باشید.
امـه  خواهم که فرزندانت را طوري تربیت کنی که در آینـده اد  و تو اي خواهرم از تو می  

هایش باشند و راه آنان را تـا قیـام حضـرت مهـدي(عج) ادامـه       دهندة راه عموهایش و دایی
درس شکیبایی و استقامت  )3(وار عمل کن و مانند زینب دهند و تو هم در زندگی زینب

و صبر را به دیگران بیاموز و امیدوارم که اگر به تو بدي یا بدرفتاري کـردم ببخشـی و مـرا    
شـهادت   مادرم را در تنهایی قـرار مـده کـه مبـادا در [...]     ،م دهی و خواهرمقرار مورد [...]

فرزندش بگرید و دل دشـمنان و منـافقین کـوردل را شـاد کنـد. بـه امیـد پیـروزي نهـایی          
  رزمندگان بر علیه صدام و صدامیان و آزادي سالکان مقدس قدس، [...]، کربال.

  از همگی شماها التماس دعا دارم.  
  2»اهللا و برکاته حمۀیکم و روالسالم عل«

13/12/1363  
  عباسعلی مالک

  
  مکــــــن بهــــــر فرزنــــــد شــــــهیدت [...]

  
ــود     ــب موع ــه ش ــون ک ــان  3چ ــادر ج ــد م   رس

  چــون رفــت عزیــزان مــا بــه زیــر تانــک دشــمن  
  

ــادرم      ــدا م ــتن در راه خ ــت رف ــق اس ــتن ح   رف
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  رفتند عاشقان تا کربال مادرم 1گویی     
  عاشــقان اســت امشــب 2فرزنــدت بــه عبادتگــاه    امشب چون که فرزند شهیدت در پیش خداست

  روم مادر جان به دیار عاشـقان امشـب   من هم می  
  

  آید مهـدي آیـد در جـوار عاشـقان امشـب      [...]  
  رفتند یاران به دیار عاشقان امشب      

13/12/63  
  الحقیر عباسعلی مالک
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  هاي کلیدي عبارت
I ب کردن رضاي خداوند است.هدف من از جبهه آمدن فقط جل 
I )و عشق به شهادت بود.7آن چیزي که مرا به اینجا آورد عشق به اهللا، عشق به حسین ( 
I       چه خوب است که انسان مرگ با شرافت و عزت را انتخاب کنـد و ایـن جـان ناقابـل را فـداي

 اسالم عزیز کند.
I اي نمونه از هر لحاظ باشید. هپدر و مادر و بردرانم و خواهر عزیزم، شما باید بعد از من خانواد 
I        با اعمال خودتان به این منافقان و کوردالن ترسو بفهمانیـد کـه مـا هرگـز از دادن فرزنـد خـود

 گذاریم خون فرزندانمان پایمال شود. ناراحت نیستیم و هرگز نمی
I        حسین جان، ما در فضاي گرم و خونین ایران زمین دسـت مردانگـی مشـت کـرده و بـه نـداي

 گوییم. نهاییت لبیک میغریبی و ت
I ام. در شهادت من هیچ احدي غیر از خودم مسئول نیست چون خودم این راه را انتخاب کرده 
I .براي من ناراحت نباشید چرا که خدا چنین سعادتی را نصیبم کرده 
I .برادران کوچکم را چنان تربیت کنید که از همین کوچکی در خط امام حرکت کنند 
I گونه زندگی و مبارزه کنید. وار و زینب هاي خواهران، همیشه فاطم 
I .فرزندانتان را چنان تربیت کنید که هر کدام مبارزي باشند در راه خدا و ادامه دهندة راه شهیدان 
I .اي امت مسلمان، انقالب را به سرتاسر گیتی برسانید  

  حسن :نام
  متحدي خانوادگی:  نام

  حسن محمد پدر: نام 
  طاهره نام مادر:

  1347دهم اردیبهشت  تاریخ تولد:
شــهر بســطام از توابــع    محــل تولــد: 

  شهرستان شاهرود
  دوم 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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  حسن متحدي
  

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

عصر امام زمان(عج) و نایب برحقش خمینـی کبیـر و بـا     رود به پیشگاه ولیبا سالم و د  
خصـوص شـهداي جنـگ     سالم و درود بر شهداي انقالب اسالمی از صدر اسالم تاکنون به

  تحمیلی.
این حقیر وصیتی ندارم بنویسم و وصیت خود را قبالً نوشـته و در تعـاون سـپاه اسـت؛       

  دارم: فقط پیام کوچکی به پدر و مادر عزیزم
هدف من از جبهه آمدن فقط جلب کردن رضاي خداوند است؛ چون این حقیر نتوانسته   

از ایـن راه و بـا دادن خـون     2با اعمال خود رضایت خداوند را جلب کند به جبهه آمدم تـا 
  خود بتوانم کمی از وظیفۀ سنگینی که بر گردن دارم را انجام دهم.

کس مرا زور نکرد که به اینجا بیـایم و آن چیـزي    دانید که هیچ پدر و مادر، شما خود می  
. 3) و آن عشق به شهادت بـود 7که مرا به اینجا آورد آن عشق به اهللا، آن عشق به حسین(

ها را برایم تحمـل کردیـد    ها برایم خوردید، خیلی زحمت پدر و مادرم، شما خیلی خون دل
ان کنم پـس مـرا ببخشـید و اگـر     هاي شما را جبر اما این بندة گناهکار نتوانستم این زحمت

خداوند توفیق شهادت را به من داد مرا دعـا کنیـد و از خداونـد بـرایم اسـتغفار بطلبیـد تـا        
خداوند گناهانم را ببخشاید. و پدر و مادرم، باید ایـن افتخـار را کنیـد کـه چنـین فرزنـدي       

نسـان مـرگ بـا    تربیت کرده و در راه اسالم دادید. همه باید بروند اما چه خوب است کـه ا 
  شرافت و عزت را انتخاب کند و این جان ناقابل را فداي اسالم عزیز کند.

پدر و مادر عزیزم، هـیچ نـاراحتی نداشـته باشـید و توکـل بـر خداونـد کنیـد و هرچـه            
خواهید از خداوند بخواهید و امیدوار باشید و بدانید که خداوند نظر به شما دارد و شما  می

  ز هم خواهید رسید که شما هم باید بروید.بیند. و یک رو را می
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اي نمونـه   و در پایان پدر و مادر و بردرانم و خواهر عزیزم، شما باید بعد از من خانواده  
طور که از اول پیرو این راه بودید از این به بعـد هـم همـین راه را     از هر لحاظ باشید. همان

ل خودتان به این منافقان و کوردالن ترسـو  ادامه دهید و امام عزیزمان را یاري کنید و با اعما
بفهمانید که ما اگر فرزند دادیم هرگز از دادن فرزند خود ناراحت نیستیم و تا آخرین قطـرة  

گـذاریم   کنیم و هرگز نمـی  خون خود در مقابل کفر، چه داخلی و چه خارجی، استقامت می
  خون فرزندانمان پایمال شود. دیگر عرضی ندارم.  

ام که آن را بگیرید و حتماً بخوانید. آدرس آن  هایم گذاشته یت در یادگاريیک قطعه وص  
  (خانه باال توي جاظرفی)

  اهللا و برکاته 1حمۀوالسالم علیکم و ر
16/11/64  

  )2(فقط پیام به خانواده است. در جمع [...]
  حسن متحدي

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  ن متحدينامه برادر حقیر حس وصیت

اهللا فیقتـل او   ومن یقاتل فی سـبیل   ةالدنیا باالخر ةاهللا الذین یشرون الحیو فی سبیل فلیقاتل«
  3»یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما

مؤمنان باید در راه خدا با آنان که حیات مادي دنیا را بر آخرت گزیدند جهـاد کننـد و هـر    «
باشد که او را در بهشت ابدي اجري  کس در جهاد به راه خدا کشته شد یا فاتح گردید زود

  »عظیم دهیم.
ی که جز به فضل او امیدوار نباشم و جز از عدل او نهراسم و جز به قـول او  یبه نام خدا  
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تکیه نکنم و جز به ریسمان او درنیاویزم. به نام خدایی که رحمان است و رحیم، خدایی که 
یـق بنـدگی عطـا فرمـود و مـا را در      الراحمین است. سپاس آن خدایی را که به مـا توف  ارحم

شماري قـرار دارد؛ نعمتـی چـون وجـود امـام امـت و        هاي بی زمانی آفرید که در آن نعمت
هـا در   نعمتی همچون انقالب اسالمی و نعمتی مثل روحانیون مبارز و پیرو خط امام که سال

انقـالب   1انـد تـا   ها کشـیده  ها و سختی بردند و رنج سر می ها به مبارزات با طاغوت در زندان
هایی براي  اسالمی ایران را به اینجا رسانیدند. و سپاس و ستایش آن خدایی که چنین نعمت

  بندگان خود ذخیره کرد.
هـا نجـات داد و ایـران عزیـز را از      هـا و بـدبختی   سپاس آن خدایی که ما را از آلـودگی   

 پذیر است. ب و توبههاي شرق و غرب پاك نمود. سپاس آن خدایی را که ستارالعیو آلودگی
سـوي او. و درود بـر تـو اي روح خـدا،      ام از او بود و رفتنم بـه  نام خدایی که همۀ هستی به

) امـام  7خدا و درود بـر تـو اي فرزنـد حسـین بـن علـی(       [حجت] درود بر نداي نایب
  خمینی. و با سالم به امام مهدي(عج).

و برادرانم. اینک که ایـن نوشـته    و سالم بر پدر و مادر عزیزم و سالم بر تو اي خواهرم  
کـنم   خوانید خود در میان شما نیستم و فقط یادي از من خواهد بود. خدا را شکر مـی  را می

اهللا دیگـري اسـت کـه پیـرو      اهللا قرار داد. اکنون یـوم  هاي عمرم را تا فرا رسیدن یوم  که سال
ال قبـل از ایـن   اللهـی کـه هـزار و چهارصـد سـ      باشـد؛ همـان یـوم    ) می7اهللا حسین( یوم

را سـر داد. و مـا    2»هل من ناصر ینصـرنی « ) در میدان شهادت در آن روز نداي7حسین(
گوییم: حسین جان، ما در فضاي گرم و خونین ایران زمین دست مردانگی مشت کرده و  می

  گوییم.  به نداي غریبی و تنهاییت لبیک می
ودم مسـئول نیسـت چـون    و اي خانوادة عزیزم، در شهادت من هیچ احـدي غیـر از خـ     

ام و تا آخرین قطرة خون خـود هـم ادامـه خـواهم داد. مگـر       خودم این راه را انتخاب کرده
گویم که براي مـن ناراحـت    تر از خون دوستان شهیدم است؟ و به شما می خون من رنگین

  نباشید چرا که خدا چنین سعادتی را نصیبم کرده.
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ام و دردي  که در زندگی کاري براي شما نکردهو مطلب دیگر به پدر و مادر عزیزم: من   
جاي گـذارم. پـدر و    ام، امیدوارم که الاقل با شهادتم افتخاري براي شما به بر شما دوا ننموده

ها در کربال مانـدن[د]؛ چـه    مادرم، اگر جنازة من را نیاوردند خوشحال باشید چرا که حسین
ببخشید که نتوانسـتم کـاري بـراي شـما در     اکبرها در میدان ماندن[د] و برنگشتن[د]! و مرا 

  پایانتان کنم.  هاي بی مقابل زحمت
خـواهم کـه در    ترید. اما از شما می که از من بزرگتر و استاد -و دیگر، سخنی به برادرانم  

وقـت یـاد خـدا را از دل نبریـد و مواظـب       خط امام حرکت کنید، در خط والیت فقیه. هیچ
کنـد.   ا غافل شدن و به شیطان گرویدن شما را بیچاره مـی شیطان باشید که یک لحظه از خد

برادران کوچکم را چنان تربیت کنید که از همین کوچکی در خط امـام حرکـت کننـد و اي    
برادران عزیزم پیوسته در راه اعتالي اسالم عزیز کوشا باشید و تمامی فرامین امام را به جان 

  و ایام عاشورا.) است 7و دل پذیرا باشید؛ و زمان زمان حسین(
و اي خواهران، حجاب، عفت و پاکـدامنی را سـرلوحۀ زنـدگی خودتـان قـرار دهیـد و         

گونه زندگی و مبارزه کنید و پیـام شـهیدان راه خـدا را بـه گـوش       وار و زینب همیشه فاطمه
جهانیان برسانید و فرزندانتان را چنان تربیت کنید که هر کدام مبارزي باشـند در راه خـدا و   

  دهندة راه شهیدان. ادامه
وار بر همۀ دشـمنان داخلـی و خـارجی     تو را به جان عزیزانتان علی ،و اي امت مسلمان  

اکنـون مـا    اسالم و این انقالب بخروشید و انقالب را به سرتاسر گیتـی برسـانید چـون هـم    
ال گیر بکنیم و براي فقط این پرچم باید از جان و م پرچمدار اسالم هستیم و باید آن را همه

ناقابلمان بگذریم، وگرنه واي بر احوالمان اگر این انقالب به انحراف کشیده شود. و پـدرم،  
مادرم، خواهرم، برادرم، دوستانم، امت امام، من از شما خواستارم که راه من و دیگـر شـهدا   

  را حتماً ادامه دهید تا پرچم اسالم در تمام دنیا برافراشته شود.
سـوي توسـت.    سـوي تـو بازگشـتیم و بازگشـت بـه      دیم و بـه پروردگارا بر تو توکل کر  

  اي.   خداوندا ما را دستخوش کافران قرار مده و ما را بیامرز، همانا تو چیره و فرزانه
گویم کـه مـا راه شـهادت را انتخـاب      و در پایان، من به تمامی همشهریان و دوستان می  

ارم و آن این است که مـا را حـالل   کردیم و از پیش شما رفتیم ولی از شما عاجزانه تقاضا د
  اید به خوبی خودتان ببخشید. کنید و اگر از ما اذیتی دیده
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  رزمندگان اسالم و برقراري حکومت اسالمی در تمامی جهان انشااهللا. پیروزيبه امید   
  امام را حتماً دعا کنید.  

  
  الهـــــی مـــــن پشـــــیمانم پشـــــیمان

  
  پشــــیمانی ز رویــــم شــــد نمایــــان  

ــت     ــز اسـ ــه ریـ ــتغفراهللا  گنـ ــر اسـ   اگـ
  

ــد آه     ــوس و صـ ــدم افسـ ــردار بـ   ز کـ
    

  برادر حسن متحدي
  ، اندیمشک مقر29/11/63دوشنبه مورخ 

  الحقیر حسن متحدي
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  هاي کلیدي عبارت
I     اي تاریخ ثبت کن که ما بدون پشتیبانی از هیچ قدرتی با همۀ قدرت پوشـالی و اسـتعمارگر بـه

 قدرت الیزال الهی هیچ وابستگی و پیوستگی نداشتیم. نبرد برخاستیم و جز توکل به
I اهللا این است که جبهه را خالی نکنید. پیام من به شما امت حزب 
I ها و نماز جمعه شرکت کنید. پیمایی در مجالس شهدا و راه 
I .از میهن و اسالم پاسداري کنید 
I نگذرید. ،دهد همیشه ساده از کنار مسائلی که رخ می 
  

  حمید :نام
  متحدي خانوادگی:  نام

  حسین پدر: نام 
  حبیبه نام مادر:

  1348یکم خرداد  تاریخ تولد:
شهر بسطام از توابع شهرسـتان   محل تولد:
  شاهرود

  دوم راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  حمید متحدي
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  1مسالم علیک

  
ــان خــون بایــد رفــت    گــر مــرد رهــی می

  
ــت      ــد رف ــرنگون بای ــاده س ــاي فت   2از پ

    

پیروز شد و یزید رفت، اما آنچه یزید نکرده بود و یا نتوانسـته بـود بکنـد     )7(حسین  
براي فرزندش صدام به ارث گذاشته تا انجام دهد. اي قلم بنویس و اي تاریخ ثبت کـن کـه   

بدون پشتیبانی از هیچ قدرتی با همۀ قدرت پوشالی و استعمارگر به نبرد برخاستیم و جز ما 
  توکل به قدرت الیزال الهی هیچ وابستگی و پیوستگی نداشتیم.

  

  زفناسـت بلکه زنده است شهیدي که حیاتش     زنده را زنده نخوانند که مرگ از پی اوست
    

ام  اهللا و خـانواده  براي شـما امـت حـزب   اینجانب حمید متحدي کوچکتر از آنچه هستم   
در اول  1/12/63نویسـم. امـروز روز چهارشـنبه     ، ولی چنـد جملـه هـم مـی    3مپیامی بنویس

[است] که جمالت خـود را در میـان هـواي گـرم و آفتـاب سـوزان خوزسـتان         11ساعت 
  نویسم. می
  .4»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
انـد و نـزد پروردگارشـان     شوند مرده ندانید بلکه آنها زنـده  کسانی که در راه خدا کشته می«

  .»خورند روزي می
اهللا این است کـه: جبهـه را خـالی نکنیـد و همیشـه از رهبـر        پیام من به شما امت حزب  

هاي انقالب نقش فعالی داشـته باشـید. در مجـالس     خویش اطاعت کنید و همیشه در صحنه
ها و نماز جمعه شرکت کنید که ما هرچه داریم از همین مجالس اسـت؛ و   پیمایی دا و راهشه

                                           
 ».علیک«در اصل وصیت  -1
 از رباعیات عطار نیشابوري. -2
 ».بنویسد«در اصل وصیت  -3
 ».قتلو«در اصل وصیت  .169عمران/  آل -4
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فرمایـد:   وزیـر محبـوب مـا مـی     به بسیج بروید و از میهن و اسالم پاسداري کنید که نخست
دهـد نگذریـد و    مـی  1بسیج مدرسۀ عشق است؛ و همیشـه سـاده از کنـار مسـائلی کـه رخ     

دعا کنید. به امید اینکه پرچم پرافتخار سبز محمدي بـر فـراز    و رزمندگان را 3[...] 2یکدیگر
  درآید. 5به اهتزاز 4[...]

  »والسالم«
  1/12/63ظهر روز چهارشنبه 

  حمید متحدي

                                           
 ».رخع«در اصل وصیت  -1
 ».یکی دیگر«در اصل وصیت  -2
 خوانا نیست. -3
 خوانا نیست. -4
 ».پاي به«در اصل وصیت  -5
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  هاي کلیدي عبارت
I گمان باید رفت، رفتنی که بازگشت آن به خداست. بی 
I شوم و کسـی کـه مـن     ق او میمن عاشقم و خدا فرموده که هر کس عاشق من شود من نیز عاش

 کنم. عاشق او شدم او را شهید می
I .مادر ببخشید که با شما خداحافظی نکردم 
I ها را جبران کنم. ها کردي و سعادت نبود که این خدمت پدر جان در حق من محبت 
I .پیرو رهبري و روحانیت باشید 
I .بهتر است که انسان با افتخار بمیرد  

  اکبر علی :نام
  متحدي خانوادگی:  نام

  حسن پدر: نام 
  طیبه نام مادر:

  1343یکم آذر  تاریخ تولد:
ــد:  ــل تول ــع    مح ــطام از تواب ــهر بس ش

  شهرستان شاهرود
  اول متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1362شانزدهم آبان  تاریخ شهادت:
  پنجوین عراق محل شهادت:
  - نحوة شهادت:

  ار شهداي زادگاهشگلز :مزار
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  اکبر متحدي علی
  

  رحمن الرحیمبسم اهللا ال
  بسم رب شهدا و صدیقین

فاء ان ال تعوداالستغفار و  ،الدواء ء والدا ،الذنوب«) فرمود: 7قال علی(   .1»الشَّ
گناهان دردند و دواي آن استغفار نمودن است و شفاي آن در این است «) فرمود: 7علی(

  ».که دیگر برنگردي
  پروانگان را در طلب پـرواي جـان نیسـت   

  
  پروا کند از عاشـقان نیسـت  هر کس ز جان   

    

در کـربالي   )7(اینک حسین سالم اي مادرم که یک عمر به پاي من زحمت کشیدي.   
) جواب 7حسین( »هل من ناصر ینصرنی« ها هستند که به فریاد دیگر ظهور کرده و قاسم

رفتنی که بازگشت آن به خداست، زیرا که من عاشـقم   ،گمان باید رفت دهند و بی مثبت می
شوم و کسی که من عاشـق او   دا فرموده که هر کس عاشق من شود من نیز عاشق او میو خ

هـا را کنـار گهـوارة مـن بیـدار       کنم. آري، تو بودي اي مادرم کـه شـب   شدم او را شهید می
کـه لیاقـت شـهید شـدن را      -نشستی تا من ناراحت نباشم. پس اي مادرم، اگر شـهید شـدم  

واهم که در مرگ من گریـه نکنـی و مـادرم شـیرت را     خ من شد از تو می 2و نصیب -ندارم
  حاللم کنی. و مادر ببخشید که با شما خداحافظی نکردم.

بوسـم و امیـدوارم    ات را می بسته هاي پینه سالم اي پدرم، اي پدر عزیزم. پدر جان دست  
هـا را جبـران    ها کردي و سعادت نبود که این خدمت که مرا ببخشی زیرا در حق من محبت

کنم که پیرو  و همچنین خدمت خواهرانم و برادرانم آخرین جملۀ خویش را عرض می کنم.
  رهبري و روحانیت باشید که سعادت در این راه است.  

و در آخر، توفیق بهتر خدمت کردن را به اسالم و انقالب خواهانم و امیـدوارم کـه مـرا      
ید همه طی کنند چه حـاال  هم ببخشید که با شماها خداحافظی نکردم. این راهی است که با

  و چه صد سال دیگر؛ چه بهتر است که انسان با افتخار بمیرد.
                                           

 ».من جمیع الذنوب بۀباب وجوب التو«، 194غرر الحکم، ص  -1
 ».نسیب«ل وصیت در اص -2
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و هر چیزي که دارم از پول تا لباس و کفش و غیره بدهید تا برایم نماز و روزه بگیرنـد    
سال نمـاز   3و اگر هم ندادید نمازش را خودتان بخوانید و روزه هم بدهید تا برایم بگیرند؛ 

  وزه بگیرند. ماه هم ر 4و 
  »والسالم علی من اتبع الهدي«

  اکبر متحدي ، علی1362الحجۀ  يذ 15
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  هاي کلیدي عبارت
I پایداري جمهوري اسالمی ایران و حفظ میهن اسالمی راه  درظیفۀ شرعی و اسالمی ماست که و

 .کنیم جان خود را فدا
I ام. خودم را انجام دادهچرا که وظیفۀ فردي  ،اگر کشته شدم هیچ انتظاري نخواهم داشت 
I .در مرگ من اي پدر، اي مادر و اي دوستان گریه نکنید  

  تقی محمد :منا
  نسب متقی خانوادگی:  نام

  علی پدر: نام 
  سمانه نام مادر:

  1339دوم دي  و بیست تاریخ تولد:
  شهرستان مهدیشهر محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  ارتش کننده: ارگان اعزام

  1360هارم تیر چ تاریخ شهادت:
  نوسود محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  شهداي زادگاهش  گلزار :مزار
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  نسب محمدتقی متقی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
نسـب نوشـته    متعلق به سـرباز وظیفـه محمـدتقی متقـی     28/7/59نامه در تاریخ  این وصیت

  شود. می
می ایـران و بـراي   امروز که ملت قهرمان و جان برکف ما براي پایداري جمهوري اسـال   

جنگند وظیفۀ شرعی و اسالمی ماست کـه در ایـن راه جـان     حفظ میهن اسالمی خویش می
خود را فداي آنها بداریم. اگر کشته شدم هیچ انتظاري نخواهم داشت چرا که وظیفۀ فـردي  

  ام. خودم را انجام داده
عـزّت روح ایـن    در مرگ من اي پدر، اي مادر و اي دوستان گریه نکنید و براي پاکی و  

حقیر دعا بکنید. درود به روان پاك شهداي انقالب اسالمی ایران. درود بر رهبر و بنیانگـذار  
  جمهوري اسالمی. مرگ بر خائنین و طرفدارانش.

  نسب متقی
28/7/59  
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  هاي کلیدي عبارت
I گ بـال  سـوي مـر   چه خوب است که عوض اینکه مرگ به سراغ ما بیاید خود ما با آغوش باز به

 بزنیم و از مرگ هیچ نهراسیم.
I   چرا باید بگذاریم که به آب و دین و شرف ما تجاوز کنند و آب و خاك ما را مورد تجاوز قـرار

 دهند؟
I هاي حق علیه باطل بروم. چون امام حکم کرده من وظیفۀ خود دانستم که به جبهه 
I دانم. ن جهان میکنم چون عاقبت خود را در آ اگر در این کار کشته شدم افتخار می 
I .در عزاي من گریه نکنید 
I ها بروند. دوستانم اماممان را تنها نگذارند و به جبهه 
I       پدر مادر عزیزم آنقدر استقامت کنند که اگر هر چهار پسرشـان شـهید شـد خوشـحال شـوند و

 ناراحتی نداشته باشند.
I .برادر کوچکم وقتی بزرگ شد از حقایق این انقالب براي او تعریف کنند  

  محسن :نام
  متولی خانوادگی:  نام

  ابوالقاسم پدر: نام 
  خدیجه نام مادر:

  1348دهم مرداد  تاریخ تولد:
ــد:  ــل تول ــع    مح ــطام از تواب ــهر بس ش

  شهرستان شاهرود
  سوم راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365پنجم دي  و بیست تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محسن متولی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
و من یقاتل فی سبیل اهللا فیقتـل او   ةالدنیا باالخر ةفلیقاتل فی سبیل اهللا الذین یشرون الحیو«

  .»یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما
مؤمنان باید در راه خدا با آنان که حیات مادي دنیا را بر آخرت گزیدند جهـاد کننـد و هـر    «

دا کشته شد یا فاتح گردیـد زود باشـد کـه او را (در بهشـت ابـدي)      کس در جهاد به راه خ
  )74(سوره نساء/ آیه  .»اجري عظیم دهیم

نام و یاد خداي تعالی و درود و رحمت بر شهیدان خطۀ آزادي و سالم بزرگ بر امام  به   
مقام رهبري آیـت حـق، منتظـري و بـا      1شکن و با سالم به قائم امت، این پیر جماران و بت

ود بیکران به اسـرا و خـانوادة مفقـودین و بـا سـالم و درود بـه رزمنـدگان اسـالم، ایـن          در
داران و با سالم به پدر و مادر عزیزم و با سالم بـه ملـت    سلحشوران راه توحید و شب زنده

  اهللا بسطام. حزب
  

ــاك   ــالم خ ــیم از ع ــوتم ن ــاغ ملک ــرغ ب   م
 

  2انـد از بـدنم   چند روزي قفسی سـاخته  
   

طـوري کـه    فرمایند دنیا زنـدان اسـت همـان    ه شاعر و ائمه و امامان ما میطوري ک همان  
دنیا زندان مؤمن « 3»الکافر جنۀمؤمن و الالدنیا سجن «): 7ها گویند... قال معصوم( حدیث

قـدر   آري، همشهریان عزیز. حال، ما دانستیم که دنیا از نظر ائمه چه». و بهشت کافران است
ما دل به آن بستیم و به فکر پول و مال و ثروت هستیم و به  خار و ذلیل است؛ که بعضی از

  فکر آخرت خود نیستیم.
برند. چه خوب است کـه   باالخره چه خودمان بخواهیم و یا نخواهیم از این دنیا ما را می  

سوي مرگ بال بـزنیم و از مـرگ    عوض اینکه مرگ به سراغ ما بیاید خود ما با آغوش باز به
ید در این دنیا کارهایی نیک انجام دهیم تـا بـراي آخـرت خـود اعمـالی      هیچ نهراسیم. ما با

                                           
 ».قائمه«در اصل وصیت  -1
 تبریزي است.شمس از غزلیات مولوي معروف به کلیات  ».ساختم...«... در اصل وصیت  -2
 ».سجنل مومن«. در اصل وصیت 17، ص 11الشیعه، ج )، وسائل7) به علی(9از وصایاي پیامبر اکرم( -3
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پرسـتیم   جز عبادت خدا؛ و اگر ما خدا را می خورد به ما نمی 1درد داشته باشیم و هیچ چیز به
  که این خداي قادر و توانا در قرآن ذکر کرده عمل کنیم. 2باید به اعمالی

نوشـته شـده و بـه مسـئلۀ جهـاد       73اء آیۀ طوري که در آیۀ باال که در سورة نس و همان  
تأکید کرد؛ پس چرا ما باید جهاد نکنیم؟ چرا باید بگذاریم که بـه آب و دیـن و شـرف مـا     

ایم کـه جلـوي دشـمن     تجاوز کنند و آب و خاك ما را مورد تجاوز قرار دهند؟ مگر ما مرده
دلشـان   خود را که به خون تک تـک مـا تشـنه هسـت نگیـریم و بگـذاریم کـه هـر کـاري         

تجاوزهایی به میهن و مـردم   خرمشهرطوري که در  خواهد در میهن ما انجام دهند؟ همان می
  ایم؟ نه هرگز. کشور ما کردند تجاوز کند؛ مگر ما مرده

» بر همه کس واجب اسـت کـه بـه جبهـه بـرود     «ما باید به حرف امامان که حکم کرده   
دشمن را گرفـت. اگـر مـا بـه جنـگ       [گوش دهیم]،  باید به جبهه برویم، چون باید جلوي

 3کنم، چون نرویم جنگ خودش به سراغ ما خواهد آمد. و من که از همچین امامی تقلید می
  هاي حق علیه باطل بروم. این امام حکم کرده من وظیفۀ خود دانستم که به جبهه

د خواهن شناسند هر چه می مان و کسانی که مرا می کالسی و حال که بعضی دوستان و هم  
بگویند بگویند، من که براي رضاي خدا به جبهه رفتم. چرا باید به حرف ایـن و آن گـوش   

  دانم. کنم چون عاقبت خود را در آن جهان می کنم؟ و اگر در این کار کشته شدم افتخار می
رویـد؟   ها نمـی  دانید)، به جبهه از همشهریان من (که از من بهتر می 4و حال چرا، بعضی  

) 7خواهید تنها بگذارید؟ مگر شما مردم کوفه هستید؛ که امام حسـین(  می چرا اماممان را
) را یـاري  7امام حسین( 5را به کوفه دعوت کنند و در همین راه پیمان خود را بشکنند و

تـن از یـارانش کشـته شـوند؟ مگـر خـون مـا از خـون          72) و 7نکنند که امام حسـین( 
که براي حفـظ دیـن بـه خـون خـود آغشـته       تر است؛  رنگین 6اکبر و قاسم اصغر و علی علی

                                           
 ».بدر«در اصل وصیت  -1
 ».اعمالی را«در اصل وصیت  -2
 ».و چون«در اصل وصیت  -3
 ».باید بعضی«در اصل وصیت  -4
 ».بشکنند«در اصل وصیت  -5
 ر.ك. تعلیقات. -6
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  شدند؟
آري، دیگر بس است که سر شما را به درد بیـاورم چـون کـه خـود شـما بهتـر از مـن          
ها پیام من است! نـه، مـن از آن کـوچکترم کـه      دانید. و نه اینکه خیال کنید که این حرف می

م برحسـب تکلیـف   اهللا پیام بدهم و اینها را هم کـه برایتـان شـرح داد    براي شما امت حزب
  دانید.   دانم که به شما گوشزد کنم. هرچند، خودتان از من بهتر می است که وظیفۀ خود می

  بقیۀ وصیت من به پدر و مادر و دوستان و برادرانم هست.
دانید که من براي چه به جبهـه رفتـه بـودم و     وصیت با پدر و مادر عزیزم. آري، شما می  
ت نائل گشتم امیدوارم که در عـزاي مـن گریـه نکنیـد کـه      اکنون که به درجۀ رفیع شهاد هم

از گریۀ شما سوء استفاده کنند. از قول من به مادربزرگ عزیـزم بگوییـد کـه پسـر      1منافقین
شما به دیدار معشوقش رفته است و به او بگویید که باألخره آدم بایـد از ایـن دنیـا رخـت     

  بربست و رفت. 
  ها بروند. ست که اماممان را تنها نگذارند و به جبههو وصیتی که به دوستانم دارم این ا

ایـد، امیـدوارم کـه مـرا      هاي فراوانی دیـده  دانم شما از من بدي اما برادران عزیزم، که می  
کنیـد و آن   ببخشید. برادران عزیزم، اگر من این حرف را نگویم شما خودتان به آن عمل می

منافقین خیال کننـد اگـر از مـا چنـد بـرادر       که 2این است که اسلحۀ من را بر زمین نگذارید
  یکی شهید شد دیگر کسی نیست که راه اولی را ادامه دهد. 

و حرفی با پدر مادر عزیزم و آن این است که آنقدر استقامت کننـد کـه اگـر هـر چهـار        
پسرشان شهید شد خوشحال شوند و ناراحتی نداشته باشند. وصیتی به پـدر و مـادر عزیـزم    

ین است که برادر کوچکم وقتی بزرگ شد از حقایق این انقالب براي او تعریف دارم و آن ا
کـنم؛   مـی  3کنند و بگویند. در آخر از کلیۀ خویشـاوندان و آشـنایان و دوسـتان طلـب عفـو     

 1امیدوارم که مرا ببخشید. و در آخر، پدر [و] مادر عزیزم، براي من دعا و نمـاز بخوانیـد و   
  ماه روزه بگیرید. 

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
 ».نگذارند«در اصل وصیت  -2
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خواستند وصیت مرا بخوانید برادرم محمد بخوانند و اگـر توانسـت در عـزاي     میو اگر   
  من نوحه بخوانند تا با این کارش مشت محکمی به دهان منافقین بزند.

  دار خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه  
  »والسالم«

  محسن متولی
29/9/65  
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  هاي کلیدي عبارت
I جبهه رضاي خدا و جنگیدن با دشمنان دین خدا بوده است. هدف من از آمدن به 
I .مسجدها را پر کنید که سنگر است 
I  اسلحۀ به زمین افتادة شهدا را بردارید و در مقابل دشمنان خدا بایستید و دین و شرف این مردم

 خود را حفظ کنید.
I .از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري نکنید 
I .اموالم را به جبهه بدهید 
I هاي دنیا صبر کنید که خداوند صابرین را دوست دارد. ر مقابل مصیبتد  

  حسین محمد سید :نام
  متولیان خانوادگی:  نام

  اهللا نعمت سید پدر: نام 
  شهربانو سیده نام مادر:

  1349چهاردهم بهمن  تاریخ تولد:
  شهرستان مهدیشهر محل تولد:
  اول متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدحسین متولیان سید
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان به
مؤمنان باید در راه خدا با آنان که حیات مادي دنیا را بر آخرت گزیدند جهـاد کننـد و هـر    «

یا فاتح گردید زود باشد که او را در بهشـت ابـدي اجـر     کس در جهاد به راه خدا کشته شد
  1.»عظیم دهیم

هدف من از آمدن به جبهه رضاي خدا و جنگیدن با دشـمنان دیـن خـدا بـوده اسـت و        
حسین زمان است. هدف من از آمدن به جبهه  2»هل من ناصرا ینصرنی« لبیک گفتن به نداي

  جهاد با نفس بوده است و بعد با این ظالمین.
خـواهم   عنوان یک برادر کوچک شما از شما مـی  اهللا و شهیدپرور، من به یام. امت حزبپ  

اول اینکه همیشه پشت سر رهبر باشید و حـرف او را اطاعـت کنیـد کـه حـرف او حـرف       
موالیمان امام زمان(عج) است؛ و دوم اینکه مسجدها را پـر کنیـد کـه سـنگر اسـت و نمـاز       

هـا   وجه ترك نکنید؛ سـوم اینکـه بـه جبهـه     هیچ  ، را بهجمعه، این نماز سیاسی عبادي اسالم
اي  بروید و اسلحۀ به زمین افتادة شـهدا را برداریـد و در مقابـل دشـمنان خـدا ماننـد قلعـه       

و شرف این مردم خود را حفظ کنید که خداي نکرده اگر دشـمنان   3فوالدین بایستید و دین
  ه شرف.ماند و ن بر شما تسلط پیدا کنند نه دین به جاي می

مادران عزیز، از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري نکنید. نگویید تو کـوچکی یـا درس     
را گـوش   4هاي شیطان است و حرف آن منافقـان  ها و حرف داري، که این حرف از وسوسه

شوند. جنگ اگرچه کشتن دارد ولی اگر  گویند که اگر فرزندتان بروند کشته می نکنید که می
طور کـه قـرآن    آید؛ همان شود. مرگ هر کجا که باشید به سراغتان می نمی خدا بخواهد هیچ

هاي بسـیار محکـم مـرگ     هر کجا باشید اگرچه در کاخ): «77فرماید (در سورة نساء آیه  می
                                           

 .74نساء/  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
 ».از دین«در اصل وصیت  -3
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  ».اي رهایی نیابید شما را فرا رسد و از مرگ به هیچ چاره
ا ببخشـید. مـادرم، مـرا    سخنی با پدر و مادرم. پدرم، مادرم، اگر از من بـدي دیدیـد مـر     

ببخش اگر بر روي تو صداي خود را بلند کردم یـا حـرف تـو را اطاعـت نکـردم و اذیتـت       
کردم. مادر، مرا ببخش که عاق والدین سخت است و عذابش را تحمل ندارم. مادرم، بـرایم  

ا هاي دنیـ  یک سال نماز و یک ماه روزه بگیرید و اموالم را به جبهه بدهید، در مقابل مصیبت
انـا هللا و  «صبر کنید که خداوند صابرین را دوست دارد و اگر مصیبتی به شما رسد بگوییـد:  

  ».گردیم سوي او برمی که همه از اوییم و به« 1»انا الیه راجعون
سخنی با برادر و خواهرم. وصیت من به شما این است که از والـدین خـوب نگهـداري      

آنها را برنجانیـد. بـرادرم درسـت را فقـط در راه     کنید و هرچه گفتند اطاعت کنید؛ مبادا دل 
دهـد؛ در مقابـل    رضاي خدا بخوان که غیر از آن ارزشـی نـدارد و خـدا خـود یاریـت مـی      

  ها صبر کن. خواهرم فرزندانت... سختی

                                           
 .رهسوره بق 156بخشی از آیه  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I آور است. مادر هیچگاه امید از دست مده و مأیوس مباش چون یأس مرگ 
I که نسبت به اسالم و پاسداري از آن داشتم این راه را برگزیدم.اي  من با عالقه 
I سپارم و از تو خواستارم کـه او را در برابـر نامالیمـات زنـدگی پایـدار       خدایا مادرم را به تو می

 داري.
I دارد.  ها دور نگه خدا شما را از شر پلیدي  
I   هاي دینت ثابت قدم بدار. خدایا ما را در اجراي برنامه  

  عبداهللا :نام
  مجاهد خانوادگی:  نام

  غالمحسین پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1343پانزدهم فروردین  تاریخ تولد:
آبـاد از توابـع    روستاي زرگـر  محل تولد:

  شهرستان دامغان
  پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361چهارم فروردین  تاریخ شهادت:
  رقابیه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  مجاهدعبداهللا 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
توانم محبت تو را همچون آتشـی در زیـر خاکسـتر نهفتـه فرامـوش کـنم؟ آیـا         مادر، آیا می

توانم محبت خود را نسبت به تو که پس از تقسیمش صورت قدردانی به خـود گرفتـه و    می
  یا شعله کشیده زیر پا نهم.

روم که آغاز زندگی جاویـد   جایی میروند، به  روم که همه می مادر، من به جایگاهی می  
دانی  کنم. مادر، می گویم خوشحال باش، اما امر نمی کنم؛ وداع! به تو می است. با تو وداع می

نیـاز یگانـه؛ و مـا     دهد چیست؟ ایمان، عقیده به مبـدأ بـی   آن چیزي که به زندگی ارزش می
خوشحال بـاش و هیچگـاه    توانم بگویم گردیم، همچنان که آمدیم. ولی می سوي او بازمی به

دانـم بـا چـه پیـامی      آور است. مادر، نمی امید از دست مده و مأیوس مباش چون یأس مرگ
کنم. مادر، امیدوارم مـرا ببخشـی، ولـی     هاي تو را بر روي کاغذ بیاورم. با تو وداع می محبت

  اي که نسبت به اسالم و پاسداري از آن داشتم این راه را برگزیدم. من با عالقه
سپارم و از تو خواستارم که او را با محبـت سرشـارت در    خدایا مادر ناتوانم را به تو می  

  العالمین. برابر نامالیمات زندگی پایدار داري. آمین یا رب
تربیت کن و آنها را در احکام دیـن   1 )3(همچنین مادر، خواهرهاي مرا همچون زینب  

ایم که اسالم بر آن پرتو افکنده  ي پرورش یافتها یاري کن. برادران و خواهران، ما در خانواده
طوري که پدر و مادر در قبالمان مسئولیت دارند ما نیـز متقـابالً مسـئولیتی خطیـر از      و همان

بایستی ادا کنیم. به این جمله  آنها به عهده داریم که اسالم و انسانیت بر دوشمان نهاده و می
ایـم و حسـرت و انـدوه را بـه خـود       توجه کنیـد: مـا همیشـه در حسـرت چیـزي سـوخته      

  دارد. ها دور نگه ایم. خدا شما را از شر پلیدي واداشته
هاي دینت ثابت قدم بدار و هیچگـاه مـا را بـه حـال خـود       خدایا ما را در اجراي برنامه  

کـنم کـه بازگشـت همـه      سوي تو بازگشت مـی  سپارم و به وامگذار. خدایا خود را به تو می
  سوي تو است. به

  ر شما عبداهللا مجاهدبراد

                                           
 ».وار زینب«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I خصوص موقعیت ایران اسالمی. موقعیت اسالم در خطر است به 
I کنند. اگر اجانب خداي نکرده پیروز شوند به هیچ چیز رحم نمی 
I هاي نور علیه ظلمت شتافتم. جانب حقیر آگاهانه این راه مقدس را انتخاب کردم و به جبهه این 
I  به جبهه نرویم و به فرزند زهرا کمک نکنیم پس چه مسلمانی ماست؟اگر ما مادر جان  
I  باشد. بهترین سالح می است چونمن خواهشم از شما صبر و مقاومت 
I کنم. هایت را می جانب به درگاه خداوند قبول شدم جبران خوبی اگر این 
I  ،فارشم به مقاومت و ایستادگی و صبر است.سهمسرم 
I  نگهداري کنید تا خدا از شما خشنود شود.از یگانه یادگارم طیبه خوب  
I   .برادرانم، سعی شما این باشد که صددرصد یاور اسالم باشید  

  محمد سید :نام
  مجیدي خانوادگی:  نام

  رسول سید پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1343چهارم شهریور  تاریخ تولد:
روستاي خـیج از توابـع شهرسـتان     محل تولد:
  شاهرود

  دوم راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1366چهارم فروردین  و بیست تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  سیدمحمد مجیدي
  

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

نام خداوند بخشنده و مهربان و درود به روان پاك شهداي انقالب اسالمی و با سـالم   به  
مامی رزمندگان دلیر و به امید هرچه زودتر فرج آقا امام زمان(عج) و طـول  فراوان خدمت ت

  عمر نایب برحقش خمینی کبیر.
اي بـا ملـت شـهیدپرور،     دسـت گـرفتم و خواسـتم چنـد جملـه      اینجانب حقیر قلـم بـه    
عنوان یک برادر کوچکترتان هسـتم   خصوص اهالی روستاي خیج داشته باشم. اوالً بنده به به

خصـوص موقعیـت ایـران     عرضتان برسانم که موقعیت اسالم در خطر است بـه  ولی باید به
انـد و ایـن    اسالمی. تمامی ایادي استکبار جهانی کمر به نابودي انقالب اسالمی ایـران بسـته  

فـرد مسـلمان از    2اند. بـا ایـن حسـاب، هـر     عروسک را [که] حزب بعث است جلو انداخته
باشد که اگر اجانب خداي نکرده پیـروز شـوند    کوچک تا بزرگ باید احساس این را داشته

کنند؛ در آن صورت مرگ تدریجی باید داشته باشید. پس بهتر اسـت،   به هیچ چیز رحم نمی
حیثیت و شرف «چون  3»در رأس همۀ مسائل جنگ است«طور که امام عزیز فرمودند:  همان

  .4»ما در گرو این جنگ است
هاي نور علیه ظلمـت   را انتخاب کردم و به جبههجانب حقیر آگاهانه این راه مقدس  این  

شتافتم. اهالی روستاي خیج، سفارش حقیر این است که اسـالم احتیـاج بـه کمـک دارد. از     
  اجرکم عنداهللا.آمدن به جبهه دریغ نکنید تا خدا از شما خشنود شود. 

ید و ام. پدرم، بزرگوارم، شما براي اینجانب خیلـی زحمـت کشـید    چند جمله با خانواده  
حالت باشم. ولـی   ام که نتوانستم الاقل کمک تمام توان خود را صرف ما کردي، ولی شرمنده

خواهی کـنم. مـادرم، از    دهم که اگر در درگاه خداوند آبرویی داشتم شما را شفاعت قول می
                                           

 .156بقره/  -1
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زحماتی که براي فرزندت کشیدي متشکرم. اي مادر قهرمان، فرزندان تو هر چند که شـهید  
) نیستیم. مادر جـان، اگـر   7اکبر امام حسین( شوند به اندازة یک موي سر علیدر راه خدا 

ما به جبهه نرویم و به فرزند زهرا کمک نکنیم پس چه مسلمانی ماسـت؟ مـن خواهشـم از    
جانـب بـه درگـاه خداونـد      باشد. اگر ایـن  بهترین سالح می است چونشما صبر و مقاومت 

ام در طـی ایـن چنـد سـال      همسرم، اگـر نتوانسـته  کنم.  هایت را می قبول شدم جبران خوبی
زندگی محبت بیشتري به شما بکنم مرا ببخش و سفارشم به مقاومـت و ایسـتادگی و صـبر    

  از یگانه یادگارم طیبه خوب نگهداري کنید تا خدا از شما خشنود شود. 1است. ضمناً
ـ        ه خـواهرانم  برادرانم، سعی شما این باشد که صددرصد یاور اسـالم باشـید. بـاز هـم ب

سفارش صبر و مقاومت. یک تقاضاي عاجزانه دارم از کسانی که از ایـن بنـدة حقیـر بـدي     
مـن   3[...]اختیار . ظمناً تمامی دکنید که بدن من طاقت آتش جهنم را ندار 2اند: مرا عفو دیده

  باشد و ایشان اختیار دارد. به عهدة پدرم می 4و فرزندم [...]
  

  اجرکم عنداهللا» اهللا وبرکاته 5حمۀوالسالم علیکم و ر«
  حضرت حجت(عج) 6سیدمحمد مجیدي، [...]

1/12/ [...]7  

                                           
 ».ظمناً«در اصل وصیت  -1
 ».عف«در اصل وصیت  -2
 خوانا نیست. -3
 خوانا نیست. -4
 ».و سالم علیک و رحمت اهللا«در اصل وصیت  -5
 .  خوانا نیست -6
 خوانا نیست. -7
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  هاي کلیدي عبارت
I      پدر عزیز، آرزوي دانشگاه رفتن پسرت را داشتی اما چه دانشگاه بهتـري بـه وسـعت جنـوب و

 غرب که قدم گذاشتن بدون وضو در روي خاك آن معصیت است.
I التر از شهادت سرخ پسـرت کـه ایـن افتخـار هـم در دنیـا و هـم در        مادر عزیز، چه افتخاري با

 آخرت است.
I .صبر و استقامت را پیشه کنید و کاري کنید که مورد رضاي خدا قرار گیرد 
I وقت منحرف نشوید. از خط رهبري والیت فقیه هیچ 
I ه ها که باید گفت یک عالم معنویت و خودسـازي در آن نهفتـ   در مساجد، نماز جمعه، سخنرانی

 د.یشرکت کن ،است
I وقت از یاد خدا دور نشوید و در هر حالی که هستید به یاد او باشید. هیچ  

  محمود :نام
  حسینی محب خانوادگی:  نام

  اصغر پدر: نام 
  جلیله نام مادر:

  1345هشتم تیر  و بیست تاریخ تولد:
  شهرستان تهران محل تولد:
  پایان دورة راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

ــزار ــهداي بهشــت  :م ــزار ش ــراي  گل زه
  زادگاهش
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  حسینی محمود محب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
و الحمد هللا رب العالمین و الصلوة و السالم علی خیر خلقه و اشرف بریته محمـد و علـی   «
  .»جمعینله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اآ

بـن الحسـن العسـکري(عج) و نایـب      حجـۀ با درود و سالم بر امام زمان(عج) حضـرت    
امام خمینـی و درود بـر تمـامی     1اهللا العظمی برحقش این ساالر کاروان اسالم حضرت آیت

) و سالم به رزمندگان نبـرد  7شهیدان از هابیل تا سرور آزادگان حضرت حسین بن علی(
جات یافتن تمامی مستضعفین جهـان از زیـر بـار نظـام چپـاولگر      حق علیه باطل و به امید ن

  شرق و غرب.
  حضور محترم خانواده و دوستان عزیز. این بنده چند کلمه با شما سخن دارم.

دانـم کـه شـما پـدر عزیـزم چـه زحمـاتی را بـراي مـن           خدمت محترم پدر گرامی. می  
امـا چـه دانشـگاه بهتـري بـه       اید. پدر عزیز، آرزوي دانشگاه رفتن پسرت را داشـتی  کشیده

وسعت جنوب و غرب که قدم گذاشتن بدون وضو در روي خاك آن معصیت اسـت؛ آري،  
  پروراند. شود و الله در خود می دانشگاهی که گلزارش با خون شهیدان ما آبیاري می

اي و بـا وضـو پسـتانت را بـه دهـانم       ها را صبح نکرده و اما شما مادر عزیز که چه شب  
بلکه محمود بزرگ شود و موجب افتخار شما گردد. ولی کمـی فکـر کنیـد؛ چـه     نهادي که 

افتخاري باالتر از شهادت سرخ پسرت که این افتخار هم در دنیا و هـم در آخـرت اسـت؟    
چه نعمتی باالتر از این؟ پـس بـه پـاس ایـن      2»حسنۀ ةو فی االخرحسنۀ ربنا آتنا فی الدنیا «

اهللا،  اهللا، ســبحان ســبحان«خــدا بــاش.  3شــکرگزار پــاي دار و محبــت بــزرگ الهــی نمــاز بــه
  .»اهللا سبحان

رسـد و مـا    حسین بـه گـوش مـی    4»هل من ناصر ینصرنی«آري پدر و مادر عزیز، نداي   
                                           

 ».العضی«در اصل وصیت  -1
 .201بخشی از بقره/  -2
 ».شکرگذار«در اصل وصیت  -3
 ».ناصراً«در اصل وصیت  -4



 299      محمود، حسینی محب ¹استان سمنان 

هـاي پروردگـار سـر     ما همه باید در مقابل سخن و کـار  .لبیک لبیکهستیم که باید بگوییم 
  ؛ هر چه او بخواهد همان است.1آوریم تعظیم فرود 

یا ایها الذین امنوا التکونـوا کالـذین کفـروا و قـالوا الخـوانهم اذا      «ر طبق آیۀ شریفۀ ب  
 ةلوا لیجعـل اهللا ذلـک حسـر   تلو کانوا عندنا ما ماتوا و ما ق يضربوا فی االرض او کانوا غزّ

اي گرویدگان بـه دیـن   «فرماید:  می 2»فی قلوبهم و اهللا یحیی و یمیت و اهللا بما تعملون بصیر
شما به مانند آنان که راه کفر و نفاق پیمودند نباشید که گفتند اگر برادران و خویشـان  اسالم 

افتادنـد. ایـن آرزوهـاي     شدند به چنگ مرگ نمـی  ما به سفر نرفته و یا به جنگ حاضر نمی
میرانـد بـه هـر     گرداند و می باطل را خدا حسرت دل آنان خواهد کرد. خداست که زنده می

خواهد و به هر چه کنید آگاه است؛ پس صبر و استقامت را پیشه کنیـد   که می 3وقت و [...]
  و کاري کنید که مورد رضاي خدا قرار گیرد.

چه خوب گفت این پیر جماران که ما برندة جنگ هستیم و هـیچ تردیـدي در آن    4[...]  
  .5نیست؛ اگر بکشیم پیروزیم و اگر کشته شویم باز هم پیروزیم

  

وقت منحرف نشـوید.   . اول آنکه از خط رهبري والیت فقیه هیچو اما چند سفارش دارم  
اطاعـت کنیـد از خـدا و رسـول او و     « 6»اطیعو اهللا و اطیعوا الرسول و اولـی االمـر مـنکم   «

و همیشه سر نماز از خدا بخواهید: خدایا، خـدایا، تـا انقـالب مهـدي خمینـی را      » اولواالمر
ها و مخصوصـاً دعـاي کمیـل کـه بایـد       خنرانیدار. دوم اینکه در مساجد، نماز جمعه، س نگه

  گفت یک عالم معنویت و خودسازي در آن نهفته است شرکت کنند.
سوم آنکه خواندن قرآن؛ که هر وقت فرصتی کردید قرآن را با معنـی بخوانیـد. چهـارم،      

وقت از یاد خدا دور  کنم که هیچ کردم و حاال هم اشاره می این حرف را من خیلی تکرار می

                                           
 ».آوریم می«در اصل وصیت  -1
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ـ   « ید و در هر حالی که هستید به یاد او باشـید و از او بخواهیـد کـه   نشو  یالهـی التکلنـی ال
  .»گاه مرا تنها وامگذار خدایا هیچ« 1»]ابداً عینٍ طرفۀ[ نفسی

  .2دارمآرزوي توفیق و سالمتی از خداوند متعال براي تک تک شما   
  

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  حسینی محمود محب

  
  

                                           
 .)204، ص 18االنوار، ج  بحار() 9رسول اکرم( -1
 ».خواستارم«در اصل وصیت  -2
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  هاي کلیدي عبارت
I .خدایا به من توفیق عنایت کن که در راه تو کشته شوم 
I .پروردگارا، مرا سعید زنده بدار و شهید بمیران 
I کند. شهید آن انسان برتري است که با عشق و ایمان به خدا جان عزیزش را براي اسالم ایثار می 
I اهللا با تبـرش، محمـد    ش، ابراهیم خلیلاهللا با عصای کنیم که روزي موسی کلیم ما دفاع از حقی می

) با 7) با ذوالفقارش و حسین ابن علی(7اهللا( اش، علی ولی  ) با قرآن جاودانه9اهللا( رسول
 خونش از آن دفاع کردند.

I .آنان که در پشت جبهه هستند جبهه را تقویت نمایند 
I .در دعاها و نماز جمعه و جماعت شرکت کنید  

  مجتبی :نام
  محبوبی خانوادگی:  نام

  محمد پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1349پنجم مهر  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  دوم راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي شهرستان مهدیشهر :مزار
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  مجتبی محبوبی
  

  رحمن الرحیمبسم اهللا ال
  .1»ذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقونالّ و التحسبنّ«

شکر خداي را که توفیق یافتم براي بار دیگر به فرمودة رهبرم و در راه اسالم و قـرآن و    
به پاس خون شهدا قدم برداشته و به جبهۀ نور علیه ظلمت راه یابم و وجودم را تقـدیم بـه   

  یز کنم.اسالم عز
خدایا به من توفیق عنایت کن که در راه تو کشته شـوم. خـدایا بارالهـا پروردگـارا، مـرا        

خواهم که مرگم را شهادت در راه خودت و  سعید زنده بدار و شهید بمیران. خدایا از تو می
[و] به زیر پرچم اسالم و با اولیاء خودت قرار دهی. آنان که گفتند اهللا و بر آن پایدار ماندند 

حاضر نشدند بندة غیر خدا شوند فرشتگان رحمت بر آنان نازل شـده و آنـان را بـه همـان     
  اند بشارت دهند. بهشتی که انبیاء و اولیاء وعده داده

دانید شهادت چیست؟ شهادت چه پرمعنا و باارزش است، جهانی پـر از عشـق و    آیا می  
برتري است که با عشـق و ایمـان   ایمان و ایثار است! شهید چه کسی است. شهید آن انسان 

  کند. به خدا جان عزیزش را براي اسالم ایثار می
تـرین   شـریف « 2»الشـهادة القتل  ،اشرف الموت«فرماید:  ) می6حضرت رسول اکرم(  
) 7و نمونۀ عالی شهادت در راه حق شـهادت حسـین(  ». ها شهادت در راه خداست مرگ

دگــی و ایمـان داده اســت. ایــن  اسـت و اوســت کـه بــه مـا، درس اخــالص، شـهادت، آزا    
بینید به حق عمل نشـده و از باطـل    فرماید: اي مسلمانان مگر نمی ) است که می7حسین(

. و حال، در زمان ما و کربالي ایران و حسین عصر ما امام خمینی کبیـر  3شود جلوگیري نمی
  م بیاورند. باید در جواب این انسان فرزانه بیش از پیش جوانان و غیور مردان به جبهه هجو

  خدایا بارالها پروردگارا، مرگم را شهادت در راهت قرار بده.
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اي امت پیامبر بزرگ اسالم، بدانید مرگ در راه خـدا جـز سـعادت و خوشـبختی چیـز        
اهللا بـا   کنیم که روزي موسی کلیم دیگري نیست و این را توجه داشته که ما دفاع از حقی می

اش، علـی    بـا قـرآن جاودانـه    )6(اهللا ، محمـد رسـول  اهللا با تبرش عصایش، ابراهیم خلیل
  ) با خونش از آن دفاع کردند.7با ذوالفقارش و حسین ابن علی( )7(اهللا ولی
سفارش این حقیر به آن دسته از برادرانی که توانایی رفتن به جبهه را دارنـد ایـن اسـت      

قویت نماینـد. اگـر آن   که به جبهه رفته و آنان که در پشت جبهه هستند [این که] جبهه را ت
  تنها ماند، نگذارید که آن واقعه تکرار شود. )3فاطمه(روز حسین 

ایـد. در   و شما اي پدر و مادر من، به گردنم حق داشته و براي من زحمت زیادي کشیده  
خواهم کـه مـرا    این مدت که فرزند شما بودم شما را اذیت و آزار کردم. از شما عاجزانه می

اند  از دستم ناراحتی دیده 1برادران و خواهرانم و تمامی عزیزانی که احیاناً ببخشید و از تمام
کـنم کـه در    عاجزانه و با تمام وجود تقاضاي عفو دارم. و در پایان، همۀ شما را سفارش می

دعاها و نماز جمعه و جماعت شرکت کرده و در پیروي از والیت فقیه بیش از پیش کوشـا  
  باشید.

  دار. قالب مهدي خمینی را نگهخدایا خدایا تا ان
  نستوه براي نصر اسالم محافظت بفرما 2خدایا خدایا منتظري

  خدایا خدایا رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما
  خدانگهدار همگی شما
  مجتبی محبوبی

28/2/65  

                                           
 ».احیاناً اگر«در اصل وصیت  -1
 ر.ك. تعلیقات. -2
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  هاي کلیدي عبارت
I نظر داشته و به چیزي جز نیروي الیزال الهی ت کیه مکنید.خدا را همیشه مد 
I .پشتیبان اسالم باشید و خدا را یاري کنید تا انشاءاهللا خدا شما را یاري کند 
I .چه بهتر مسیري را انتخاب کنیم که اولش سعادت و آخرش شهادت 
I .مطمئن باشید که هر کس بخواهد از خط امام انحراف پیدا کند انحرافش انحراف از اسالم است 
I ی بیش نیست و شهادت من آزمایشی است براي شما.پدر و مادر عزیز، دنیا آزمایشگاه 
I .خدا را شکر کنید و خوشحال باشید از اینکه فرزند خود را هدیۀ خدا کردید 
I رو امام باشید. در مسیر الهی و مسیر والیت و رهبري گام بردارید و دنباله  

  محمد :نام
  محبوبی خانوادگی:  نام

  غالمحسین پدر: نام 
  حلیمه نام مادر:

  1341هجدهم شهریور  تاریخ تولد:
روسـتاي باغزنـدان از توابـع     محل تولد:

  شهرستان شاهرود
  دیپلم تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1364یکم بهمن  و بیست تاریخ شهادت:
  فاو عراق محل شهادت:
  - نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمد محبوبی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  »ولی اهللا اًرسول اهللا، اشهد ان علی داًاشهد ان ال اله اال اله، اشهد ان محم«

سالم بر مهدي(عج) منجی بشریت و سالم بر نایب بـرحقش امـام خمینـی و سـالم بـر        
شهدا از صدر اسالم تا به حال که بـا خـون سـرخ خـود درخـت جـاودان اسـالم را زنـده         

  اند. داشته نگه
در زمـان امامـت نایـب     شکر خداي را که بر ما منت نهاد و ما را از کسانی قرار داد کـه   

برحق امام زمـان(عج) امـام خمینـی بـراي احیـاي دیـن مبـین اسـالم و برافراشـتن پـرچم           
سازي حکومـت عـدل    در سراسر جهان و زمینه» ال اله اال اهللا، محمد رسول اهللا«رنگ  خونین

ة اند؛ و اگر خدا قبول کند قطرة خونی هم از ایـن بنـد   هاي حق علیه باطل رفته الهی به جبهه
هاي پاك و مطهر عزیزانی که از صدر اسالم تا بـه حـال ریختـه شـده      گنهکار در کنار خون

جا آورده باشـم و رسـالتی    هاي الهی را به اي از شکر نعمت بریزد، شاید توانسته باشم گوشه
  بود خدمت شما آیندگان تحویل دهم.  2چنان که از [...] آن 1که در مقابل اسالم داشته [...]

  ن چیزي جدا از وصیت دیگر شهدا نیست.و وصیت م
  خدا را همیشه مد نظر داشته و به چیزي جز نیروي الیزال الهی تکیه مکنید. -1
جا  هاي خداوندي را خصوصاً شکر نعمت رهبري را با اجراي فرامین امام به شکر نعمت -2

  آورید.
  را یاري کند. پشتیبان اسالم باشید و خدا را یاري کنید تا انشاءاهللا خدا شما -3
وسـیلۀ   زده تا بـه  اگر بخواهید در دنیا و آخرت سعادتمند شوید به ریسمان والیت چنگ -4

  آن از دریاي پرتالطم روزگار به ساحل نجات برسید.  
وحدت خود را با یکدیگر بیشتر کنید و براي مسائل جزئـی هـدف اصـلی را فرامـوش      -5

  نکنید.

                                           
 خوانا نیست. -1
 خوانا نیست. -2
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بار هجرت بست. پس چه بهتر مسـیري را   اید کولهبدانید دنیا محل گذر است و عاقبت ب  
بـارش ایمـان    انتخاب کنیم که اولش سعادت و آخرش شهادت (اگر خدا بخواهـد) و کولـه  

  است.
کنم که از امام پیروي کنید و دعا نمایید تا انشـاءاهللا خداونـد    عزیزان، باز هم سفارش می  

و مطمئن باشید که هر کـس بخواهـد   ایشان را براي اسالم تا انقالب مهدي(عج) نگه بدارد. 
از خط امام انحراف پیدا کند انحرافش انحراف از اسالم اسـت. و بگـویم: کسـانی کـه      1[...]

اینکه فکرهاي دیگري غیر از اسالم در  2شکی در رهبریت امام خداي ناخواسته دارند، براي
  ام را ندارند.   در تشییع جنازه 3باشد حق شرکت ذهنشان می

خواسـتید بگرییـد    پدر و مادر عزیز و برادران و... براي من نگریید. اگر هم میو به شما   
) گریه کنید، براي مظلومیت اسـالم گریـه کنیـد و بـراي دیگـر      7براي مظلومیت حسین(

طوري که قبالً گفته بودم دنیـا آزمایشـگاهی بـیش     شهدا گریه کنید، نه براي فرزندتان. همان
ایشـی اسـت بـراي شـما. بنـابراین خـدا را شـکر کنیـد و         آزم 4نیست و شهادت من و [...]

هایتـان   خوشحال باشید از اینکه فرزند خود را هدیۀ خدا کردید. به یاد خدا باشـید تـا قلـب   
  .5»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب«آرامش گیرد، چرا که این وعدة الهی است که فرمود 

و مسیر والیت و رهبـري گـام    برادران عزیز، وصیتم به شما این است که در مسیر الهی  
هاي ناباب اجتناب نمایید. مهدي جـان، امیـدوارم    رو امام باشید و از دوست بردارید و دنباله

که تو هم از همین اآلن خودت را هر چه بیشتر با مسائل اسالمی آشنا و وفق دهی و مطالعۀ 
  هاي اسالمی را فراموش نکنی و قرآن را بخوانی. کتاب
طلـبم و   بـا آنهـا بـوده حاللیـت مـی      6وندان و دوستان و برادرانی که [...]از تمام خویشا  

  بهره نگذارند. اند ببخشند و از دعاي خیر ما را بی امیدوارم که اگر بدي از ما دیده

                                           
 خوانا نیست. -1
 ».و با«در اصل وصیت  -2
 ».شکرت«در اصل وصیت  -3
 خوانا نیست. -4
 .28بخشی از رعد/  -5
 خوانا نیست. -6
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مادر عزیز. اگر یادت باشد یک روز مقداري کسالت پیدا کرده بودم و گفتم انشاءاهللا اگر   
بدهم براي جبهه. مقدارش دقیقاً یادم نیست ولی حـدود   هایم را خوب شدم مقداري از پول

هـایی   این مبلغ را به همراه بقیـه پـول   1باشد. برادران زحمت بکشند و [...] هزار تومان می 8
ام بدهند و مبلغ ذکر شده را به حساب جبهه واریز و مقدار بـاقی   که تا به حال از سپاه گرفته

ن یک عدد ساعت مچـی کـه یکـی از بـرادران هدیـه      را برایم روزه و نماز بخوانند. در ضم
  باشد؛ بدهید به مهدي استفاده نماید.   ها در قفسه می نموده بود در کنار رنگ

  دانید. مقداري رنگ و تعدادي کتاب هم دارم که خود می  

                                           
 خوانا نیست. -1
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  هاي کلیدي عبارت
I تا به ساحل پیروزي برسیم. کنیم گویند: آنقدر در دریاي خون شنا می یاران همه می 
I .چه خوش است که انسان در بستر نمیرد، چون مردن در بستر ذلت است 
I قدر زیباست که انسان شهادت در راه خدا را مرگ خود قرار دهد. چه 
I .من خودم این راه را انتخاب کردم 
I      یـاري   شما با از دست دادن فرزندتان خدا را یاري کردید، مطمئن باشـید کـه خـدا نیـز شـما را

 خواهد کرد.
I .برادران عزیز راه مرا ادامه داده و نگذارید اسلحۀ من بر زمین بماند 
I گویان بزنید. خواهران گرامی، با حفظ حجاب خود مشت محکمی بر دهان یاوه 
I .امام را تنها نگذارید و در دعاهایتان امام را از یاد نبرید 
I یدها دریغ نورز ها را پر کنید و از کمک به جبهه جبهه. 
I .به فرزندانتان قرآن بیاموزید و فرزندانتان را به جبهه بفرستید  

  علی محمد :نام
  فوالدي محبوبی گی:خانواد  نام

  اصغر علی پدر: نام 
  زینب نام مادر:

  1344بیستم خرداد  تاریخ تولد:
محله از توابـع   روستاي فوالد محل تولد:

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

  1362هشتم آبان  و بیست تاریخ شهادت:
  پنجوین عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  فوالدي محمدعلی محبوبی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب الشهدا

  به نام خداوند تبارك و تعالی، بخشنده و مهربان
  .1»و التحسبنّ الّذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
اند. نه آنـان زنـده و در نـزد خـدا روزي      روند مرده د کسانی که در راه خدا میبری گمان می«

  (قرآن کریم) .»خورند می
کند و چه بهتر است که انسان بـا هـدفی مشـخص و در     آفتاب زندگی روزي غروب می  

  خواهیم که ما در راه اسالم شهید شویم.  گونه ما از خداوند می راه خدا جان نثار کند. همان
خداوندا ما را صـبر و شـکیبایی ده و مـا را در راه    « 2»ا مسلمیننافرغ علینا صبرا و توف ربنا«

  ».اسالم شهید کن
با سالم و درود به پیشگاه مهدي موعـود(عج) و نماینـدة بـرحقش امـام خمینـی رهبـر         

شیعیان و مستضعفان جهان و با سالم و درود به ارواح پاك شهیدان صـدر اسـالم از هابیـل    
  کربالي ایران. 3ان [...]تا شهید

گویند: آنقـدر در   خواهم بنویسم در مکانی است که یاران همه می اي را که ابتدا می جمله  
دانید که شما هم فرزندتان  دانم می کنیم تا به ساحل پیروزي برسیم. نمی دریاي خون شنا می

خـوش  شعارش همین است یا نه. چون مرگ در هر مکان و در هر زمان حتمی اسـت چـه   
قـدر زیباسـت کـه     است که انسان در بستر نمیرد، چون مردن در بستر ذلت است. پـس چـه  

  انسان شهادت در راه خدا را مرگ خود قرار دهد.
در اینجا با توجه به موقعیت زمانی بر همۀ ما واجب کفائی است که در مقابل زورگویان   

باشـد عمـل    که وظیفـه الهـی مـی    اکنون ما به امر ولی امر آنچه 4و مشرکین و کفار بایستیم.

                                           
 ».هم یرزقونو التحسبن الذین آمنوا قتلوا فی سبیل اهللا امواتا ... رب«. در اصل وصیت 169عمران/  آل -1
 ...».او توفنا «... . در اصل وصیت 126اعراف/  سورة بخشی از -2
 خوانا نیست. -3
 ».به ایستیم«در اصل وصیت  -4
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  نموده و خواهیم نمود. 
پدر جان، امیدوارم که ناراحت نباشید. فرزندتان نوید فتح کربال و متالشـی شـدن تمـام      

دهد. آري تا کربال راهی نمانـده. اینجـا    هاي استکباري در سراسر جهان را به شما می قدرت
شـمار حسـینی تـا کـربال      هاي بـی  با قافلهاي [...]  وین عراق است؛ فاصله چند کیلومتري پنج

  است. و نیز پدر جان مبادا ناراحت باشید.
فرمایند: امتان من، هر کس خدا را یاري کند خـدا نیـز او را    شریفه پیامبر اسالم می 1[...]  

کند. شما با از دست دادن فرزندتان خدا را یاري کردید، مطمئن باشید که خدا نیـز   یاري می
  واهد کرد. پدر جان خداحافظ.  شما را یاري خ

و اما مادرم. سالم. امیدوارم که آخرین سـالم فرزنـدت را بپـذیري. مـادر جـان. ضـمن         
بخشیدن فرزندتان، وصیتی چند به شما مادر عزیز و گرامـی دارم. اولـین وصـیت    [آرزوي] 

  در سوگ من عزاداري کنی. مبادامن این است که 
  

ــن     ــردم م ــه برنگ ــادر ک ــن اي م ــا ک   دع
  

ــ   ــتهتـ ــربال [...] و خواسـ ــا در کـ   2اي مـ
ــش      3[...]   ــر شـ ــار قبـ ــینم  کنـ ــه بنشـ   گوشـ
  مــــادر جــــان فکــــر نکــــن تنهــــایم  

  
  اینجاست در بـرم اي مـادر    خود حسین  

  اینجــــا زمزمــــۀ شــــادي اســــت 4[...]  
  

ــۀ دامادیســـت    ــنگرها حجلـ   دامـــن سـ
ــازان ســــرود آزادیســــت      نالــــۀ جانبــ

  
  آیـــت حـــق اینجـــا بنگـــرم اي مـــادر  

    

  جان مادر 5[...]
  

  هر زمان مـادر نمـودي یـاد از قبـر شـهید     
  

  گریه کن بر قاسم [و] بر اکبر اشک ریـز   
    

و امیدوارم، مادر جان، شیر پاکت را حاللم کنید و هیچ ناراحت نباشید. من خـودم ایـن     

                                           
 خوانا نیست. -1
 خوانا نیست. -2
 خوانا نیست. -3
 خوانا نیست. -4
 خوانا نیست. -5
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من بـر زمـین    1راه را انتخاب کردم. و شما برادران عزیز راه مرا ادامه داده و نگذارید اسلحۀ
گویـان بزنیـد و    خواهران گرامی، با حفظ حجاب خود مشت محکمی بر دهان یاوهبماند. و 

  تر از خون سرخ من است و ناراحت نباشید. سیاهی چادر شما رنگین
و پیام من به شما ملت ایران این است اول، امام را تنها نگذارید و در دعاهایتـان امـام را     

ها دریغ نورزید و نمازها را در جماعت  ه جبههها را پر کنید و از کمک ب از یاد نبرید و جبهه
برقرار کنید. و شما اي ملت فوالدمحله، قرآن را بخوانید و به فرزنـدانتان قـرآن بیاموزیـد و    

برد  ها که خود تولید کشور را باال می فرزندانتان را به جبهه بفرستید و با کار خود در زراعت
هـاي انقالبـی را جـزء     ت از دولـت و ارگـان  گویان بزنید. حمای مشت محکمی بر دهان یاوه

  عمل بیاورید. مردان همکاري کامل را به وظایف شرعی خود قرار بدهید و با دولت
و در پایان با [آرزوي] طول عمر براي رهبر انقالب و پیروزي رزمندگان، شـما خـانوادة     

  سپارم. گرامی و ملت عزیز ایران را به خداي بزرگ می
  

                                           
 ».اصلحه«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I .مطمئن باشید که به قول اماممان ما پیروزیم 
I .ما امت اسالم را سر جنگ نیست و ما سرسپرده مکتب توحیدیم 
I آرایـی   خواهیم مسلمان باشیم تمامی ابرجنایتکاران شـرق و غـرب در مقابـل مـا صـف      چون می

 اند. کرده
I وار ایستاده و از جـاي خـود تکـان    ها به علت ایمان در کارمان چون کوهی است با این همه توطئه

 نخواهیم خورد.
I هـا نیسـتند کـه در سـوداهاي      هاي کوکی ابرقـدرت  هایی مثل صدام چیزي جز عروسک مترسک

 کنند و پایان راهشان هم جهنم است و بس. کارند و طوفان درو می قادسیه باد می
I  دگر همیشه تاریخ بنماییـد  خود بیعتی دوباره با این فریا» لبیک یا خمینی«بر شماست که با نداي

 پا خیزید. و به
I .سعی نمایید که زیر بار ذلت نروید که پیروزي از آن شماست 
I روم. سوي صاحب امانت می پدر و مادر عزیزم، من امانتی از جانب خدا نزد شما بودم و حاال به 
I ام. ام و تا آخر آن هم ایستاده این راه را با کمال آگاهی انتخاب کرده 
I وار همچون کوهی استوار صبر و تحمل نمایی. انم، امیدوارم زینبهمسر قهرم 
I طور بود که اگر لیاقت داشته باشم به راه خدا بروم. سرنوشت من هم این 
I .دنیا ایستگاه موقتی است و مقصد جاي دیگري است  

  المحمد عبد :نام
  خانی محمد خانوادگی:  نام

  غالمحسین پدر: نام 
  خاتون هاجر نام مادر:

  1340یازدهم اسفند  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  سوم متوسطه تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

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

  زاده یحیاي زادگاهش امام :مزار
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  عبدالمحمد محمدخانی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
تؤمنـون بـاهللا و رسـوله و     مجیکم من عذاب الیتن ةیا ایها الذین امنوا هل ادلکم علی تجار«

(سـورة صـف،    .»تجاهدون فی سبیل اهللا باموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون
  1)11و  10آیه 
(امـام   2جنگ جنگ است و عزت و شرف میهن ما نیز در گروه همـین مبـارزات اسـت.     

  خمینی)
اهللا آخـرین پیـامبر و فرسـتادة     با شهادت به وحدانیت خداوند و رسـالت محمـد رسـول     

خدایی و با شهادت به والیت امیرالمؤمنین و ائمه اطهـار تـا آخـرین اختـر تابنـاك آسـمان       
والیت حضرت مهدي(عج). با سپاس خداوندي که انسان را هسـتی بخشـید و بـا درود بـر     

هـا امـام    انفرستادگان الهی که انسان را به راه مستقیم هدایت نمودند و با درود بر منجی انس
مهدي(عج) و نایب برحقش امام خمینی و با درود بر روان پاك شهداي اسالم و بـا درود و  

  هاي نبرد حق علیه باطل. سالم بر تمامی رزمندگان جبهه
اند لذا  نامه را براي هر مسلمان ضروري دانسته چون پیامبر و ائمه معصوم نوشتن وصیت  

  یسم.نو عنوان وصیت می این چند جمله را به
صفتان کفرپیشه، همچون مغوالن بر مـا   اینک که صدامیان، این جانیان خونخوار و شیطان  

انـد بایـد بـا یـاري خداونـد       کشی را بـه راه انداختـه   اند و رسم خونخواري و مسلمان تاخته
دانیم  سوي دشمن هجوم بریم و مطمئن باشید که به قول اماممان ما پیروزیم. و همۀ ما می به

اي ندارد و این واقعیتی بس تلخ و دردناك است ولـی   جز نیستی و نابودي فایده هکه جنگ ب
بدانید ما امت اسالم را سر جنگ نیست و ما سرسپرده مکتب توحیدیم و در صراط مسـتقیم  

  هدایت و ارشاد. کشورگشایی کار ما نیست.
. و اینک نیز العالمین است و ما مسلمان و جز براي خدا نبرد نخواهیم کرد خداي ما رب  

                                           
 ».10و  9آیه «در اصل وصیت  -1
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خواهیم مسـلمان   گفتن ماست؛ و چون می» اهللا اکبر«جرم بزرگ ما در نزد ابرجنایتکاران دنیا 
باشیم و اسالم واقعی را در جامعه پیاده نماییم. لذا تمامی ابرجنایتکـاران شـرق و غـرب در    

  اند. آرایی کرده مقابل ما صف
ن در کارمـان چـون کـوهی اسـتوار     ها بـه علـت ایمـا    و حال ببینید که با این همه توطئه  

گذاریم که توانی به مـا داد   ایستاده و از جاي خود تکان نخواهیم خورد و خداي را شکر می
هاي بزرگ بتـوانیم بـر    سال و اندي جنگ و مقاومت و ایثار و حماسه با شیطان 4تا در طی 

ال هـم طـول   سـ  20ها فائق آییم. و چه زیبا اماممان گفت اگـر ایـن جنـگ     تمامی ابرقدرت
  1.ایم بکشد ما ایستاده

اهللا ایران به پیروي از این پیام پیامبرگونه استوار و نستوه و حاضر  و امروز نیز امت حزب  
صـفتی و پسـتی    دهـد و شـیطان   ) شـهادت مـی  7در صحنه همچنان بر مظلومیت حسین(

هـایی مثـل صـدام چیـزي جـز       دانـد کـه مترسـک    کند چـون مـی   یزیدیان زمان را ثابت می
کارنـد و طوفـان درو    ها نیستند که در سوداهاي قادسیه باد می هاي کوکی ابرقدرت عروسک

  کنند و پایان راهشان هم جهنم است و بس. می
خون بر شمشیر پیـروز  «و در نهایت این اسالم است که همیشه سربلند و سرافراز نداي   

جبهه و پاسداران خـون  هاي وارستگان خداجو و راهیان  دهد. و این حماسه را سر می» است
) است؛ آنانی که پرواي جان و سر ندارند و در کشتن و کشته شدن پیروزنـد و  7حسین(

) 7آینـد و همچـون مـوالي خـود علـی(      آنگاه [است] که به فیض عظیم شهادت نایل می
  را بر زبان دارند. 2»فزت و رب الکعبه«نغمه 

هـا.    و مخصوصاً شما اي بسـیجی اهللا و این است پیام رزمندگان اسالم به شما امت حزب  
خواند و  سوي خود می به 3»هل من ناصر ینصرنی«اکنون پیر جماران امت خویش را با نداي 

خـود بیعتـی   » لبیـک یـا خمینـی   «دهد. بر شماست که با نداي  مژدة مرگ جهانخواران را می
هـا   سـوي جبهـه   بـه پا خیزید و جوانمردانـه   دوباره با این فریادگر همیشه تاریخ بنمایید و به

                                           
 .75، ص 5صحیفۀ امام، ج  -1
 ).7، کیفیت شهادت علی(239ص  ،127، باب 42االنوار، ج  ) پس از ضربت خوردن. بحار7کالم علی( -2
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ان تنصـرو اهللا  «بشتابید و سعی نمایید که زیر بار ذلت نروید کـه پیـروزي از آن شماسـت.    
  1»ینصرکم و یثبت اقدامکم

دانم با چه رویی بـا شـما صـحبت نمـایم؛ خیلـی از شـما        و اما پدر و مادر عزیزم. نمی  
اي را  وانستم حتـی ذره اید ولی من نت ام. شما براي من زحمات زیادي را متحمل شده شرمنده

ام فرزند خوبی براي شـما باشـم. ولـی بدانیـد کـه مـن        در حق شما جبران نمایم و نتوانسته
  روم. سوي صاحب امانت می امانتی از جانب خدا نزد شما بودم و حاال به

قدر خوب است که در راه هـدف مقدسـی و در راه خـدا     میرند، اما چه ها می همۀ انسان  
ام و تـا آخـر آن هـم     نماییم. من این راه را با کمال آگـاهی انتخـاب کـرده   جان خود را فدا 

ام که یا پیروزي نهایی نصیبمان گردد و یا در این راه، اگـر لیاقـت داشـتیم، خداونـد      ایستاده
شهادت نصیب ما فرماید. امید است به بزرگواري خـود مـرا ببخشـید و حاللـم نماییـد. از      

اجر جزیل مسئلت دارم و از تمام خویشاوندانم نیـز طلـب   خداوند متعال براي شما صبر و 
  دارتان باشد. طلبم. خدا نگه حاللیت می

دانم که غـم از دسـت دادن مـن از جهتـی بـراي تـو        و پیام من به تو همسر قهرمانم. می  
وار همچون کوهی استوار صبر و تحمـل نمـایی. از    سخت و گران است ولی امیدوارم زینب

هی که در کنار هم بودیم نتوانستم وظیفه همسري خود را در قبال شـما  اینکه در مدت کوتا
اي  هایی را که از من دیده خواهم و امیدوارم مرا ببخشی و بدي نمایم از شما معذرت می 2ادا

طـور بـود کـه اگـر لیاقـت       حالل نمایی. هر کسی قضا و قدري دارد، سرنوشت من هم این
اید کمال  هایی که در این مدت متحمل شده ها و زحمت داشته باشم به راه خدا بروم. از رنج

کنم و از خداوند برایتان صبر و اجر جزیل مسئلت دارم و از پدر و مادر و عزیزان  تشکر می
  نمایم. دیگرتان نیز طلب عفو و بخشش می

اي بـراي   و شما برادران و خواهرانم. کوشش کنید که در ایـن دنیـاي فـانی زاد و توشـه      
راهم نمایید که دنیا ایستگاه موقتی است و مقصد جاي دیگري است. بکوشید آخرت خود ف

واجباتتان ترك نشود و در راه پیشبرد اهداف اسـالم و پیـروي از والیـت فقیـه و حکومـت      

                                           
 .7محمد/  سورة بخشی از -1
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جـا بیـاورم مـرا     اسالمی سعی و تالش نمایید. اگر نتوانستم حق برادري را در حق شـما بـه  
طلـبم و   خصـوص مسـیب، حاللیـت مـی     وستانم، بـه ببخشید و حاللم نمایید. از تک تک د

  امیدوارم مرا ببخشند.
اي جداگانــه  در ضــمن مقــداري قــرض و بــدهکاري و طلبکــاري دارم کــه در صــفحه   

  یادداشت شده است.
به امید پیروزي نهایی رزمندگان اسالم. طول عمر رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینـی    

  .و تعجیل در فرج آقا امام زمان(عج)
  الحقیر عبدالمحمد محمدخانی

15/8/63  
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  هاي کلیدي عبارت
I اي شده براي تشکیل اتحاد جماهیر اسالمی. با رحمت خدایی جنگ مقدمه 
I خواهد و خون، که پیامدش نصرت الهی است. این موضع ایثار می 
I دهیم. گونه سازش نمی جنگیم و تن به هیچ ما می 
I فشاریم. می» نه شرقی نه غربی پا«ر سیاست جنگیم و ب با شهامت می 
I .امیدوارم که امامتان را فراموش نکنید  

  حسن :نام
  صالحی محمد خانوادگی:  نام

  علی پدر: نام 
  مریم نام مادر:

  1340سوم فروردین  و یستب تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  چهارم ابتدایی تحصیالت:
  ارتش کننده: ارگان اعزام

  1362هشتم اسفند  تاریخ شهادت:
  جزیرة مجنون عراق محل شهادت:
  - نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  حسن محمدصالحی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
فـادخلی فـی عبـادي و ادخلـی      ضـیۀ مرضـیۀ  یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک را«

  .1»جنتی
اد و ایثـار و شـهادتمان   سالم و درود بر امام و امت امامی؛ که ما بایـد بـا تـالش و جهـ      

رهبري و امامت جهانیشان را عینیت بخشیم و جهانی انقالبـی و اسـالمی بسـازیم. انقـالب     
بـار بـا رحمـت خـدایی جنـگ       خونینمان سنگر به سنگر کفر جهانی را عقب نشانده و این 

  اي شده براي تشکیل اتحاد جماهیر اسالمی، انشاءاهللا.   مقدمه
خواهـد و خـون، کـه پیامـدش نصـرت الهـی اسـت. و         ثار میو بدانید که این موضع ای  

اثر رنج و سعی و کوشش و زجر و ناراحتی و خون دادن است. بلـه، مـا    2پیروزي اسالم در
» یا فـتح یـا شـهادت   «دهیم و با شعار همیشگی  گونه سازش نمی جنگیم و تن به هیچ هم می

  فشاریم.   می» نه شرقی نه غربی پا«جنگیم و بر سیاست  با شهامت می
. 5از مـن دیدنـد مـرا ببخشـند     4[و] خواهر و بـرادر هـر چـه خـوبی و بـدي      3پسرعمو  

من کمـی خـرج    6براي -از او بگیر -پسرعموي عزیزم، هر چه پول پیش شما و برادرم دارم
  کنید باقی ماند[ه] آن در راه خدا بدهید. و امیدوارم که امامتان را فراموش نکنید.  

  ت دارم.تعزیزم. دوس 7ظ خواهر، خداحافظ پسرعمويخداحافظ برادر، خداحاف
  8اهللا [...] شاهرود، سپاه پاسداران منزل قدرت  

24/1/62  
  برادرت حسن محمدصالحی

                                           
 . 30تا  27فجر/  -1
 ».و در«در اصل وصیت  -2
 ».ر عمويپس«در اصل وصیت  -3
 ».بعدي«در اصل وصیت  -4
 ».دیتند مرا ببخشند«در اصل وصیت  -5
 »پسر عموي براي«در اصل وصیت  -6
 ».پسرعمی«در اصل وصیت  -7
 خوانا نیست. -8
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  هاي کلیدي عبارت
I هاي پیامبرگونه خود توانست ملت مظلـوم ایـران را از یـوغ     امام خمینی مد ظله العالی با رهبري

 خواران نجات دهد. همۀ جهان
I شود. ها در دنیا و آخرت می صراط مستقیم الهی است که تنها راهی است که سبب نجات انسان 
I بر همۀ ما الزم است که فرامین و دستورات آن بزرگوار را سرمشق زندگی خود قرار دهیم. 
I (عج)است.  دستورات امام همان دستورات امام زمان 
I براي شما نبـودم امیـدوارم کـه بنـده را      پدر و مادر عزیزم، هرچند که در این مدت فرزند خوبی

 ببخشید.
I .شهدا از شما انتظار این را دارند که وصایاي آنها را عملی کنید 
I آیند زخم زبان نزنید. آیید به آنهایی که جبهه می اگر جبهه نمی 
I اید. اي خواهران روستایی اگر حجاب خود را حفظ نکنید خون شهدا را پایمال کرده  

  اسماعیل :نام
  هاشمی محمد خانوادگی:  نام

  اصغر علی پدر: نام 
  منور نام مادر:

  1349دوم آذر  تاریخ تولد:
ده از توابـع  روسـتاي حـدا   محل تولـد: 

  شهرستان دامغان
  اول متوسطه 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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  یاسماعیل محمدهاشم
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»مع الظالمین  اال برما ةو الحیا ةفانی ال اري الموت اال سعاد« السالم: قال الحسین علیه

) و درود خـدا  6درود خدا بر پیامبران الهی از آدم تا خاتم پیامبران حضرت محمد(  
داي اسـالم از  بر آل بیت پیامبر صلوات اهللا علیهم اجمعین و درود خدا بـر ارواح طیبـه شـه   

الشـأن انقـالب اسـالمی     ساالر شهیدان تا شهداي جنگ تحمیلی و درود خدا بر رهبر عظـیم 
هاي پیامبرگونه خود توانست ملت مظلوم ایران را از  امام خمینی مد ظله العالی که با رهبري

  خواران نجات دهد. یوغ همۀ جهان
باشد کـه پیـامبر    ید همان راهی میپیمای اي امت مسلمان ایران، راهی را که شما دارید می  

ها کشـیدند و آن   ها و رنج ) در طول عمر خود براي آن مشقت7اسالم و ائمه معصومین(
هـا در دنیـا و    راه همان صراط مستقیم الهی است که تنها راهی است که سبب نجات انسـان 

داشـته و   شود. این را باید بدانیم که اسالم عزیز در طول تـاریخ دشـمنان زیـادي    آخرت می
دارد و تا ظهور امام عصر(عج) مقابله بین اسالم و کفر وجـود دارد و بایـد انسـان سـعی و     
تالش کند که پشتیبان اسالم باشد و در این زمـان کـه تأییـد امـام زمـان(عج) امـام خمینـی        

اهللا پرچم پرافتخار اسـالم را بـر دوش کشـیده بـر همـۀ مـا الزم اسـت کـه فـرامین و           حفظ
زرگوار را سرمشق زندگی خود قرار دهـیم و بـر اسـاس آن عمـل کنـیم کـه       آن ب تدستورا

  است.  دستورات امام همان دستورات امام زمان(عج)
اي پدر و مادر عزیزم، هرچند که در این مدت فرزند خوبی براي شما نبـودم امیـدوارم کـه    

نبـودم. در  بنده را ببخشید. پدرم، خالصه اینکه در این مدت عمرم فرزند خوبی براي شـما  
این مدت عمر دستورات و فرمایشات شما را عملی نکرده و بر خالف فـرامین شـما عمـل    

  کردم. امیدوارم که مرا ببخشید. می

                                           
من مرگ «هاي معروف عاشوراست. ترجمۀ  از شعار ) خطاب به یاران خویش و7از سخنان حضرت امام حسین( -1

فرهنـگ عاشـورا، جـواد محـدثی، ص     ». دانـم  انم و زندگی با ظالمین را خسران مید (شهادت) را جز سعادت نمی
268. 
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دانـم کـه چگونـه از     مادرم. امیدوارم که مرا ببخشید و از بنده راضی بوده [باشید]. نمـی   
گی پرستاري بـراي بنـده   هاي تو بگویم. از این بگویم که در بچ هاي خود یا از زحمت بدي

اي؟ مـادرم،   بوده بودي یا از حال که مادر مهربانی براي بنده بودي که واقعاً دلسوز آینده من 
هـاي بنـده را ببخشـید. بـاز هـم       هـا و بـدي   طلبم، امیدوارم که زشتی حال از تو حاللیت می

م کـه بنـده را   ام امیـدوار  گویم که هرچند در این مدت عمر فرزند خوبی براي شما نبوده می
  هاي بنده را نادیده گرفته باشید. ببخشید و نافرمانی

هـا، همسـایگان و دوسـتان. امیـدوارم کـه       و اي مردم مسلمان روسـتاي حـداده، فامیـل     
خـواهم در صـحنه حضـور     هاي بنده را نادیده گرفته باشید [و] مرا ببخشید. از شما می بدي

ها و دیگر مسائل. جبهه را محکم حفظ کنیـد و   ییپیما راه  بیشتري پیدا کنید؛ در جبهه جنگ،
فرمایشات امام عزیز را عملی کنید. سـالح بـه زمـین افتـاده شـهدا[ي] روسـتا را از زمـین        
بردارید. این شهدا از شما انتظار این را دارند که وصایاي آنها را عملی کنید. فکر کنید ببینید 

؛ اینهایی که جان خود را فـداي اسـالم و   کدام یک از فرمایشات این عزیزان را عملی کردید
آیند زخم زبان نزنیـد.   آیید به آنهایی که جبهه می میهن کردند. ولی شما، حتی اگر جبهه نمی
خواهم کـه حجـاب خـود را حفـظ کنیـد. اگـر        و اي خواهران و زنان روستایی، از شما می

ت هـم حجـاب   د. پـس خـوب اسـ   یا حجاب خود را حفظ نکنید خون شهدا را پایمال کرده
  خود را حفظ کنید و هم اینکه خون شهدا را پایمال نکنید.

اگر این بنده به درجۀ رفیع شهادت نائل آمدم امیدوارم که سالح بر زمین افتـادة بنـده را     
  از زمین بردارید و به راه دیگر شهدا ادامه دهید.

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  حقیر اسماعیل محمدهاشمی

  دقیقه 8/12ساعت  1366اسفندماه  5خ مور
  اسماعیل محمدهاشمی
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  هاي کلیدي عبارت
I .هیچگاه امام خمینی را تنها نگذارید 
I  به راه خودش هدایت کرده. را گزارم که ما خدا سپاساز 
I  خواهم حافظ این انقالب، انقالبی که براي برقراري حکومت تو بـر روي زمـین    ز تو میاخدایا

 ی.بوده باش
I خواهم حامی تمامی مستضعفان باشی. خدایا از تو می  

  ابوالفضل :نام
  محمدي خانوادگی:  نام

  اصغر علی پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1338پنجم بهمن  تاریخ تولد:
روسـتاي دهمـال از توابـع     محل تولـد: 

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

  1361چهارم فروردین  تاریخ شهادت:
  دالپري محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  ابوالفضل محمدي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
خمینی کبیر، من ابوالفضل محمدي با نوشـتن   1با سالم بر حضرت مهدي(عج) و سالم [...]

  نویسم. خودم را می این [...]
واهم که همچـون دیگـر   خ وخواهند بود می در اول از مردم مسلمان و فداکار ایران [...]  

خون شهیدان حمایت کرده و هیچگاه امام خمینی را تنها نگذاریـد تـا    شهداي اسالم از [...]
  خداي نکرده دشمنان اسالم شاد شوند.

شهادت من  خواهم که [...] در ادامه کالمم با پدر و مادرم و همسرم و تمامی خانواده می  
همیشـه خـدا را در نظـر     باشند که مـن در راه [...]  هیچگونه ناراحتی به خود راه نداده [...]

  و از او تنها طلب یاري و صبر و پیروزي داریم. ما براي خدا [..] داشته [...]
آن بـه   گزارم که ما به راه خودش هدایت کرده، راهی کـه در [...]  خدا سپاساز در آخر   

خواهم کـه   شه از تو میدر این لحظه همچون همی یاایم. خدا عبادت جنگ با متجاورین آمده
حافظ این انقالب، انقالبی که براي برقراري حکومت تو بر روي زمین بوده و امـام خمینـی   

  این بنده باتقواي تو و حامی تمامی مستضعفان باشی، شکر تو را.
  »والسالم«

  ابوالفضل محمدي
28/12/60  

                                           
 است، خوانا نیست.  خوانا نیست. عباراتی که در متن با [..] مشخص شده -1
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  کلیدي عبارت
I شم.امیدوارم که به نداي امام پاسخ مثبت داده با 
I جنگم. تا آخرین سربازي که از کفار بعثی در خاك عزیز میهن باقی باشد می 
I روم جز براي رضاي خدا و یاري اسالم و قرآن و نگهداري از میهن عزیز نیست. راهی که می  

  اسماعیل :نام
  محمدي خانوادگی:  نام

  حسن پدر: نام 
  بیگم سکینه نام مادر:

  1340یکم خرداد  تاریخ تولد:
روسـتاي قهـج علیـا از توابـع      محل تولد:

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

  1360پنجم مهر  تاریخ شهادت:
  ماهشهر محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  اسماعیل محمدي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
لیـه کفـار بعثـی    سالم بر تو اي پدر عزیز و اي مادر مهربان. اینک که عـازم جبهـۀ جنـگ ع   

باشم، امیدوارم که به نداي امام پاسخ مثبت داده باشم، سعادت داشته و به درجۀ شهادت  می
مفتخر شوم. در غیر اینصورت تا آخرین سربازي که از کفار بعثی در خاك عزیز میهن بـاقی  

هـر  جنگم یا اینکه به یاري خداي متعال با تمام سربازان اسالم به زیـارت مرقـد مط   باشد می
  حضرت سیدالشهدا و سایر شهدا و ائمۀ اطهار نائل خواهم آمد.

روم جز براي رضاي خـدا و یـاري    پدر عزیز و مادر مهربان، حاللم نمایید. راهی که می  
  اسالم و قرآن و نگهداري از میهن عزیز نیست.

  »والسالم علیکم و رحمۀ اهللا و برکاته«
  سرباز اسالم و پاسدار قرآن، اسماعیل محمدي

  ش 16/11/60
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  هاي کلیدي عبارت
I )در میدان نبرد شهید شد.7اي جوانان نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین ( 
I )در محراب عبادت شهید شد.7اي جوانان مبادا در غفلت بمیرید که علی ( 
I و با هـدف شـهید   7) در راه حسین(7اکبر حسین( تفاوتی بمیرید که علی مبادا در حال بی (

 شد.
I رگز دشمنان بین شما تفرقه نیاندازند و شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند.ه 
I دارید. هاي حق برعلیه باطل ثابت نگه حضورتان را در جبهه 
I .آنان که پیرو خط سرخ امام خمینی نیستند و به والیت او اعتقاد ندارند بر من نگریند 
I و کنید و از من راضی باشید.اید مرا عف اگر خداي نخواسته از من بدي و خطایی دیده 
I هاي نبرد بفرستید. همه مثل خاندان وهب جوانانتان را به جبهه 
I .برادران استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان براي تسکین دردهاست  

  اصغر :نام
  محمدي خانوادگی:  نام

  شعبان پدر: نام 
  سکینه نام مادر:

  1348هشتم فروردین  تاریخ تولد:
  شهرستان گرگان محل تولد:
  پایان دورة ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1364کم بهمن ی و بیست تاریخ شهادت:
  رود اروند محل شهادت:
  بت ترکشاصا نحوة شهادت:

گلزار شهداي روستاي ابر از توابـع   :مزار
  شهرستان شاهرود
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  اصغر محمدي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
، تاریخ وصـیت  1346// 23اینجانب اصغر شهرت محمدي فرزند شعبان ساکن روستاي ابر متولد

شـوم و بـه یـاري     . اول به امید خداوند متعال عازم جبهه حق برعلیه باطل مـی 1364ماه  سوم دي
قرآن و دین اسالم و رهبر کبیـر انقـالب از خـون شـهیدا[ن] اسـالم و نـاموس و خـاك کشـور         

  م.  شهید شو تا 1جنگم روم و می کنم. آنقدر به جبهه می جمهوري اسالمی ایران دفا[ع] می
  اصغر محمدي

) در میدان نبرد شـهید شـد. اي   عاي جوانان نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین(  
) در محراب عبـادت شـهید شـد و مبـادا در حـال      عجوانان مبادا در غفلت بمیرید که علی(

و با هدف شهید شد.  علیه السالم ) در راه حسین7حسین( 2اکبر تفاوتی بمیرید که علی بی
مبادا از رفتن فرزنـدانتان بـه جبهـه جلـوگیري کنیـد کـه فـردا در محضـر خـدا          اي مادران 

شهید را نمود. همه مثل خاندان وهب  72) را بدهید که تحمل 3توانید جواب زینب( نمی
هاي نبرد بفرستید و حتماً جسد او را هـم تحویـل نگیریـد زیـرا مـادر       جوانانتان را به جبهه

  گیرم. ام پس نمی دادهوهب فرمود سري را که در راه خدا 
هـا بـراي تسـکین دردهاسـت و      و دعا را از یاد نبرند که بهترین درمان 3برادران، استغفار  

همیشه به یاد خدا باشید و راه او قدم بردارید و هرگز دشمنان بین شـما تفرقـه نیاندازنـد و    
ن و روز شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند که اگر چنـین کردنـد روز بـدبختی مسـلمانا    

دارید. در امـام   هاي حق برعلیه باطل ثابت نگه هاست. حضورتان را در جبهه جشن ابرقدرت
بیشتر دقیق شوید و سعی کنید عظمت او را بیابید و خود را تسلیم او سـازید و صـداقت و   

  اخالص خود را همچنان حفظ کنید.
تند و به والیـت  اگر فیض شهادت نصیبم گشت آنان که پیرو خط سرخ امام خمینی نیس  

او اعتقاد ندارند بر من نگریند و بر جنازة من حاضر نشوند اما باشد که دمـاء شـهدا آنـان را    
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  نیز متحول سازد و به رحمت الهی نزدیکشان کند.
سالم مرا به رهبر عزیزم برسانید و بگویید تا آخرین قطرة خونم سـنگر اسـالم را تـرك      

) عم که در تمام عاشوراها و در تمام کربالها با حسـین( بند نخواهم کرد. با خداوند پیمان می
همراه باشم و سنگر او را خالی نکنم تا هنگامی که همۀ احکام اسالم در زیر پرچم اسـالمی  

  امام زمان(عج) به اجرا درآید.
راضی باشـید.   -باشم که عازم جبهه حق برعلیه باطل می -اوالً پدر و مادرم، از فرزندتان  

. دوم، عیالم نرگس و فرزنـدم مهـدي را   1اید بگذرید استه از من خطایی دیدهاگر خداي نخو
است نـزد شـما    2به خداوند متعال سپرده و بعداً به شما سپردم و همسرم تا زمانی که راضی

 3باشـد ببـرد. و مبلـغ [...]    باشد و اگر خواست برود منزل پدرش آنچه اساس خـودش مـی  
م، آن هـم از فـرش بفروشـند و بدهنـد. و بقیـه مانـد       دوهزار و پانصد تومان بـدهکاري دار 
  باشد. زندگانی خانه مال فرزندم مهدي می

پدرم، اگر من شهید شدم ناراحت نباشی و مرا در مزار شهیدان که پسرخالۀ عزیزم شهید   
در خانم خودم این است که علیرضا آشوري دفن شده دفن کنید. سفارش دیگرم به پدر و ما

کنید و از من راضی باشـید و از   4اید مرا عفو اگر خداي نخواسته از من بدي و خطایی دیده
عیالم و فرزندم مهدي سرکشی کنید. و سالم مرا به تمام خویشان و دوسـتان و همسـایگان   

  اید مرا ببخشید. کرده 5برسانید و چنانچه خداي نخواسته از من ناراحتی مشاهده
  به امید پیروزي حق برعلیه باطل.  

  شمسی 3/10/1364به تاریخ 
  اصغر محمدي
  گواه و کاتب سلیمان غالمی
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  هاي کلیدي  عبارت
I        مادر جان، بدان این گل تو بیهوده پرپر نشد بلکـه در راه وطـن و دیـن خـود ایـن راه را پیشـه

 گرفت.
I .این شهادت افتخاري بود براي من و براي شما مادر 
I .بار خدایا این امانت را به تو بازگرداندم؛ این سخنی است که به لب باید داشته باشی مادر 
I      پدر جان، من امانتی بودم از طرف خدا در دست شما و خالصه شما بایـد ایـن امـانتی را بـه او

 گرداندید. بازمی
I ل کنید.د برادرانم، همیشه هواي مادر و پدر را داشته باشید. نکند که آنها را آزرده 
I  را شاد و خندان ببینید و با کار کردن آنهـا را در زنـدگی   (پدر و مادر) سعی کنید که همیشه آنها

 شریک خود کنید.
I وار عمل کنید. خواهران مهربانم، زینب 
I .امیدوارم که شما هم با خواندن درس بتوانید فرد مفید براي جامعه باشید 
I شـد او را هـم همچـو دخترتـان بدانیـد و همچـون       عزیزان من، اگر همسرم مایل بود در خانه با

  فرزندتان از او پذیرایی و نگهداري کنید.

  حسن :نام
  محمدي خانوادگی:  نام

  قاسم پدر: نام 
  حلیمه نام مادر:

  1346بیستم خرداد  :تاریخ تولد
ــد: ــع  محــل تول ــر از تواب روســتاي اب

  شهرستان شاهرود
  سوم ابتدایی تحصیالت:
  ارتش کننده: ارگان اعزام

  1366سوم آذر  تاریخ شهادت:
  عمران عراق حاج محل شهادت:
  - نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 359محمدي، حسن      ¹استان سمنان 

  حسن محمدي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب شهدا و صدیقین

خوانـد. بـا    سوي خـود مـی   دهد و عاشقش به گیرد عشق می دهد و جان می به آنکه جان می
ایب برحقش امام خمینی. با سالم و درود سالم به آقا امام زمان(عج) منجی عالم بشریت و ن

  به شهداي کربالي حسینی تا کربالي خمینی.
  نامه کنم وصیت آغاز می  

  نام خدا به
سخنی دارم با پاره تنم (مادر)، با کسی که در همه حال غمخوار من بود و در همه حـال    

بـراي مـن    هـا  دانم و آگاه هسـتم کـه چـه رنـج     هاي من بود. مادر جان، می شریک ناراحتی
هـا مـرا بـه ایـن      خاطر من بیداري کشیدي و با چه سختی ها به دانم که چه شب کشیدي، می

سن رساندي. من همانند گلی بودم که پس از مدتی پدید گشتم و تو همچو باغبـانی بـودي   
ها کشیدي و بعد آن را ازدست دادي. مادر جان، بدان این گـل تـو    که بخاطر این گلت رنج

  شد بلکه در راه وطن و دین خود این راه را پیشه گرفت.ن رپربیهوده پ
هیچ عنـوان شـیون ننماینـد و اگـر هـم       کوچکت به 1تقاضا دارم که پس از شهادت [...]  

شیون کردي باعث شادي باشد و بدان و آگاه [باش] این شهادت افتخاري بود بـراي مـن و   
این سخنی است که به لب باید داشـته  ؛ »بار خدایا این امانت را به تو بازگرداندم«براي شما. 

  باشی (مادر).
خـاطر فرزنـدانش بـا     در این مرحله سخنی دارم با پدر بزرگوارم، با کسی که همیشه بـه   

کند تا همیشه فرزندان او سربلند باشند. پدر جـان،   بسته شب و روز تالش می هاي پینه دست
م همانند آن باغبان زحمـت بسـیار   دانم که تو هم همانند مادر گلی از دست دادید، تو ه می
خواست. من امانتی بـودم از   خاطر این گل کشید[ید]. ولی چه کنم که سرنوشت چنین می به

گرداندیـد.   طرف خـدا در دسـت شـما و خالصـه شـما بایـد ایـن امـانتی را بـه او بـازمی          
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وان بازگرداندیدم ولی با سرفرازي امید آن دارم که تو هم مـرا حاللـم کنـی و بـه هـیچ عنـ      
  ناراحتی به خود راه ندهی (پدر).

تـوانم بگـویم: عزیـزان، شـما هـم       برادرانم، چگونه سخن با شما بگویم؟ فقط این را می  
دست کمی از پدر و مادر برایم نداشتید، شما هم همیشـه در قلـبم جـاي داشـتید. عزیـزان،      

هـواي مـادر و    تقاضایی هم از شما دارم. داداش اکبر و داداش حسین، امیدوارم که همیشـه 
دل کنید. سـعی کنیـد کـه همیشـه آنهـا را شـاد و        پدر را داشته باشید. نکند که آنها را آزرده

طور که ایـن دو پـاره    خندان ببینید و با کار کردن آنها را در زندگی شریک خود کنید. همان
تن من هستند پاره تن شما هم هسـتند. و داداش موسـی و داداش مصـطفی، شـما هـم بـا       

توانید این شـادي را بـه آنهـا بدهیـد و آنهـا را از       ن درس و کمک به پدر و مادرم میخواند
  ناراحتی بدر آورید.

) بایـد  3حال، سخنی دارم با خواهران مهربانم. عزیزان من، شما هـم هماننـد زینـب(     
وار عمل کنید و بدان من امیدوارم که شما هم با خواندن درس بتوانیـد فـرد    زینب 1باشید و

براي جامعه باشید و با خواندن درس مشتی محکم بر دهان اسـتکبار بزنیـد. و خـواهر    مفید 
هستی. امیـدوارم تـو    2دانم قلباً در خانه اي. ولی می دانم ظاهراً تو از خانه رفته بزرگوارم، می

گاه کنار مادر باشـی و هرگـز    کودکان خود را بزرگ کنی و گاه و بی )3(هم همچو زینب
  ی حتی اگر از خانه به دور باشی.او را فراموش نکن

دانم چگونه براي تو بنویسم. زبانم از گفـتن و   (همسرم) خوب، همسر عزیزم. حال نمی  
دانم هر چه در درون دل مـن هسـت در    دهد. چه بگویم؟ همین می نوشتن قد به جایی نمی

عزیـزم،   نویسم. همسـر  اي برایت می حال، چند نکته درون قلب تو هم جاي دارد. ولی بااین
هـا   دانـم چـه روزشـماري    انتظاري مـرا کشـیدي و مـی    دانم که چه روز و چه شب چشم می
خاطر من انجام دادي ولی چه کنم سرنوشت برایم اینچنین بود و همچنین سرنوشت تو و  به

  بود. 3فرزندم [...]
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م کنی ولـی ایـن را بگـوی    کار می دانم تو چه همسرم، زمانی که من به آرزویم رسیدم نمی  
که از همه لحاظ آزادي مطلق داري. اگر خواستی کنار پدر و مادرم باشی که هیچ و اگر هـم  

توانی به پیش پدر و مادرت بازگردي. و من خواهشی دارم کـه فرزنـد دلبنـد     مایل بودي می
توانی او را در خانـۀ پـدرم    مرا با خود نبري و او را به پدر و مادرم بدهی و اگر خواستی می

تواند همـۀ آنهـا را    زمان که مایل باشی. و از لحاظ جهازیه، عزیزان من، همسرم میببینی هر 
با خود ببرد. شما هم این اجازه را دارید که فرزندم را نگا[ه] دارید و اگر هم همسـرم مایـل   
بود در خانه باشد او را هم همچو دخترتـان بدانیـد و همچـون فرزنـدتان از او پـذیرایی و      

  نگهداري کنید.
  1»لسالموا«
  25/8/66نامه  تاریخ وصیت

  حسن محمدي
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  هاي کلیدي عبارت
I هاي جنوب شدم تا بتوانم به این انقالب بزرگی که از خـون هـزاران شـهید عزیـز و      راهی جبهه

  باخته آبیاري شده، خدمتی ناچیز کرده باشم. پاك
I ست.دنیاي فانی ماندنش براي مؤمنان زندانی تاریک و ظلمانی ا  
I روي خط مستقیم والیت باشید.  تنها راه نجاتتان این است که دنباله  
I رو این فقها باشید. فقط دنباله  
I .همیشه در فکر پیشبرد معنویات این انقالب باشید  
I .امروز جامعه ما به روحانیتی احتیاج دارد که دو بال علم و تقوي را با هم داشته باشد  
I اشد که پیغمبران داشتند.برادران تقوي ما باید آن تقوایی ب 
I خواهم ما را از اینجا به لقاي خویش ببرد. از خداوند منّان می 
I .هر لحظه ماندن در این دنیاي فانی براي ما چیز دیگري جز دوري از خدا نیست 

  علی شیخ :نام
  محمدي خانوادگی:  نام

  یم  محمد ابراه پدر: نام 
  عفت نام مادر:

  1340دهم خرداد  تاریخ تولد:
  روستاي قلعه نو از محل تولد:

ــیالت: ــی  تحص ــپلم ریاض ــوم  دی و عل
  حوزوي

  بسیج کننده: ارگان اعزام
  1361هشتم مرداد  تاریخ شهادت:
  پاسگاه زید عراق محل شهادت:
  اصابت گلوله و ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  علی محمدي شیخ
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
تلـوا ال کفـرن عـنهم    فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و ق«

تجري من تحتها االنهـار ثوابـا مـن عنـداهللا و اهللا عنـده حسـن        نهم جناتسیئاتهم و الدخلّ
  .1»الثواب

هـا نجـات داده و راه    هـا و پسـتی   حمد و سپاس آن خدایی که ما را از منجالب تاریکی  
بندگی صـد  شهادت را به ما آموخت تا بتوانیم به این وسیله به حد کمال عبودیت رسیده و 

در صد او را براي خود اختیار کنیم. من که اکنون دیدم در قم یا وطن خود اثـري بـه حـال    
هاي جنوب شدم تا بتوانم به این انقـالب   و خودسازي خویش ندارم، لهذا راهی جبهه  اسالم

باخته آبیاري شده خدمتی ناچیز کـرده باشـم و    بزرگی که از خون هزاران شهید عزیز و پاك
اراده و مشیت خود را بر این قرار داد که بر ما منت گذارد (بـر مـا منـت      اوند منان،اگر خد

خواهم که مرا صـد در صـد    گذاشته و ما را جزو شهداي جانباز خویش قرار داده)، از او می
خالص نموده و سپس از دنیاي فانی، که هر لحظه ماندنش براي مومنـان زنـدانی تاریـک و    

جز دوري از خدا و گناه زیاد چیز دیگـري نیسـت، مـا را از اینجـا     ظلمانی است و براي ما 
  برده و به لقاي خویش ببرد.

تواند بـراي   کنم یک انسان فاسد که نمی خواهم سخن بگویم، اما هرچه فکر می آري، می  
را بگویـد   دیگران تکلیف تعیین نماید. اما چه کنم، هرکسی در دلش چیزي دارد که باید آن 

شما تنها راه نجاتتـان    ي امت عزیزم این [...] را دارم که اي برادران و خواهران،و من نیز برا
باشـید. خـط     باشـد،  روي خط مستقیم والیت، که مرکزیت در شـیعه مـی    این است که دنباله

گذار آن بوده و در این زمان، که زمان غیبت حضرت حجت(عج)  والیتی که ائمه اطهار بنیان
باشـد. و   دست فقهاي عادل، که جامع شـرایط هسـتند، مـی    ن پاکان به باشد، نمایندگی ای می

                                           
راه خـدا رنـج   پس آنان که از وطن خود هجرت و از دیـار خـویش بیـرون شـده و در     . «195بخشی از آل عمران/  -1

هـایی در آوریـم    هاي آنان را بپوشانیم و عفو کنیم آنها را به بهشـت  کشیدند و جهاد کرده و کشته شدند همانا بدي
 ».که زیر درختانش نهرها جاري است، این پاداشی است از جانب خدا و باز نزد خداست پاداش نیکو
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بیهوده فکر کردن و از مادیات دست بکشید   تفاوتی، توانید از مرگ روحی، بی شما وقتی می
ها را با کمال میل و قلبی عاشقانه، که منتظـر   روي این فقها باشید و سخنان آن که فقط دنباله

میشه در فکر پیشبرد معنویات این انقـالب باشـید. زیـرا    معشوق خویش است، بپذیرید و ه
پـس امـت مـا در فکـر       آیـد.  ها بـراي او مـی   وقتی انسان دنبال تقوا و معنویات رفت نعمت
طور که ما معجزاتش را نسبت به این امـت بـه    معنویات انقالبش باید باشد تا خداوند همان

  هاي خویش برساند. نعمت بینیم زیادتر نموده و ما را بیشتر به فیض وضوح می
اما سخنم به پدر و مادرم: سخن من به شما این اسـت کـه اي پـدر و مـادر عزیـز، مـن         
  جـا آورم.  ام حق فرزندي را بـه   کنم که شرمنده هستم نتوانسته عنوان یک فرزند عرض می به

و   طلـبم  ولی اکنـون از شـما تقاضـاي عفـو و بخشـش مـی        ام، من شما را خیلی اذیت کرده
خواهم عرض کنم که اي پدر و مادرم، اگر خداوند سعادتی را نصیب شـما کـرده و مـرا     می

به پیش خود فرا خوانده و شهید نمود، شما یک قطـرة اشـک در حضـور مـردم بـراي مـن       
  نریزید.

فرزندي خیلی زیاد است و گذشـتن از آن   -ام که حب پدر دانم و این را آموخته پدر می  
اال بـذکر اهللا تطمـئن   شـود (  ها با یاد خدا کردن حل و آسـان مـی  مشکل است، ولی همه این

  .1)القلوب
پیامبر اسالم مبعوث شد تا اخالق اسـالمی را کامـل     اما سخنم به دو برادرم: اي برادران،  

وسـیله برخوردهـاي شـیرینش بـود کـه توانسـت آن اعـراب         کند و روشش تبلیغ بیشتر بـه 
ن دو مسئول براي جمهوري اسالمی هستید و آن هم جاهلیت را مسلمان کند و شما که اکنو

باید براي رغبت دادن فرزندان معصـوم ایـن     باشد، دو مسئولی که کارش تعلیم و تربیت می
کشور به انقالب، این روش و برخورد را پیش بگیرید و آنان را با بیـان و رفتارتـان عاشـق    

عهـده داشـتید،     میشه استادي مـرا بـه  امام خمینی بنمایید و امیدوارم که شما دو برادر، که ه
  خطاهاي مرا ببخشید.

امیـدوارم کـه ایـن      و اما شما خواهرانم، که من نتوانستم برادري خوب براي شما باشـم،   
برادر کوچکتان را ببخشید و از خدا براي او طلب مغفرت کنید. خواهرانم، باید یادتان باشد 

                                           
 ».هاست خش دلب آگاه باشید که تنها یاد خدا آرام. «28رعد/  بخشی از -1
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سـیرت باشـید تـا     آینده مـادرانی نیکـو و خـوش   که شما فرزندان این انقالبید. شما باید در 
و بدانید که وظیفه شما نسبت بـه    بتوانید فرزندانی نیکو و مؤمن به این انقالب تحویل دهید

این انقالب هم همین است که فرزندان پاك به ایـن جامعـه تحویـل بدهیـد؛ فرزنـدانی کـه       
اي بـراي   سـوخته  عاشـقان دل و   بتوانند یاران نیکویی براي امـام بزرگوارمـان خمینـی کبیـر    

مان، براي کسی که یک لحظه عمر با او بودن را برابـر تمـام دنیـا ارزش دارد، یعنـی آن      ولی
  قلب کون و مکان حضرت حجت(عج)، مهدي موعود(عج) باشند.

به ایـن پاکـان     ام به این عاشقان مهدي(عج)، اي هم به برادران طلبه و در آخر، چند کلمه  
ذشته، به این کسانی که در آینده ملت ما فقط تنها راه نجاتش این اسـت  از همه چیز خود گ

  که با اینها همکاري کند:
برادران عزیز، امروز جامعه ما به روحانیتی احتیاج دارد که دو بال علم و تقوي را با هـم    

ر مـا را کنـا    داشته باشد و بدانید اگر یکی را بگیریم و دیگري را کنار بگـذاریم، جامعـه مـا،   
خواهد گذاشت. برادران، تقوي ما باید آن تقوایی باشد که پیغمبران داشـتند، رفتارمـان بایـد    

  سـوخته و عاشـقانه   نشینی را کنـار بگـذاریم و بـا دلـی      رفتار آنان باشد باید عزلت و گوشه
شب و روز بکوشیم و براي این امت مستضعف، که محتـاج بـه     دور شمع، همچو پروانه به 

ات شما هستند، زحمت بکشید و اي برادران من بدانید که ما هر کـاري را کـه   علم و معنوی
عنوان انجام وظیفه و تکلیـف باشـد. پـس، مبـادا روزي ایـن مهـم را        دهیم، باید به انجام می

  خاطر غیر تکلیف باشد. به 1مان و درس خواندنمان [را] فراموش کنیم و اعمال
  

  »والسالم علی من اتبع الهدي«
  محمديعلی  شیخ

                                           
 اضافه است. -1
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  هاي کلیدي عبارت
I ام.  من با پیروي از اعتقادات و با درك کامل راه حق را انتخاب کرده  
I   روم تا در صف ابراهیمیان و حسینیان زمان بجنگم می. 
I خواهم که به من توفیق اعالي کلمه حق را عطا فرماید. از خدا می 
I .اگر من شهید شدم راه من را ادامه بدهید 
I  ام و فقط مقصد من پیروزي اسالم است. خاطر اسالم آمده ام، به خاطر خدا آمده بهمن  

  عباس :نام
  محمدي خانوادگی:  نام

  اکبر علی پدر: نام 
  شازده نام مادر:

  1343یکم فروردین  تاریخ تولد:
ابرســج از توابــع روســتاي  محــل تولــد:

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

  1363چهارم مرداد  تاریخ شهادت:
  شرهانی عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  عباس محمدي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  به نام خداوند بخشندة مهربان

  .1»ان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنه«
ري وجـود داشـته و در   از ابتداي تاریخ بین حق و باطل همیشه جنگ و مبارزه و درگیـ   

انـد؛ ابـراهیم بـا     اي در راه باطـل جنگیـده   سیر تاریخ [یک] عده به طرفداري از حق و عـده 
بـا یزیـد و امـروز پـرچم      )7(با ابوجهل، حسین )6(نمرود، موسی با فرعون، محمد

کفر به نمایندگی آمریکا بر دست صدام مزدور است و پرچم حق در دست فرزند ابراهیم و 
انسان ناچـار یـا بایـد در صـف      2) یعنی خمینی است. و [...]7مد و حسین(موسی و مح

حق باشد یا در صف شیطان و راه سومی وجود ندارد و من با پیروي از اعتقادات و با درك 
  ام. کامل راه حق را انتخاب کرده

خـواهم کـه نیـتم را     روم تا در صف ابراهیمیان و حسینیان زمان بجنگم. از خـدا مـی   می  
گردانم و به من توفیق اعالي کلمه حق را عطا فرماید. اگر من شهید شدم راه من را  خالص

خـاطر   خاطر کسی و نـه بـه   ام نه به خاطر اسالم آمده ام، به خاطر خدا آمده ادامه بدهید. من به
اینکه کسی به من بگوید ماشااهللا و فقط مقصد من پیروزي اسالم است کـه اگـر مـن شـهید     

ام براي من چهار سال روزه و  نفس راه مرا ادامه دهید. [اگر] من شهید شده ام تا آخرین شده
  چهار سال نماز بخوانید.

  نامه عباس محمدي وصیت

                                           
 .111بخشی از توبه/  -1
 خوانا نیست. -2



 (دفتر یازدهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)15آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     376



  
  
  

  

  هاي کلیدي  عبارت
I  لبیک یا خمینی را جواب داد. ،»هل من ناصر ینصرنی«باید نداي 
I .روز روز امتحان است 
I نند. خداوندا ایشان را هرچه زودتر سرنگون کن.ز اي دارند به این انقالب ما ضربه می عده 
I آیند از زهر مهلک بدتر هستند. منافقین به هر لباس درمی 
I .در عزاي من فقط قرآن بخوانید 
I هایم حسینی بار بیایند. همه مقصد من این است که بچه 
I خواهم دعا کنید به رزمندگان. از همۀ شما می  

  علی :نام
  محمدي خانوادگی:  منا

  جعفر پدر: نام 
  معصومه نام مادر:

  1323وچهارم آذر  بیست تاریخ تولد:
  روستاي ابرسج   محل تولد:
  پایان دوره ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  ر شهداي زادگاهشگلزا :مزار
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  علی محمدي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
حمدهللا رب العالمین و صلی اهللا علی محمد و آله الطاهرین و اشهد ان ال اله اال اهللا وحـده  ال«

المعصومین اولیاء ولـی اهللا و   ئمـۀ عبده و رسوله و اشهد ان اال اًال شریک له و اشهد ان محمد
اوصیاء رسول اهللا و اشهد ان الموت حق و [مساءله] القبر حق و سئوال نکیر و منکـر حـق و   

حق و النار حق و المیـزان حـق و تطـائر     لجنۀور حق و البعث حق و [ا]لکتاب حق و [ا]النش
  .1»صلی اهللا علیه و آله عن اهللا تعالی حق... النبیو جمیع ما جاء به  الکعبۀ قبلۀالکتب حق و 

، صادره از ابرسـج،  25و اما بعد، اینجانب علی، شهرت محمدي، داراي شناسنامه شماره   
عفر محمدي، ساکن [و] اهل قریه ابرسج شهرسـتان شـاهرود. وصـی خـود     فرزند مرحوم ج

قرار دادم جناب آقاي آقا شیخ اسماعیل حیدري و نـاظر خـود را قـرار دادم خـواهر، زهـرا      
  اینجانب را اعم از منقول و غیر منقـول کـه بـه    محمدي، که بعد [از] فوتم مایملک متعلق به 

  شرح ذیل است:
روزه، دوم، بدهکاري که از من اسـت. یعنـی قـرض مـردم را از     اول، چهار سال نماز و   

ها بزرگ شوند و بدهکاري من که مال خانه خدا، یعنـی   اموالم بفروشند و بدهند؛ سوم، بچه
هزار تومان رد مظالم بدهنـد بـراي غسـل و کفـن و      جا آورند، چهارم، پنج   حج بیت اهللا به

  .مصرف برسانند  اقامه مجلس ترحیم و انفاق به
شـنبه   درباره خرج بعد از فوتم. باید مختصر باشد. [اما،] اما، انشاء اهللا تعالی روزهاي پنج  

)، 7گشاي هر دو جهان علی( هاي جمعه متوسل به مشکل هاشم و شب متوسل به قمر بنی
گشـا هسـتند. بخصـوص کـاروان      یاد ما باشند و اهل بیت عصمت تمام مشکل حتما باید به 

  حسینی.
اي که وصل به آشپزخانه و قسمت دیگرش وصـل   خانهختر کربالیی قنبر برگه و قباله د  

تقسـیم   3و مابقی از اموالم بین اعضاء خـانواده  2به باربند و باال یعنی تحتانی و فوقانی بدهند
                                           

 مفاتیح، از ادعیۀ مربوط به دفن میت. -1
 منظور کنند. -دختر کربالیی قنبر -اي را که اشاره کرده به عنوان قباله مهریه به خانم یعنی خانه -2
 ».خوانواده«در اصل وصیت:  -3
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  گردد.
هاي ملکـی   هاي جمعه باشد. این از آب آب وقفی که مختص شب 1در ضمن سه فنجان  

  خودم بوده.
  ی و ناظر اجر جزیل عنایت فرماید.خداوند به موص  

  2علی محمدي
25/2/1362  

  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

مـن تشـاء و    عـزّ قل اللهم ملک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تُ«
ـ هـار و تـولج النّ  یل فی النّل من تشاء بیدك الخیر انک علی کل شیء قدیر* تولج اللّتذّ ار ه

ـ من المی یل و تخرج الحیفی اللّ ت و تخرج المی  و تـرزق مـن تشـاء بغیـر      ت مـن الحـی
  .3»حساب

  

  نکــــو نــــام تــــو  اي همــــه اســــماء
  

ــو      ــی ذات تـ ــاك گیتـ ــفات پـ   اي صـ
  دهــــی بــــر دادگــــر  پادشــــاهی مــــی  

  
ــی   ــدادگر  مــ ــک از بیــ ــتانی ملــ   ســ

ــی      ــت م ــرد ذل ــان ک ــه طغی ــر ک ــی ه   ده
   

ــی     ــزت م ــد ع ــرت دی ــه عب ــی وانک   ده
        

ــیجی   ــت بسـ ــا پشـ ــینه یـ ــه روي سـ   بـ
  

ــهادت      ــا شـ ــارت یـ ــا زیـ ــته یـ   نوشـ
    

گفـت:   قصد داشتم جبهه بروم ولی خانوادة من راضی نبودند، چرا کـه مـی   1361و از سال 

                                           
  گرفته. راي میزان آبی که به افراد بمیزان حق آب کشاورزي تعلق میاصطالحی بوده است ب» فنجان آب« -1
مراتب باال مـورد گـواهی اسـت. الحقیـر اسـماعیل      «وصیت شهید علی محمدي از سوي افراد زیر تأیید شده است:  -2

 ».حیدري، اثر انگشت حسین سلمانی مورد تأیید است، اثر انگشت زهرا محمدي [مورد تأیید است]
بگو اي پیمبر بار خدایا، اي پادشاه ملک هستی تو هر که را خواهی ملک و سلطنت بخشـی و  « .27و  26/ عمران آل -3

از هر که خواهی بگیري و به هر که خواهی عزت و اقتدار بخشی و هر که را خـواهی خـوار گردانـی هـر خیـر و      
نهـان سـازي و روز را در    نیکویی به دست توست و تنها تو بر هر چیـز توانـایی* شـب را در پـردة روز روشـن     

حساب  حجاب شب تار ناپدید گردانی و زنده را از مرده و مرده را از زنده برانگیزي و به هر که خواهی روزي بی
 ».عطا کنی
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ها منتظر هستند بیایید. خالصه چند ماهی گذشت مـن   روي وقت غروب آفتاب بچه شما می
  خواندم. هم سرگذشت کربال را مختصراً براي او می

هایت در وطن هسـتید. از نظـر    باشید؟ خودت و بچه ایشان گفتم که: چرا ناراحت می به  
باشـد. و قربـان آن    رسان خـدا مـی   شود و روزي محل و مکان آماده کسی متعرض شما نمی
هـاي کـودك مظلـوم     هاي او را آتش زدند و بچه غریب مظلومی شوم که وقت غروب خیمه

  پناهگاهی نداشتند.
  

  زننــد  رغــی نمــی  آتــش بــه آشــیانه م   
  

ــه خیمــه آل    ــه خیم ــرم ک ــود  گی ــا نب   عب
    

) در جلـوي  7سـوار کـردن[د] و سـر مقـدس امـام حسـین(       1و روي اشتران بدون جهاز
روز زنـدانی و از   13قدر فرق دارد سرگذشت اهل بیت عصمت در کوفـه   کودکان. ببین چه

) 7اکبـر(  بود علیباشد. خوب همراه این کاروان ابوالفضل که ن فرسخ می 175کوفه و شام 
 -[در] کاروان کربال -) با غل و زنجیر. اما فقط7) که نبود، امام سجاد(7که نبود قاسم(

) بایـد سـفید شـود و از سـفر     3خاطر این [بود] که مـوي زینـب(   کار کند؟ به یک زن چه
ات نوشتند سه ساعت الی سه روز. و توي شهر شامبرگشته بود او را نشناختند. جلو دروازة 

ام حسـبت ان اصـحاب   «ماندن[د]، زیاد در منزل یزید یا مجلس یزید قرآن خواندن[د] شام 
  .2»باعجالکهف و الرقیم کانو من آیاتنا 

گفتم. یک روز آمدم خانـه، داشـتیم    بگذریم با کم و زیاد خواندن سرگذشت کربال را می  
خواهید برویـد   مرتبه گفت علی، می کردیم. خانوادة من یک دربارة کربال و جبهه صحبت می

  من حاضرم. من تعجب نمودم، ولی جاي تعجب نیست.
) در موقـع سـجده بـا حالـت گریـه عـرض کـرد:        7نظیر همین مطلب، امام صـادق(   

کننـد. پـس،    ) را برپـا مـی  7سپارم کسانی کـه عـزاي امـام حسـین(     خداوند، من به تو می
اسـت؟! اینجـا بایـد     کنند چقـدر  ) جانشان را نثار می7خداوندا کسانی که در راه حسین(

لبیک یا خمینی را جواب داد. روز روز امتحان است. حسـین   3»هل من ناصر ینصرنی«نداي 
                                           

 ».جواز«در اصل وصیت  -1
 .9کهف/  -2
 ر.ك. تعلیقات. -3
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زننـد. خداونـدا    [اي] دارند با این انقالب مـا ضـربه مـی    کند. عده زمان دارد ما را امتحان می
  ایشان را خودت هرچه زودتر سرنگون کن.

اهم دعا کنیـد بـه رزمنـدگان چـرا [کـه] دعـا       خو و اما دربارة دعا کردن از همۀ شما می  
جمعی اثر دارد. به موسی خطاب شد کاري بکن که دیگران دعا بکننـد قبـولی دعـا از     دسته

  باشد. رسان خداست، سرپرست خانۀ من خدا می خودت توقع نداشته باشید. روزي
س بـود  رفتم از خواهرم خداحافظی کنم. خواهرم گفت برو به جبهه، اما منافقی در مجلـ   

خواهی جبهه بروي. بچۀ کوچکی از خودم نزدیک بود، منافق گفت این بچه پـدر   گفت نمی
ها گذشته است دیگر حرف اثر نـدارد.   خواهد. اما من در جواب گفتم دیگر از این حرف می

ولی به خدا قسم حاضر نیستم منافقین در مجلس مـن بیاینـد. ایـن منـافقین بـه هـر لبـاس        
قـدر بـراي اسـالم ضـرر دارد.      لک بدتر هستند و این زهـر مهلـک چـه   آیند از زهر مه درمی
  خاطر منافقین بدنام شده است.   اي که سابقه بزرگ از علما و فقها داشته و دارد حاال به قریه

  خاك بسپارند. محل دفن: در کنار پدرم باید مرا به
راسـت شـو   گوید علـی،   بینند که پدرم آمده در خانه می هاي کوچک من خواب می بچه  

  برویم به کربال. حسین جان، من آمدم به کربال اما تو هم دوست باوفا هستی.
[انـد]. مگـر    در عزاي حسنعلی واعظی دیدم توي تکیه تمام شهیدان از بسیج نسل جوان  

دار آزاد، ثروتمند آزاد. اما این روش  دیگران نباید در صحنه باشند یا به جبهه بروند؟ سرمایه
  انسانیت نیست.

  بعد از مرگ من که شهادت باشد حتماً باید گریه کنند.  
  

اگر صبح قیامت را شبی هست آن شب است 
ــب   امشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب اسـت    
ــب تماشـا   [و] کن از خـاك  برادر جان بیا سر بر  امشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  ذکر یارب یارب است امشب در توان که زینب بی  

  بــا بیابــان آمــدم 2.]مهمــان خــولی و [.. 1[...]  
  

  مطلـب اسـت امشـب    نابرد و اندر دل هزارانمرا   
  بیا از من به زهرا گـو بیـا شـام غریبـان بـین       

  
  که گریان دیده دشمن به حال زینب است امشـب   

  گوینده نیر تبریزي  
  

                                           
 خوانا نیست. -1
 خوانا نیست. -2
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  این کشـته فتـاده بـه میـدان حسـین توسـت      
  

  توست حسین وین صید دست [و] پا زده در خون  
  تاده بـه دریـاي خـون کـه هسـت     این ماهی ف  

  
  زخــم بــر تــنش زیــاده و افــزون حســین توســت  

ــرات  ایــن خشــک   ــوع از ف ــاده و ممن ــب فت   ل
  

  کز خون او زمین شـده جیحـون حسـین توسـت      
  سـپاه کـه بـا خیـل اشـک و آه      این شـاه کـم    

  
  خرگــاه زده ازیــن جهــان بیــرون حســین توســت  

    

در عـزاي مـن    .1بیک. ببخشید والسالمخواستم بروم طرح ل در خاتمه، اگر غلط دارم می  
هـاي   هاي جمعه از گذشتگان فراموش نکنید. شـب  خرج نکنید، فقط قرآن بخوانید. اما شب

رفتـار نماییـد واگـذارتان بـه      2جمعه از گذشتگان فراموش نکنید. اگر از وصیت من خالف
قـط  هاي جمعه هم خیلی مختصر. به خودتـان زحمـت ندهیـد، ف    خدا و روز بازپسین. شب

  یادي از ما بشود.
  علی محمدي

25/11/1362  
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  تعالی 3بسمه

چـاي   مختصربابت خرج من فقط قرآن خوانده بشود و  ،از شما دارم[را]  4همین تقاضا  
بدهند اگر از وصیت من خالف نماینـد، روز قیامـت و روز حسـاب جـواب بایـد بدهنـد.       

باشـد، چـرا    ت و ترویج دین در این زمان مقـدم مـی  یادداشت توضیح اینکه زمان امتحان اس
  [که] اسالم و قرآن در خطر بسیار بزرگ یعنی با کفر جهانی [است].

تابستان، تا پاسگاه زید یعنی در خاك عراق و زمستان تا جزیـره مجنـون، خـدا     62سال   
ه زیـارت  زبانم آمد معلوم شد کـ   وکیلی عقده من زیاد شده، از جزیره مجنون تا کربالیی به

  من قبول شد.

                                           
 ».و سالم«در اصل وصیت  -1
 ».غیر خالف«در اصل وصیت  -2
 ».بسم«در اصل وصیت  -3
  ».تقضا«در اصل وصیت  -4
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هـاي جمعـه    شـب  1کنم درباره خرج من فقط خواندن قرآن، امـا [از]  باز هم سفارش می  
سـال   20خاطر خداوند در خانه من مدت  فراموش نشود. ولیکن دو نفر فقیر دعوت کنند به

) و سرگذشـت کـربال سرمشـق    7هـا از حسـین(   کـه بچـه   حتما چراغ روشن شود تا این
  بگیرید.

ها حسینی بار بیاینـد بـا اینکـه     من این است که این بچه 2مقصدشب جمعه همه درباره   
  هستند.

  
ــین     ــرام حس ــود م ــرامش ب ــه م ــی ک ــه ملت   ب

  
ــین       ــار حس ــه افتخ ــایم ب ــار نم ــن افتخ   م

  ن جهـــت شـــده دیـــوان کـــربال دل مـــاآاز   
  

  نــام حســین  کــه از ازل شــد افتتــاح بــه     
    

جواب بدهد. اگر چیزي در خانه من وصیت من عمل نکند، روز قیامت باید  هر کس به   
  فقط قرض مرا ادا کنید. دیگر [در] عزاي من خرج نکنید. بود

  علی محمدي
  3/6/63تاریخ: 

                                           
 اضافه است. -1
 ».مقسد«در اصل وصیت  -2
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  هاي کلیدي عبارت
I .سعی کنید در کارها فقط خدا را حاضر و ناظر ببینید  
I خدا بپیوندم.  اي نفس، مرا رها کن تا که به  
I .مواظب باشید که آلت دست هواي نفستان نگردید 
I .شکر خداوند بزرگ را که به ما نعمت چنین رهبري مهربان و دلسوز داده است 
I ما را از جور و ستم شاهی نجات داد. شکر خداوند بزرگ را که چنین رهبري 
I .اي نفس رهایم کن تا از این جهان ماده کنده شوم و به جهان معنا پرواز کنم 
  

  علی :نام
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  لیال نام مادر:
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  اصابت ترکش  نحوة شهادت:
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  علی محمدي 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
، صـادره از قهـیج سـفلی    1حال اینجانب علی، شـهرت محمـدي، داراي شناسـنامه شـماره     

وده و وصی خود قرار دادم خانم هاجر، شاهرود، فرزند محمد، ساکن قهج سفلی وصیت نم
، صـادره از قهـج سـفلی را کـه بـا نظـارت آقـاي محمـد         10شهرت ایاز، شناسنامه شـماره  

کننده است، داراي شناسنامه شماره ..صـادره از   شهرت محمدي، که دایی وصیت 1[محمدي]
پنجـاه تومـان،    مبلغ  به 3رفته است [...] 2هاي من که در این اوراق [...] قهج سفلی به وصیت

روزه اسـتیجاري   -5مـاه،   نماز استیجاري یک -4است،  5هر چقدر مقدور 4تجهیز و [...] -3
زکوة هر چقدر بدهکار بـودم   -7خمس هر چقدر بدهکار بودم پرداخت نماید،  -6ماه،  یک

کفـارات یـک    -10نیابت حج الزم نیست،  -9مظالم العباد پانصد تومان،  -8پرداخت کنید، 
  شود. ان و از این موارد قسمتی که از اصل ترکه حساب نمیصد توم

  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم رب الشهداء و الصدیقین

28/1/62  
ما نعمت چنین رهبري مهربان و دلسوز را داده است که مـا را   شکر خداوند بزرگ را که به 

ند منان را که از جور و ستم شاهی نجات داده و به اسالم آشنایمان نموده است. شکر خداو
گزار کوچک در راه آرمان  ما لیاقت خدمت در جهاد سازندگی را داده تا به عنوان خدمت به 

  برداریم. 6انقالب اسالمی و شهداء گامی جزئی

                                           
 اضافه است. -1
  خوانا نیست. -2
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کنید. سعی کنید در کارهـا فقـط    اما وصیتم با شما عزیزان و دوستانم که در جهاد کار می  
شش بنمایید کـه خداونـد از شـما از شـما راضـی      خدا را حاضر و ناظر ببینید و همواره کو

باشد، چرا که وقتی خدا راضی باشد انبیاء و اولیاء خدا، همچنین رهبر عزیز و شهدا از شما 
  راضی خواهند شد. 

اي نفـس، رهـایم     خدا بپیونـدم.  اما چند نصیحت به نفس: اي نفس، مرا رها کن تا که به  
اي نفس، اگـر حـب     شوم و به جهان معنا پرواز کنم.کن که مدتی را از این جهان ماده کنده 

داد. لذا شما که ایـن نوشـته بـه دسـتتان      ها در جهان رخ نمی همه جنایت دنیا نبود، این  تو به
بـال   رسید مواظب باشید که آلت دست هواي نفستان نگردید تـا همـواره رسـتگار و سـبک    

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

  اوستا علی محمدي
  

مصرف برساند. کتب مذهبی و اسـالم   مالم برداشت و بقیه ثلث را در موارد زیر به  1[...]  
هاي مـن از   خریده و وقف کتابخانه دفتر تبلیغات اسالمی شاهرود نمایند. دیون و بدهکاري

صادره از قهج  ،10خود هاجر، شهرت ایاز، شماره شناسنامه  2مهریه [...] -1این قرار است: 
سفلی، فرزند مال صفر ایاز، مبلغ هزار و پانصد تومان و قیمت اطفال خود را با لحاظ غبطـه  

   4تاریخ [...] 3، صادره از [...]10شناسنامه شماره  جانب خانم هاجر، شهرت ایاز، به  صغار به
  تومان 3000حاجی محمد حسن بدهکارم   
  تومان 700مرتضی کربال عابدي   
  تومان 1000حیدري  ابراهیم  
  تومان، پرداخت گردیدند. 300 5رمضان قدرت [...]  

                                           
 خوانا نیست. -1
 خوانا نیست. -2
  نصف خط خوانا نیست. -3
 انا نیست.خو -4
 خوانا نیست. -5
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  هاي کلیدي عبارت
I .بسیج محفل عاشقان است  
I و از خود گذشتگی است. بسیج مکان خودسازي، ایثار  
I هایتان به روي یکدیگر مفتوح باد. دریچه دل  
I گی.مان را با جنگ هماهنگ کنیم نه جنگ را با زند باید زندگی  
I .اي برادران، جبهه را خالی نگذارید 
I هایتان را یکی کنید. به کوري چشم دشمنانتان پایگاه را پر کنید. دل 
I .غصه دارد که انسان در زمان شهادت با مرگ غیر از شهادت از دنیا برود 
I .باید از دنیا فانی دست برداشت. باید پرواز کرد 
I دادیم. تو می خدایا اي کاش که ما هزار جان داشتیم تا براي 
I .راهی است که خودآگاهانه انتخاب کردم 
I .مردم، کمی بیاییم به فکر آخرت باشیم 

  غالمرضا :نام
  محمدي خانوادگی:  نام

  قربانعلی پدر: نام 
  فاطمه مادر: نام

  1346دهم شهریور  تاریخ تولد:
ــد: ــع  محــل تول شــهر مجــن از تواب

  شهرستان شاهرود
  سوم راهنمایی -طلبه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1364نوزدهم بهمن  تاریخ شهادت:
  عراق  -فاو محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  غالمرضا محمدي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
که انسان را آفرید و براي هـدایت آن پیـامبرانی فرسـتاد تـا      [را] حمد و سپاس خداي یکتا

بـه ذلـت ذلیلـی دادن را از راه    انسان را هدایت کنند و راه ضـاللت و راه خفـت و راه تـن    
سوي خدا رفتن را روشن کنـد. سـالم بـر     سعادت راه هدایت، راه خدا، راه جهاد، راه رو به

) و آخر آن پیامبر اسالم، خـاتم النبیـین،   6پیامبران خدا. سالم بر اول آنها حضرت آدم(
 ) و بر آخرین جانشـین پیـامبر، امـام زمـان عجـل اهللا تعـالی فرجـه       6حضرت محمد(

الشریف و سالم و درود خدا بر نایب بزرگوار حضـرت مهـدي(عج) امـام جمـاران، و پیـر      
کاروان جلودار کاروان چراغ هدایت، کشتی نجات، یـاور محرومـان، چشـم و چـراغ ملـت      
ایران امام خمینی. سالم بر شما. درود خدا بر شما ملت شهیدپرور مجـن و سـالم خـدا بـر     

  ه. سالم گرمتان باد اي بسیجیان غیور.خون بسیج پایگا مرغان آغشته به 
براي افـراد   ،دارند هاي آسمان قدم برمی سالم علیکم. سخت است در محضري که فرشته  

آنجا سخن گفتن. سخت است مکانی که عاشقان خدا در آنجـا هسـتند. مکـان خـدا بسـیج      
 الزمان(عج) محفل عاشقان است. مکـان مـردان خـدا اسـت. مکـان از خـود        پایگاه صاحب

بینند. فقط اهللا را در نظـر دارنـد.    گذشتگان است. مکانی است که افراد آن فقط خدا [را] می
  بسیج مکان خودسازي، ایثار [و] از خود گذشتگی است.

هایتان به روي یکدیگر مفتوح و اما بعد، امروز  دریچه دل  تان مستحکم باد. پیوند عاشقانه  
هاي اسالم به کمـک شـما مـردم     امروز جبههحسین زمان بلند است. » هل من ناصر«صداي 

. 1»جنـگ رأس کـل کارهـا اسـت    «دشـمنان اماممـان    خار چشـم احتیاج دارد امروز به قول 
مان را با جنگ هماهنگ کنیم نه جنگ را بـا زنـدگی.    طوري که امام فرمود باید زندگی همان

ـ  .بینیم جبهه الزم است، باید دست بکشیم از این زندگی فانی اگر می د دسـت شسـت از   بای
  وفا. دنیا به پیامبر وفا نکرد. این دنیاي بی

بیاییم کمی بیدار شویم، هشیار شویم، نکند وقتی جبهه الزم است بگـو[ي]یم دیگـر دو     

                                           
 .321، ص20صحیفۀ امام، ج -1
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، وقتی جبهه الزم است، باید از همه جـوره  ]باید بکاریم[ زمینی است سیبماه به عید نمانده 
وقتی انسان اسمش را مسلمان گذ[ا]شت اسالم کنیم،  دست کشید. ما که ادعاي مسلمانی می
باید کمی از مادیات بیرون آمد. کمـی از هـوا [و]    .جنگ دارد، سختی دارد، باید تحمل کرد

  ها[ي] پشت جبهه بیرون آمد. هوس
[باید] جبهه جنگ را رأس کارها دانست. وقتی فردا[ي] قیامت، ما همه قیامـت را قبـول     

ي شهدا بیایند جلو[ي] مـا را بگیرنـد، اسـیران، مـادران شـهید      ها داریم، فردا[ي] قیامت بچه
آیـا   ؟داده، پدران شهید جلو[ي] ما را بگیرند، چه جوابی داریم؟ بگویند چـرا نرفتـی جبهـه   

زمینـی داشـتیم.    شود گفت دو ماه به عید مانده بود، کار کشاورزي داشتم، سیب آنجا هم می
ه احتیاج بود، چرا نرفتی که عراق پیروز شود و اگر شهدا غرق به خون بیایند و بگویید جبه
هـاي مـا پـر از     تواند بکند. به شکر خدا جبهـه  هر روز تک کند، حاال عراق هیچ غلطی نمی

شود گفت چون جبهه نیرو است ما برویم چـه کـار کنـیم.     نمی [را هم] این بازنیرو است و 
خواهـد، آن   هد یا جبهه نیـرو نمـی  خوا اعزام نیرو، گفتند گردان کربال نیرو نمی 1وقتی رفتید

  وقت تکلیف برداشته است از شما.
جبهـه الزم اسـت. اي بـرادران، فـردا[ي] قیامـت       2اي برادران جبهه را خـالی نگذاریـد.    
خورد. جبهـه رفـتن بـه درد شـما      زمینی، مال، زن و بچه، پدر و مادر، به درد شما نمی سیب
تان را یکی کنید. به کوري چشم دشـمنانتان پایگـاه   های خورد. بروید پایگاه را پر کنید. دل می

ها یک گردان نیرو[ي] اعزام به جبهه داشته باشد. مـردم   قول بعضی به  مجنرا پر کنید. باید 
  مردم باید خودشان بیدار باشند. 3باید خودشان در صحنه باشند

اسـت. فـردا    تکلیف چی 4جبهه رفتن اجباري نیست، اما باید نگاه به تکلیف کرد. ببینید  
روز قیامت جواب دارد. جبهه نرفتن جواب دارد. پایگاه نرفتن جواب دارد. بیاییم کمـی بـه   

نالـد از آنهـایی کـه از     ) چقدر مـی 7خود آییم. برویم جبهه، احتیاج است. حضرت علی(
) را خـون کردنـد. نکنـد خـداي نکـرد[ه] مـا هـم دل        7کنند. دل علـی(  جنگ دوري می

                                           
 ».رفتین«در اصل وصیت:  -1
 ».نگذارین«در اصل وصیت:  -2
  ».باشد«در اصل وصیت:  -3
 ».بیند«در اصل وصیت:  -4
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  ها گرفتار شویم. . نکند به نفرین خدا و مالئکهرا خون کنیم 1اماممان
جا دارد که از فرط خجلت و شـرم نـه تنهـا سـربه     «) بگوییم. 7حاال از درد دل علی(  

کـنم بـه    که شما را براي بسیج دعـوت مـی   2]وقتخاك تیره فرو برید. هر [ گریبان بلکه به  
نالیـد و در   در زمستان از سرما میزنید،  و عجزآمیز از فرمان خود سر باز میه هایی زنان بهانه

شگفتا شما که تا ایـن حـد از سـردي و گرمـی هـوا       کنید.  تابستان از گرمی هوا شکایت می
  .3»بیمناکید، چگونه در مقابل حمله دشمن پایداري و مقاومت خواهید کرد

] در همه جا نمونه بودنـد. آواي خـوش   [آفریدندالحمدهللا رزمندگانتان در جبهه حماسه   
انداز است. اي ملـت شـهیدپرور مجـن، الحمـدهللا تـا بـه حـال         جا طنین ربایشان در همه  دل

تر پیش خواهید رفت و هم اکنـون سـالم    انشاءاهللا از این بعد خوب 4] به پیش رفتیدخوب[
کننـد. بـرادران سـید     هایتان می هاي کربال، سالم گرمشان را نثار جان گرم پاك عزیزان گردان

محمـدي و دیگـر    ، علـی دوسـت  6قدسـی، یحیـی [...]  ت، محمد 5[...] مهدي  موسی حسینی،
برادران پایگاه، بروید در صحنه باشید، جرأت نفس کشیدن را به دشمنانتان ندهیـد.    برادران،

  .7آوریم، مزاحم شدیم، ما را ببخشید مانند کوه استوار باشید. دیگر سر عزیزان را درد نمی
  

  برکاتهاهللا و  رحمۀو[ال]سالم علیکم و 
  غالمرضا محمدي

1/12/62  
  التماس دعا

  

                                           
 ».امامان«در اصل وصیت  -1
 خوانا نیست. احتماالً [وقت] صحیح است. -2
لْتُم هذه صبار« البالغه. نهج 27ترجمه فرازهایی از خطبه -3 لخ عنّـا    ةو اذا امرتکم بالسیر الیهم فی الشّتاء قُ سـ القُرّ اَمهلنا ینْ

نَ السیف افَّرُ اهللاِ م نْتُم و نَ الحرّ و القُرّ تَفرّون فاذا اَ م رّ و القُّر فاذا کُنتُمراراً من الحرّ کُلّ هذا فالبالغـه، ص   (نهـج ». الب
 هیدي).، ترجمه سید جعفر ش27

 ».رفتین«در اصل وصیت  -4
 خوانا نیست.   -5
 خوانا نیست. -6
  ».ببخشد«در اصل وصیت  -7
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

ـ لهم  ان اهللا اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم بانّ« اهللا فیقتلـون و   یقاتلون فی سبیل ۀالجنّ
  1»یقتلون

د و کشـته  کشـن  کنند و مـی  که در راه خدا جهاد می  خداوند جان و مال اهل ایمان و کسانی«
  ».خرد شوند به بهاي بهشت می می
که در این آیه ثواب مجاهدت را بهشت قرار داده است. با رفتن به جبهه است که انسان   

  کنند. باالترین مقام را پیدا می
  حمد و سپاس مر خداي جل جالله و عل که آثار قدرتش بـر چهـره روز روشـن    ز و ج

را قهـر   پشـه  که نیش تیز جباريروشن  2[...]ب چون تابان است و انوار حکمتش در دل ش
اي که تار عنکبـوت را سـد عصـمت دوسـتان کـرد. در فطـرت        دشمنان گردانید. بخشاینده

کائنات به وزیر و مشیر و معاونت و مظاهرت محتاج نگشت و آدمیان را بـه فضـیلت عقـل    
  تاد.  بر سایر جانوران برتري بخشید و براي هدایت ایشان پیامبرانی فرس

موجودات خواجه کل، حضرت ختمـی مرتبـت   [مفخر] صلوات و سالم بر سید کائنات   
) و بر آل او بـاد و اهـل بیـت اطهـر او. سـالم بـر وصـی برحـق آن         6محمد مصطفی(

) گهـر آفـرینش. سـالم بـر دختـر      7حضرت، امام مظلومان، سرباز گمنـام اسـالم، علـی(   
  ).3قدر آن حضرت سیدة زنان، حضرت فاطمه( گران
ابـن الحسـن    حجـۀ سالم بر امام، قلـب عـالم امکـان، خلیفـه رحمـن، خـاتم االوصـیاء          

العسگري(عج). سالم بر نایب بزرگـوار پرافتخـار او، امـام جمـاران، پیـر عارفـان، جلـودار        
  کاروان، مرجع شیعیان، امید مستضعفان، پرچمدار قافله نور امام خمینی.

  

ــرد  ــد کـ ــدا بایـ ــان فـ ــق جـ ــد عشـ   در معبـ
  

  حســـین اقتـــداء بایـــد کـــرد  یعنـــی بـــه  
ــتن      ــد رفـ ــار بایـ ــاي یـ ــه لقـ ــر بـ ــی سـ   بـ

  

  3گونــه اداء بایــد کــرد دینــی اســت کــه ایــن  
  

                                           
 .111بخشی از توبه/ -1
  خوانا نیست.   -2
 شعر از رمضانعلی گلدون. -3
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غصه دارد که انسان در زمان شهادت با مرگ غیر از شهادت از دنیـا بـرود. چـه خـوش       
بخش اسـت.   است وصیت نوشتن براي یک جوان، وصیتی که براي شهادت باشد. چه لذت

ام، [از]  است که باید با خدا ببندید، که اي خـدا مـن از جـانم، از خانـه     اي نامه  وصیت پیمان
  و آمدم تا براي تو جان بدهم. 1پدر و مادر چشم پوشیدم

بـراي مـن شـهادت از    «نویسـم خوشـحالم.    نامه را می خدایا، قبول کن وقتی این وصیت  
ت برداشـت. بایـد   چون باید به معشوق پیوست. باید از دنیا فانی دس 2»تر است عسل شیرین

پرواز کرد در ملکوت. باید با خدا معامله کرد. چه صفا دارد معامله با خـدا، جـان دادن، بـه    
معشوق رسیدن، خداي[ا]، چنان کن که مـا از تـرس جهـنم و بـراي بهشـت جـان نـدهیم.        
خداي[ا]، چنان کن که براي تو، براي عشق تو، جان بدهیم. خداي[ا]، اي کاش که ما هـزار  

  دادیم. شت[ي]م تا براي تو میجان دا
) اسـت.  7و اینک راهی است کـه خـود آگاهـان[ه] انتخـاب کـردم. راه راه حسـین(        

اکنـون صـداي تـو از     ) جان، ما در آن موقع نبودیم که تـو را یـاري کنـیم. هـم    7حسین(
گویم. مردم راه حـق اسـت،    گلو[ي] پاك فرزندت، حسین زمان، بلند شده است و لبیک می

گیـرد. مـردم، کمـی     ر این راه داشت[ه] باشد مورد غضب خداوند قـرار مـی  هر کس شک د
بیاییم به فکر آخرت باشیم. دنیا جاي قرار نیست. مسافري هسـتیم کـه چنـد روزي مهمـان     
هستیم و باید برویم. بیاییم به آخرتمان فکر کنیم. زر و زیورهاي دنیـا مـا را فریـب ندهـد.     

  مک رسیده است.اکنون که موقع فداکاري و موقع ک هم
دادیـم کـه    کند. از آزمایش خدا خوب در برویم. ما که شعار می خدا شما را آزمایش می  
) رسـیده  7، وقت کربال رفتن رسیده است. وقت یـاري حسـین(  3»اي کاش کربال بودیم«

است. کمی بیاییم از شعارمان بکاهیم و عمل کنیم. مردم، سفارشی که به شما دارم در مـورد  

                                           
 ».پوشدم«در اصل وصیت  -1
  ) است که به مناسبت جنگ جمل سروده است:  7بر گرفته از شعري منسوب به حضرت علی( -2

  ).175، ص32اصحاب الجمل              والموت احلی عندنا من العسل    (بحاراالنوار، ج ۀضببنو نحن    
کُم«) دارد. 7اشاره به فرازي از زیارت وارث امام حسین( -3 ععکم فافوز مم فرهنگ عاشـورا، جـواد   ». فیالیتنی کُنْت)

 ).511محدثی، ص
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و مـا بایـد توجـه     1»در راس همه کارهـا جنـگ اسـت   «امروز به قول اما[م]  جنگ است که
  احتیاج دارد. ،کمک و بیشتري به جنگ کنیم، چون امروز جنگ به نیرو

  )7اکبـر(  هاي شما از علی ي نکنید. مگر بچههایتان به جبهه جلوگیر مردم، از آمدن بچه  
؟ 4) بـاالتر هسـتند  7مام حسـین( ) باالتر هستند؟ مگر پدران ما از ا7(3و جعفرها 2عون

ان آمدنـد و  هایمان را نفرستیم جبهه، فردا جواب شهدا را چه بدهیم؟ اگـر شـهید   اگر ما بچه
، چه جوابی داریم؟ اگر مادري که هفت شهید داده است، جلوي مـا  5گفتند چرا جبهه نرفتید

ـ  ه قـول امـام مـا    را بگیرد چه جوابی داریم بدهیم؟ مردم، به جبهه جنگ بیشتر توجه کنید. ب
) 6مـان. پیـامبر(   هماهنگ کنـیم، نـه جنـگ را بـا زنـدگی       مان [را] با جنگ باید زندگی

کـه   کسـی «». نفـاقِ ال مـن  ۀٍشعببه نفسه مات علی  دثو لم یح زِغمن مات و لم ی«فرماید  می
جنگ در راه خدا نکرده باشد و آمادگی شرکت در جهاد هم نداشته باشد  در حالی که بمیرد
  .»سمتی از نفاق مرده استبه ق
و مسئله دیگر درباره رهبري است. مسئله رهبري و مرجع مسئله مهمی اسـت کـه بایـد      

هـا در اول   کـه مرجـع   6توجه بیشتري شود و االن مرجع ایران و مرجع جهان و آن شرایطی
هـا را   همه در وجود مقـدس اماممـان امـام خمینـی اسـت. گـول بعضـی        ،رساله ذکر کردند

. »هم مرجعی هم رهبـري خمینـی  «این پیام رزمندگان است، پیام شهیدان است که نخورید. 
بیاییم مرجع خودمان را بشناسیم. مرجع بیدارمان، مرجع مبارزمـان، مرجعـی کـه مسـلمانان     

هایشـان جـاري    اشـک  ،شـنوند  مظلوم جهان چشم به او دوختند که وقتی اسـم امـام را مـی   
  .7لی ما هنوز امام را نشناختیمشود، چون آنها امام را شناختند و می
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خـودي   هاي بـی  ها حرف دار کنند. بعضی خواهند انقالب را لکه مواظب باشید بعضی می  
انقالبـی اسـت.    2هـاي  با آنها برخورد کرد. مسئله دیگر دربـاره ارگـان   1زنند. باید قاطعانه می

دیگر بدهنـد و  نیتشان را براي رضاي خدا کنند. نیتشان را خالص کنند. دست به دسـت یکـ  
  .در راه خدا کار کنند

کشم برایت چیزي بنویسـم،   پرورم خجالت می سالم علیکم مادرم، مادر غم ]و اما[و اما    
ها نخوابیدي. تا صبح رنج کشـیدي، امـا    بدي بودم. براي من شب 3چون براي تو فرزند[ي]

ماننـد شـیرزنان کـربال    تر است. مادر، تو بایـد   من نتوانستم جبران کنم چون فعالً جبهه الزم
. 5) باشـی 3باشـید. تـو بایـد ماننـد زینـب(      4) [و] لـیال 3حضرت زینـب(  باشی. مانند

بابایش را دید صبر کرد. پهلوي شکسته مادرش را دید، که از همـه بـرایش    ) غم3زینب(
) 7پاره امام حسـن(   تر بود، صبر کرد. فرق شکافته پدر را دید صبر کرد. جگر پاره سخت
برادر عزیز دلش، پـاره جگـرش،    6غمهايکرد. بماند کربال، آن ماجراي غمناك  صبر را دید

) باشـید، صـبر   3) را دید صبر کرد و شما باید مثل زینـب( 7امام حسین( نور چشمش
  کنید.
خاطر بیار کـه   دست [شما] رسید یا نرسید، ناراحت نباش و به و مادرم اگر جنازه من به   

نرسید و اما پدرم، سخنی دارم با تو که عاجزانـه از   8نینالب ) به ام7(7جنازه حضرت عباس
  .هایت را بکنم کنم مرا حالل کنید، چون نتوانستم جبران زحمت تو خواهش می

) باشید که فرزند هجده ساله خود را با دسـت  7و پدر جان، تو باید مثل امام حسین(  
) در دامـن امـام   7خود روانه میدان کرد و در موقع شهادت هم سر پرخـون علـی اکبـر(   

ش و پـدرم، تـو   ) بود، ولی صبر کرد و گفت خدایا این قربانی را از من پذیرا با7حسین(
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، چه خوب است مرگ با عزت باشد و باید در 2مردن که حتما هست .1باید صبر زینبی کنی
کـور شـود و امـا سفارشـی بـه       3هـا و منـافقین   مرگم خوشحال باشید تا چشم ضد انقـالب 

خواهم که مانند کوه استوار باشید و سالح افتاده مرا بردارید و به میـدان   شما میبرادرانم: از 
  .آیید و ما را حالل کنید

) باشی و در برابر مشکالت صبر 3)، ام کلثوم(3و اما خواهرم، تو باید مانند زینب(  
کنید و افتخار کنید که برادرت شهید شده است و امـا مـادرم و خـواهر، بـه شـما سـفارش       

  .تر از خون من است کنم که حجاب شما کوبنده می
خواهم که پشـتیبان امـام باشـید. پشـتیبان والیـت فقیـه باشـید.         و از ملت شهیدپرور می  
ها را خالی نگذارید. حب دنیا را از سر خود بیرون کنید و تقوا پیشه کنید که خداونـد   جبهه

مرا حالل کنند و در ضمن من خواهم که  متقین را دوست دارد و از دوستانم و خویشانم می
هاي امام شـهري کـه قـم     علت جبهه رفتن نتوانستم روزه بگیرم. روزه هم از طلبه روز به 50

  هستند و در دعا[ي] ندبه یادي هم از ما کنند و سه ماه نماز براي ما بخواند.  
  

ــه خــون خــود وضــو مــی    کــردم آن دم کــه ب
  

ــی      ــدا چـــه آرزو مـ ــی ز خـ   کـــردم دانـ
  

ــزار   ــاش هـ ــن  اي کـ ــه تـ ــود بـ ــان بـ   جـ
  

ــی      ــداي او مـ ــه را فـ ــا آن همـ ــردم تـ   کـ
  

  

را به اندازه عمر خورشید بگردان. خدایا، ما را بیـامرز. خـدایا،    4خدایا، عمر پیر جماران  
  حب دنیا را از سر ما بیرون ببر. خدایا، اسالم و مسلمین را پیروز بگردان.

  

  اهللا و برکاته رحمۀو[ال]سالم علکیم و 
  هادتبه آرزوي شهادت ش

  حقیر فقیر، غالمرضا محمدي
3/8/63  
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  هاي کلیدي عبارت
I  رزمندگان کفرستیز اسالم که با ایمان و اخالص و قدرتشان آمریکا و همه جهان کفر را به ستوه

  آوردند.
I رزه انداختند.خواران را به ل  با استقامت و ایثارشان پشت جهان ،خانواده شهدا و اسرا و مفقودین  
I وار بزرگ کن. همسرم، دخترانم را زینب  
I ها را خالی نگذارید. جبهه  
I .همیشه یاور امام خود باشید  

  غالمعلی :نام
  محمدي خانوادگی:  نام

  رمضانعلی پدر: نام 
  نسا ام نام مادر:

  1330دوم فروردین  تاریخ تولد:
  روستاي ابر  محل تولد:
  در حد خواندن و نوشتن   تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

ــزار ــاق   :م ــهداي چهارط ــزار ش گل
  زادگاهش
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  غالمعلی محمدي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ـ « هـم صـل علـی    د اللّالحمدهللا رب العالمین و صلی اهللا علی سیدنا و موالنا مصطفی محم
محمد 6(دو آل محم.«(  

بـن الحســن   م بـر منجـی عـالم بشـریت و امـام زمـان حضـرت حجـت        بـا اهـداء سـال     
 1العسگري(عج) ارواحنا له الفدا، و سالم بر نایـب بـرحقش حضـرت امـام خمینـی مدظلـه      

شـهداي عزیـز اسـالم و سـالم بـر       ۀالعالی، مرجع و فرمانده کل قوا. و سالم بر ارواح طیبـ 
آمریکا و همه جهان کفـر را بـه    رزمندگان کفرستیز اسالم که با ایمان و اخالص و قدرتشان

ستوه آوردنـد و سـالم بـر خـانواده محتـرم شـهدا و اسـرا و مفقـودین کـه بـا اسـتقامت و            
  خواران را به لرزه انداختند.    ایثار[ا]شان پشت جهان

اهللا کـه همچنـان اسـتوار و     و با سالم به خانواده عزیزم و امت همیشه در صـحنه حـزب    
زودي بـا   ظلمات را از سینه ایران اسـالمی زدودنـد و بـه    ،نورهاي  مقاوم با حضور در جبهه

عزیز بـراي نـابودي    2سوي قدس توکل و عنایات پروردگار راه کربال را خواهند گشود و به
هایشـان بـه فرمـان امـام عزیـز دسـت        خانـه   مردم مظلوم فلسطین به 3اسرائیل و بازگرداندن

  دشمنان اسالم را قطع خواهند کرد. 
کنم. همسرم، بعد از شهادت من  نامه خودم را با نام خدا شروع می م، وصیتهمسر عزیز  

وار بـزرگ کـن و بـه جامعـه      باشد و دخترانم را زینـب  سرپرستی بچه[ها] بر عهدة شما می
دارم کـه مهدیـه    ]م[تحویل بدهید تا بتوانند در راه اسالم و مسلمین خدمت کنند. یک پسـر 

مرا ادامـه دهـد و اسـلحه خـونین مـرا از روي زمـین        گونه بزرگش کن تا راه است و مهدي
  بردارد و در راه اسالم به مملکت اسالمی خدمت کند.
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احترام پدر و مادرم را تا وقتی که زنده هستند محترم بشمار تا جـاي   1همسر عزیزم [و]  
خواسـتند بـه    غیـره خالی من ایشان را ناراحت نکند و اگر کسی از من طلبی (مانند پول یـا  

نها بدهید و پنج خانه دارم یکی دو خانه آن مال خودتان و باقی آن براي دخترها و پسـرم  ای
  است.  

ایشان تحویل نمایید. اگر  2خواهد به تومان بابت زمین از من می 1500غالمحسن آبدانی   
شـوند] و   خوشـحال [مـی   4، براي من گریه نکنید، چون که از گریه شما منافقین3شهید شدم
با ایمان خود استقامت کنید فعال  ،است به اسالم و مسلمین و در مقابل منافقین اي این ضربه

  انشاءاهللا عرضی ندارم).
مـن را   5دفنم کنید در کنار شهداي دیگر و عزاي چارتاقاگر شهادت نصیب من شد، در   

 8بودید اشکال ندارد و با اجازه پدرم ختم بگیرید. و از اسـتفاده بیهـوده   7که مایل 6هر جایی
  کمتر خودداري کنید.   9عکس و [...]

ها را خالی نگذارید و همیشه یاور امـام خـود باشـید تـا      گویم جبهه در پایان، باز هم می  
جهان از اسالم و مسلمین مسـتحکم شـود و یـک وصـیت دیگـر را کـه آن        10انشا اهللا [...]

نیـد و بـراي   نامه چاپ ک نامه براي مردم است که در تعاون است و چند عدد وصیت وصیت
  قرار دهید تا درس عبرتی براي دیگران باشد. 11و دیگر جاهاي [...] مدارس
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  شما. 2دوري و دوستدار 1دیگر عرضی ندارم جز  
  جاي مهر و امضاء
  برادر غالمعلی محمدي

27/8/65  
تومـان حـق    و پانصـد  3نزدیک دو ماه روزه بدهکارم و یک ماه هم نماز بـراي مـن [...]    

  کنید. 5امام براي من واریز 100به حساب  4مظلمه
  »والسالم«

                                           
 ».جزء«یت در اصل وص -1
  ».دوستار«در اصل وصیت:  -2
 خوانا نیست.   -3
 ».مضمومه«در اصل وصیت  -4
 ».واریض«نامه  در اصل وصیت -5
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  هاي کلیدي عبارت
I اینجانب آگاهانه و عاشقانه پا به میدانی گذارم و عارفانه. 
I .انشاءاهللا اگر خدا بخواهد به دیدار اولیاءاهللا خواهم شتافت  
I     ـ ت و خـواري  اي دشمنان خدا و دین، ما را بکشید که ما مرگ شرافتمندانه را بـه زنـدگی بـا ذل

  .ایم ترجیح داده
I    اگر شانه از زیر بار این مسئولیت خالی کنید، فرداي قیامت شهیدان از شما بازخواسـت خواهنـد

  کرد.
I  امام خـود را تنهـا   هند، راه شهیدان را ادامه د ،خواهم طلب می جوانان غیور و دالور و شهادتاز

  .مر عزیزشان به درگاه خدا دعا کنیدنگذاشته و براي طول ع

  محمد :نام
  محمدي خانوادگی:  نام

  حسین پدر: نام 
  صغري نام مادر:

  1343اول فروردین  تاریخ تولد:
  بسطام محل تولد:
  دیپلم و طلبه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1367چهارم مردادماه  تاریخ شهادت:
  آباد غرب اسالم محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمد محمدي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 الجنـۀ علیهم و ال هم یحزنون اولئک اصحاب   ثم استقاموا فال خوفنا اهللاذین قالوا ربالّ انّ«

  .1»خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون
و  خوفآنان که گفتند آفریننده ما خداست و بر این سخن پایدار و ثابت ماندند بر آنها «  

و اندوهی (در دنیا و عقبی) نخواهد بـود. آنـان اهـل بهشـتند و اعمـال نیـک        بیمی و حزن
  ».همیشه در بهشت ابد مخلد خواهند بود

  آورد. بازوي قوي، قلب مطمئن و عشق به لقاءاهللا است که پیروزي می  
ها و نایـب بـرحقش خمینـی     کران بر مهدي(عج) موعود منجی انسان با سالم و درود بی  

  .3دهندگان راه آنها [...] و ادامه 2شهیدان در خون غلتیدهو بر تمام  بزرگ
  آورم. درد می وصیت سرتان را به 4[...]  
هاي نبرد حق علیه باطل را به ایـن بنـده    شکر خداي را که توفیق حضور مجدد در جبهه  

و ملت غیـور و دالور مـا را بـه    عطا کرد. شکر خداي را که بر ملت ما منت گذارد  خودش
دهنده دین مبین اسالم برگزید و خواست که دین مبینش را به دسـت   اجی و یارين [عنوان]

  با ایمان و دلیر ملت قهرمان ما گسترش داده و سرافراز نماید.  
اینک دو جبهه نبرد حق و باطل در برابر هم  ایستاده و به جنگ و ستیز با هم پرداختند.   

 5نـد پـاکش خمینـی کبیـر برخاسـت     ) از حلقوم پاك فرز7طلبانه حسین( اینک فریاد حق
و در  7»ات کنـیم  هر چند که ما در کربال نبودیم تـا یـاري  «طلبد و آري حسین مظلوم،  6[...]

                                           
 ».استقامو«. در اصل وصیت 13-14احقاف/  -1
  ».غلطیده«در اصل وصیت  -2
  در اصل وصیت (به چند کلمه). این عبارت با ادامۀ وصیت مرتبط نیست. -3
  خوانا نیست. -4
 ».برخواست«ر اصل وصیت د -5
  خوانا نیست. -6
فرهنـگ عاشـورا،   (». یا لیتنی کُنْت معکم فأفوز فوزاً عظیماً). «7ترجمه فرازي است از زیارت وارث امام حسین( -7

 .)511جواد محدثی، ص
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و عاشقانه به فریاد فرزندت لبیک گفتیم و پا به میدان نبرد گذاشته تـا دیـن    1این زمانی [...]
جدآري، اینجانـب   ) را گسترش داده و به تمامی جهانیـان صـادر نمـاییم.   6د(ت محم

آگاهانه و عاشقانه پا به میدانی گذاردم و عارفانه انشاءاهللا اگر خدا بخواهد، به دیـدار اولیـاء   
اهللا خواهم شتافت. ولی اي دشمنان خدا و دین، ما را بکشید که ما مرگ شـرافتمندانه را بـر   

ل راه زندگی با ذلت و خواري تـرجیح داده و در ایـن راه نیـز هـیچ هـول و هراسـی بـه د       
  نخواهیم داد. 

خواهم که اگر شهید شدم و جـان خـودم را در    و اما سخنی با خانواده عزیزم: از شما می  
اند و شما بایـد   راه دینم فدا کردم، از نبودنم ناراحت و غمگین مباشید، چرا که شهیدان زنده

شـما سـپرده    خوشحال باشید. براي اینکه من از شما نبودم بلکه امانتی بودم که خدا مرا بـه 
گیرد و شما باید سرافراز باشید، چرا که قبـل از   بود و هر گاه که خواست امانتش را پس می

کنـد، شـما پیشـی گرفتیـد و امانـت خـود را تحویـل         اینکه صاحب امانت امانتش را طلب
خواهم که راه شهیدان را ادامـه دهیـد کـه اگـر      اش دادید و از شما مصرانه می صاحب اصلی
شانه از زیر بار این مسـئولیت خـالی کنیـد، فـرداي قیامـت شـهیدان از شـما         خداي نکرده

بازخواست خواهند کرد و سخنی دیگر با همشـهریان عزیـزم، مخصوصـا جوانـان غیـور و      
خواهم راه شهیدان را ادامـه داده و همیشـه در صـحنه     از آنها می 2طلب [...]  دالور و شهادت

را تنها نگذاشـته و بـراي طـول عمـر عزیزشـان بـه        انقالب حضور داشته باشید و امام خود
درگاه خدا دعا کرده و از خدا بخواهید که تا ظهور مهدي موعود(عج) ایشان را بـراي ملـت   

  ما نگه دارد انشاءاهللا.
  دار. خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه   

  
هـا   دوست دارم شمع باشـم در دل شـب  

  بســــــــــــــــــــــــــــــــــوزم
و خـودم تنهـا    روشنی بخشم میان جمـع   

ــان         3بســـــــــــــــــــــــــــــــــوزم ــه  آنـ ــد همـ ــق گزیدنـ ــه ره عشـ   کـ
  

ــه      ــد همـ ــهادت آرمیدنـ ــوي شـ   در کـ
          

                                           
  خوانا نیست. -1
 خوانا نیست.   -2
انتهـاي وصـیت آورده شـده اسـت. ضـمناً       الي سطور آمده است که در بازنگري به در اصل وصیت، شعرها در البه -3

  مصرع دوم چنین است (روشنی بخشم به جمعی و خودم تنها بسوزم).
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  مان شـود در راه دوسـت  هر کـه بـی سـا   
  

ــا     ــار دوســـت سـ   مانش دهنـــددر دیـ
ــت            ــارزار اس ــگ و ک ــام جن ــون هنگ   کن

  
ــت    ــار اسـ ــقان را افتخـ ــهادت عاشـ   شـ

ــرآن           ــدان قــ ــاك فرزنــ ــون پــ   ز خــ
  

ــ   ــه  انبیابـ ــر اللـ ــا سراسـ ــت هـ   زار اسـ
    

  
ــریم  ــه آرام نگیـ ــیم کـ ــده از آنـ ــا زنـ   مـ

  
  مــوجیم کــه آســودگی مــا عــدم ماســت  

  عشــق بــازي کــار هــر شــیاد نیســت             
  

  ایـــن شـــکار دام هـــر صـــیاد نیســـت  
  الهـــــی آرزوي کـــــربال دارم خـــــدایا        

  
  ترسم بمیرم کربال هرگز نبینم من خـدایا   

ــردم مــ             ــه برنگ ــادر ک ــن اي م ــا ک   ندع
  

  شور شـهادت هسـتم در سـرم اي مـادر      
    

  ظهورك. 1علیابن الحسن عجل  یا حجت  
  

  رونـد  آنان کـه بـه مصـاف شـب تـار مـی      
  

ــی     ــار م ــن ایث ــراغ روش ــا چلچ ــد ب   رون
    

  به امید ظهور حضرت مهدي(عج)، یگانه پرچمدار حق
  نامه فرزند حقیر شما محمد محمدي وصیت

  1/11/61مورخ 
  

                                           
 ».اهللا«در اصل وصیت  -1
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  اي کلیديه عبارت
I پوشی کنید. ساز امام و بیانات ملکوتیش چشم هاي انسان مبادا یک لحظه از فرمان  
I .سعادت جاوید در اطاعت از امام است  
I .براي پیاده کردن دین خدا و یاري امام زمان گام بردارید  
I .فردا باید در پاسداري از خون پاك شهیدان با همه وجود استقامت کنید  
I شرکت کنید. ها حتماً در نماز جمعه  
I د.یاز رفتن راه امام که راه شهیدان اسالم و راه خداست دمی باز ننشین  
I خدایا چنان کن که در این سفر خدایی که در پیش دارم توفیق شهادت یابم.  
I سوي خودت را نصیب من فرما. خدایا بریدن کامل از همه به 
I .انقالب را به کشورهاي دیگر صادر کنید 
I  بجنگید.با آمریکا و نوکرانش 
I ها بکوبید. اي پیروان امام روح اهللا خمینی توي دهن ابرقدرت  

  محمدحسن :نام
  محمدي خانوادگی:  نام

  اکبر علی پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1340بیستم تیر  تاریخ تولد:
  شهر بسطام  محل تولد:
  سوم متوسطه تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي شهرستان زادگاهش :مزار
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  محمدحسن محمدي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و   لجنۀمنین انفسهم و اموالهم بان لهم اؤان اهللا اشتري من الم«

  )111. (توبه، 1»یقتلون
ن را خریده است تا در عوض، بهشتشان عنایت هاشا هاشان و مال همانا خدا از مومنین جان«

  ».شوند کشند و کشته می کنند می فرماید آنان در راه خدا کارزار می
  

  من چه در پاي تو ریزم که پسند تـو بـود  
  

  2سر و جان را نتوان گفت که مقداري هست  
    

ام  هدانی حال که در این راه قدم گذاشتم و حال که عازم جبهـه جهـاد گشـت    خدایا تو می  
چیزي جز رضاي تو را در نظر ندارم، چیزي جز خدمت بـه اسـالم عزیـز و دفـاع از قـرآن      

ام.  دانی که من براي پاسداري این راه را انتخـاب کـرده   کریم منظور من نیست. خدایا تو می
هاي ظلم و ستم ویران خواهـد   پاسداري امام زمانم، پاسداري آن کس که خواهد آمد و کاخ

) امـام  3آن کس که جهان در انتظار اوسـت پاسـداري فرزنـد فاطمـه(     پاسداري  ساخت،
بن الحسن(عج) زیرا اکنون زمان اوست و دشمنان براي از میان بـردن او تیـر   حجۀدوازدهم 

انـد. زیـرا اکنـون زمـان اوسـت کـه روح خـدا خمینـی          اند و در کمین نشسته به کمان کرده
واند و بر ما والیت دارد و دشمنان دست در خ سوي خدا می شکن به نیابت از او ما را به بت

  اند که او نباشد. دست هم داده
ام تا با دشمنان امامم که دشـمنان توانـد    خدایا شاهد باش که جان خود را به کف گرفته  

) داریـم کـه   7بجنگم و تا خون در رگانم جاریست خواهم جنگید، که امامی چون علی(
) داریـم و او  7ه بـوده، کـه امـامی چـون حسـین(     شهادت براي او گواراتر از آب بر تشن

  .3»ملتی که شهادت شعار اوست شکست ندارد«دانست و  شهادت را سعادت می

                                           
  .111توبه/  -1
  شعر از سعدي است. -2
  187، ص13صحیفۀ امام، ج -3
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هاي نبردم تا از اسالم عزیز مرزبانی کنم تـا در   سالح بر دوش و قرآن بر کف عازم جبهه  
بفهمند امام ما  کنار دیگر برادران جانبازم از کشور امام زمان(عج) حراست نمایم، تا دشمنان

کس نیست. فرزندانی دارد که به عشق او جان نثاري کنند. تا دین خدا حاکم بـر جامعـه    بی
نشـود.   1سوي نور نجات یابند، تا بر روي زمین معصـیت [...]  ها از ظلمات به باشد، تا انسان

و روم تا به صـدام و صـدامیان و مـزدوران جهـان      تا همه فقط خداي بزرگ را بپرستند. می
شـود و هـیچ قـدرتی را تـوان      ) ویران نمی6اهللا( شرق و غرب بفهمانم که کشور رسول

  ایستادگی در برابر قدرت خدایی او نیست.
اي را  دانم چگونـه بـر صـفحه کاغـذ بنگـارم امـا چنـد جملـه         این آخرین کالمم را نمی  
  متعهد برسانم. 2آموزان عزیز [...] خواهم به عرض ملت بیدار و دانش می
امـام   [...]هست و اطاعت از امام و خـدا بـراي    [...]نظام جامعه به  3[...]امت اسالم  اي  

پوشـی   ساز امام و بیانات ملکوتیش چشم هاي انسان قرار داده است، مبادا یک لحظه از فرمان
کنید. اي مردم رهنمود این قلب مستضعفین جهان این نایب امام زمان(عج) این ذخیرة خـدا  

ا به گوش جان بشنوید و اطاعت کنید که سعادت جاوید در اطاعت از امـام  بر مستضعفان ر
  .اي تنها بگذارید مبادا او را لحظه .است
شـما    آموزم و برادران عزیز شما امیدهاي امت اسالمید، اي با برادران دانش اما چند کلمه  

ردا بایـد بـراي پیـاده    ف .ها کنید شما فردا باید در راه خدا انشاءاهللا خدمت [...]هاي  نور چشم
 فردا باید براي  گام بردارید، الشریف) اهللا تعالی فرجه (عجلکردن دین خدا و یاري امام زمان 

مردم ما افتخارات فراوانـی بیافرینیـد، از هـم اکنـون خودتـان را آمـاده کنیـد فـردا بایـد در          
معـه فـردا   جا 4سـازندگان پاسداري از خون پاك شهیدان با همـه وجـود اسـتقامت کنیـد از     

  اي امیدهاي اسالم پروازتان بلند.  شماهایید،
و سخنی نیز با برادران آشنایم دارم که اگر از من بدي و ناراحتی و کار ناشایستی دیدند   

ها کـه ماندنـد    هایم چشم پوشی کنند. افراد گروه مقاومت امام آن مرا ببخشند و ازخطا کاري
                                           

 خوانا نیست. -1
 خوانا نیست.   -2
  ست خوانا نیست.  خوانا نیست. عباراتی که با عالمت [...] مشخص شده ا -3
 ».گان سازنده«در اصل وصیت  -4
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شـان را از دسـت    جمع .با هم یکی باشند ،باشند با هم منسجم ،اگر ما را لیاقت شهادت بود
هـا حتمـا    در نمـاز جمعـه   .ها شـرکت کننـد   نماز جماعت .راه خدا را عاشقانه بروند .ندهند

ها که روز جمعه روز عزاي دشمن است با برادران دیگر  مخصوصاً نماز جمعه .شرکت کنند
شـان  کننـد تـا آخـرین حـد توان    انـه رفتـار   ها متواضـعانه و فروتن  نسبت به آن  مهربان باشند،

بکوشند که نه خود و نه دیگران هرگز آلوده به معصیت خدا نشوند و اگر گاهی فریـادي و  
براي خدا بدانند و مرا ببخشند مـن از اعمـاق قلـبم     [...]یا برخورد خشنی از حقیر دیدند و 

واهد شـد آیـا   دارم، آرزویم در راه خدا بودن آن یاران است. خدایا فردا چه خ دوستشان می
گزاران دین تو محسوب شـویم. خـدایا    فردا توفیق این را خواهیم داشت که یکی از خدمت

هزار و چهارصد سال بـا خـون   آیا لیاقت این را خواهیم داشت که از اسالم عزیز مکتبی که 
پاسداري کنیم. خدایا تا حال که خدمتی شایسـته انجـام    ،مان به دست ما رسیده استجوانان
  هامان را به نور خودت نورانی فرما. یم آیندها نداده
  هامان را به نور خودت نورانی فرما. آینده ،ایم یا تا حال که خدمتی شایسته انجام نداده  
هاي خدایی که به دست شما سپرده شده اسـت در نظـر     شما معلمین متعهد اسالم امانت  

  ها خیانت نکنید. گیرید به امانت
توانیـد از فرزنـدان ملـت فرشـته بسـازید و       شمایید که مـی  رسالت شما سنگین است و  
 شـهید میـر   .گذاري شـده اسـت   نام شهید نام توانید شیطان تربیت کنید و مدرسه ما که به می

از آنـان   1مـان جـاري کنیـد.   دارید خونتان را در رگان یکایک برادران  حرمت نگاه  غفوریان،
هاي خدایشان کردنـد   تند و خیانت به امانتنباشید که حقوق خود را از این ملت و قوم گرف

  که عذاب خدا سخت است و فردا روز جواب است.
ام را سـفارش دارم کـه داشـتن     و این آخر والـدین عزیـزم و خـواهران و بـرادر گرامـی       

فرزندي که در راه خدا دادند افتخار کنند و هرگز اگر لباس زیباي شهادت را لیاقت بـه تـن   
فـردا پـیش    ،گریه و زاري نکنند و خود را نبازند که خـداي نکـرده   پوشیدن یافتم براي من

بدانند که شـهید   .شوند جواب نباشند که از این کار دشمنان شادمان می ) بی3فاطمه زهرا(
  برد. نمرده است زنده است نزد خدا روزي می

                                           
 در متن شهید اندیس نقطه استفاده نکرده است. -1
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از اقوام و نزدیکانم همه تمناي بخشش دارم و آرزوي این دارم ك مرا عفـو کننـد. و   از   
  رفتن راه امام که راه شهیدان اسالم و راه خداست دمی باز ننشینند.

مـان را   هامان را از دروغ و چشمان مان را از ریاء زبان هامان را از نفاق و اعمال دل خدایا  
  .1[بگردان] از خیانت پاك و مطهر

ـ   ،خدایا چنان کن که در این سفر خدایی کـه در پـیش دارم توفیـق شـهادت یـابم        ا تـا ب
 .قطره خونم درخت اسالم را آبیاري کنم و اگر بنا بود برگردم با پیروزي اسالم برگردم قطره

اگر بنا بود بر گردم با دلی پر از نور بر گـردم   2با شکست لشگر کفر با آزادي کربال برگردم.
 گونه برگردم کـه امـام زمـانم(عج)    بر گردم. آن 3[...]هیچ آلودگی و روحی پر از  با جانی بی

داشـت   گونه بر گردم که فقط براي خدا کار کنم و از کسـی چشـم   مرا به سربازي بپذیرد. آن
  چیزي نداشته باشم.

سـوي خـودت را    خدایا بریدن کامـل از همـه بـه   . «4»الهی هب لی کمال االنقطاع الیک«  
حتی خـودم را. اي   ،داشته باشمنکه جز تو چیزي را در هیچ کاري در نظر ». نصیب من فرما

انقـالب را بـه کشـورهاي     .ید پروران ایران بکوشید اسالم عزیز را در کشور پیـاده کنیـد  شه
کـافران آمریکـایی را از    ،با آمریکا و نوکرانش بجنگید و مزدوران صـدامی  .دیگر صادر کنید

هـاي جهـاد در    تان براي رفتن به جبهه صحنه روزگار بر اندازید و در اجازه دادن به فرزندان
اي وارثـان خـون     ) کـربالي زمـان،  7اصـحاب حسـین(   تر باشید. ن عاشقانهراه خدا از م

شـان را در   ها بکوبید مـزدوران  توي دهن ابرقدرت ،شهیدان، اي پیروان امام روح اهللا خمینی
  داخل مملکت اجازه توطئه ندهید هرگز.

  
  خرم آن روز کز ایـن منـزل ویـران بـروم    

  
  5جانـان بـروم   وز پـی راحت جان طلبم   

  ز وحشــت زنــدان ســکندر بگرفــتدلــم ا  
  

  رخت بر بندم و تا ملـک سـلیمان بـروم     
    

                                           
 باشد.» بگردان«آید که واژة افتاده در اصل وصیت باید  از سیاق سخن برمی -1
 در متن شهید از اندیس نقطه استفاده نکرده است. -2
  در اصل وصیت خوانا نیست.   -3
 الجنان). شعبانیه است (مفاتیحفرازي از مناجات  -4
  شعر از غزلیات حافظ است.   -5
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امـام و امـت اسـالمی     امیددرود بر رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران امام خمینی درود بر   
 .ها اسـالم  درود بر روان پاك شهداي اسالم و تمامی رزمندگان جبهه .1اهللا منتظري ایران آیت

  .مرگ بر امپریالیزم شرق و غرب
  »والسالم«

  

                                           
 ر.ك.تعلیقات. -1
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  هاي کلیدي عبارت
I را انتخاب نمودم.7بن علی( من راه یگانه پاسدار کربالي حسین (  
I خواهم که توفیق شهادت را نصیبم کنی. خداوندا، از تو می  
I .هدفم خدا، مکتبم اسالم و مرادم روح اهللا است  
I م.ام که در دانشگاه آن درس بخوان اي نهاده جبهه  من پاي به  
I      هیچ قطرة خونی در مقیاس حقیقت و در نزد خدا از قطرة خونی کـه در راه خـدا ریختـه شـود

  بهتر نیست.
I بخشد شهید به تمامی مایملک خود جاودانگی می.  
I  فرمان امام عزیز باشید. گوش به 
I قدر را بیش از پیش بدانید.قدر این رهبري گران 
I مبادا آن شور و حال انقالبی خود را از دست دهید. 
I هاي مظلوم و مستضعف بشتابد. قدر ادامه دهید که امام زمان(عج) به فریاد انسان انقالب را آن 
I .قرآن را در زندگی خود پیاده کنید  

  محمدرضا :نام
  محمدي خانوادگی:  نام

  علی اکبر پدر: نام 
  بنفشه نام مادر:

  1341بیستم دي  تاریخ تولد:
  ن روستاي جیال محل تولد:
  پایان دوره ابتدایی  تحصیالت:
  ارتش کننده: ارگان اعزام

  1361شانزدهم فروردین  تاریخ شهادت:
  شوش محل شهادت:
  اصابت ترکش به سر نحوة شهادت:
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  محمدرضا محمدي
  

  1بسم اهللا الرحمن الرحیم
نام در هم کوبنده ستمگران. با عرض سالم به ساحت مقدس ولی عصر امام زمان(عج) و  به 

خواهم کـه از   از خدا می ]جان که 2)3حق عزیزش خمینی کبیر [یا زهرا(درود بر نایب بر
عمر پر برکت رهبر کبیر انقالب بیفزاید. درود فراوان بر شهیدان اسـالم    عمر من بکاهد و به

)، تـا  7بـن علـی(   کـربال، حسـین    ) و از قهرمان7بن علی( ) تا حسین6(3از هابیل
  شهیدان کربالي ایران.  

شما اي مادر مهربان و اي پدر بزرگوارم و اي خـواهران عزیـزم. سـالم    سالم و درود بر   
کنیـد، امـا    دانم نمـی  کنم برایم گریه نکنید که می بر تو حسین، اي یگانه برادرم. خواهش می

صبر در راه خداوند اجر عظیمی دارد. بر سر قبرم جوان ناکام ننویسید، چون مـن راه یگانـه   
را انتخـاب نمـودم. بـر سـر قبـرم آرم سـپاه، ایـن آرم         )7بن علی( پاسدار کربالي حسین

کفنان یعنی آنهایی کـه در راه دیـن و    مقدس و این آرم شهادت، را بکشید. آري، این گلگون
انـد،   حنا بسته 4اند و از خون خویش خون گلوي خود رنگین شده  قرآن و اسالم و عدالت به

  در این جهان جز افتخاري نخواهند داشت.  
است، اگر در اعماق دریاها یـا بـاالي ابرهـاي انبـوه      5رزي که مرگ انسان مقددر آن رو  

نامـه را   بارخدایا، حال که دارم این وصـیت   جهان را بدرود خواهد گفت. 6خرهباألمقام کند، 
نویسم، خدایا مگر دوست نداري که به فیض ایـن   نامه است که می نویسم، دومین وصیت می

خواهم که توفیق شهادت را نصیبم کنـی، مـرگ پـر     ، از تو میسعادت عظیم برسم؟ خداوندا

                                           
  نامه محمدرضا محمدي، فرزند علی اکبر محمدي. در باالي وصیت آمده است: وصیت -1
 اضافه است. -2
 ر.ك.تعلیقات. -3
 ».خیش»  در اصل وصیت -4
 ».مقدور«در اصل وصیت  -5
 ».باالاخره«در اصل وصیت  -6
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آن نزدیک شده ولی نصیبم نگردیـده اسـت. شـاید الیـق شـیهد شـدن         افتخاري که بارها به
  نباشم، زیرا که شهید مقامی واال دارد و من فردي گناهکار و خوارم.

بـراي احیـاي دیـنم و     3روم نه بـراي انتقـام [...]   می 2المبین فتح 1اینک به یاد تو به جبهه  
طلبم کـه هـدایتم کنـد. هـدفم      تداوم انقالبم. امام زمان(عج) و نایب برحقش را به یاري می

اي کـه شـلیک    دارم، هـر گلولـه   اهللا است. هر قدمی که برمی خدا، مکتبم اسالم و مرادم روح
بر بـدنم  اي که   سازم، به یاري خدا باشد و براي هر گلوله کنم و قلب دشمن را هدف می می
تـر از عسـل    خورد، براي رضاي خـدا تحمـل کـنم دردش را و زجـرش را کـه شـیرین       می
  باشد. می
نامه از پدر و مادرم و برادرم و خـواهران و عمـویم و فـامیالن و اهـالی      در آخر وصیت  

خواهم مرا حالل کنند. دخترخاله عزیزم، در مرگم صبوري کن. مثـل   محترم فرید جیالن می
  ) براي دیـن خـدا تـن مطهـرش بـه     7بن الحسن(  باش چرا که قاسم )7(4عروس قاسم

اکبـر را تکـرار    ام فقط ذکر خـدا را داشـته باشـید و اهللا    جنازه 5خاك و خون طپید. در تشییع
خـواهم کـه در خانـه     تا همه دشمنان اسالم بر خود بلرزند. از برادر عزیزم حسین می 6کنید

طوري رفتار کند که آنها را از خود نرنجاند و جـاي   جهاد کند و با پدر و مادرم و خواهرانم
مرا هم پر داشته باشد تا بتواند خدمتی در راه اسالم کرده و راهم را، کـه همـان راه انبیـاء و    

  ) است، ادامه دهد.7راه سرخ حسین بن علی(
  7»بع الهديوالسالم علی من اتّ«

  محمدي جیالنی 8محمدرضا

                                           
  ».جبه«اصل وصیت  در -1
  ر.ك.تعلیقات. -2
 خوانا نیست. -3
 ر.ك.تعلیقات. -4
 ».تشریع«در اصل وصیت  -5
  ».کنند«در اصل وصیت  -6
 ».و سالم علی من ال تتبع الهدا«در اصل وصیت  -7
 ».محمدرضاي«در اصل وصیت  -8
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  الرحمن الرحیمبسم اهللا 

یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و   نۀالجلهم  ان اهللا اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم بانّ«
  . 1»و االنجیل و القرآن التوریۀفی  علیه حقاً یقتلون وعداً

کند و در برابر بهشت برین بـه   هایشان را خریداري می ها و مال البته خدا از مومنان جان«  
شوند این وعـده حقـی    کشند و کشته می کنند می خشد. اینان در راه خدا پیکار میب ایشان می

  ».است بر خدا در تورات و انجیل و قرآن
) امام مهدي(عج) و نایب بـرحقش امـام   6با سالم و درود به فرزند پاك رسول اهللا(  

 امت و امـت امـام و بـا سـالم بـر شـهداي راه حـق و آزادي از هابیـل تـا سـاالر شـهیدان           
) و تمامی شهداي عاشوراهاي حسینی و با سالم خدمت شما امت حـزب اهللا و  7حسین(
آغـاز   خـداي متعـال  ام را دوبـاره بـا نـام و یـاد      نامـه  ه خون و قیام. و اینک وصیتندر صح

  نمایم. می
اي  نامـه  دسـت گرفتـه و قصـد دارم وصـیت      قلم بـه  سوزانحال که در این شب سرد و   

اطر است که بر هر فرد مسلمان واجب است. آمـدن مـن بـه جبهـه     این خ بنویسم، صرفا به 
خاطر این نیست که با دشمن تجاوزگر خارجی بجنگم بلکه عالوه بـر ایـن هجـرت     فقط به

  کردن و جنگ با هواهاي نفسانی نیز هست.
  

ــد  ــه مــرگ ســرخ لبخنــد زدن ــان کــه ب   آن
  

  بـــا شـــوق قـــدم در ره دلبنـــد زدنـــد  
  نندگسـت از شهر و دیار و همدم خـویش ب   

  
ــد     ــد زدنـ ــویش پیونـ ــداي خـ ــا خـ   بـ

    

ام کـه در دانشـگاه آن درس    اي نهـاده  سوي حسنات، من پاي به جبهـه  و بعد هجرت به   
خـوبی گذراندنـد و بـاز نونهـاالن و      بخوانم و در این دانشگاه عده زیادي امتحان خود را به

خـود بـه خداونـد    نوجوانانی بودند که در همین دانشگاه درس خوانده بودند و با شـهادت  
هاي دشـمن شـدند، آنـان را از خـاك شـیران       تقربی جستند. ایشان با نارنجک سد راه تانک

                                           
  سورة توبه. 111بخشی از آیۀ  -1
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هاي شهدا این را بدانید که هـیچ قطـره خـونی در مقیـاس      و اي خانواده 1بیرون راندند [...]
شـهادت  «حقیقت و در نزد خدا از قطره خونی که در راه خـدا ریختـه شـود بهتـر نیسـت.      

هـاي   ی است به پیکر اجتماع و این شهدا هستند که بـر پیکـر اجتمـاع و در رگ   تزریق خون
  .2»جامعه اسالمی جوشان و خروشانند

خالصه این را باید بدانید که اجتماعاتی که دچار کم خونی هستند، باید در آنهـا خـونی     
ـ     ام جدید که داراي اکسیژن باشد جریان داشته باشد تا به سر منـزل مقصـود و خودکفـایی ت

دست پیدا کن[ن]د و این اسالم است که نیازمند خون شهید است. شهید به تمامی مایملـک  
و  3متعهـد بخشد و این عملی است آگاهانه و اختیاري و حال یک انسان  خود جاودانگی می

بـه درجـه بـاالي     رسـیدن با  .کامل در این برهه از زمان باید سرنوشت خود را انتخاب کند
در برابر دشمن زبون ادامه  ذلتو  5و غلبه بر دشمن و یا خواري 4[...]شهادت و یا پیروزي 

  دارد.
  ».اي افزا بر عمر امام لحظه ،و الها عمر ما ستان تمام«  
  به بزرگواري خودتان مرا ببخشید و مادر و پدرتان را در امور زندگی یار و همدم باشید.  
فرمـان   این است که همیشه گوش به اهللا  اهللا و در خط امام و حزب پیام من به امت حزب  

صـورت   قدر را بیش از پیش بدانید که در غیـر ایـن   امام عزیز باشید و قدر این رهبري گران
اید و او براستی براي این ملت ستمدیده و مستضعف نعمتی است الهی و  کفران نعمت کرده

انقالبی خـود را از   براي جهان اسالم انسانی است ارزشمند و باز اینکه مبادا آن شور و حال
قـدر   دست دهید و مبادا در صحنه بودن خود را از یاد برید. شـما بایـد انقـالب خـود را آن    

  هاي مظلوم و مستضعف بشتابد. ادامه دهید که امام زمان(عج) به فریاد انسان

                                           
 خوانا نیست.   -1
شهادت تزریق خون است به پیکر اجتماع و این شهدا هستند که به پیکـر  «مطهري است  برگرفته از این سخن شهید -2

(قیـام و  ». کننـد  خونی هسـتند، خـون جدیـد وارد مـی     هاي اجتماع خاصه اجتماعاتی که دچار کم اجتماع و در رگ
  ).104انقالب مهدي به ضمیمه شهید، ص

  ».  متاهد«نامه  در اصل وصیت -3
 خوانا نیست. -4
 ».خاري« اصل وصیتدر  -5
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پیام من به بسیجیانی که یادگار شهدا هستند این اسـت کـه فعاالنـه در مسـاجد شـرکت        
  دهنده خون شهدا و مجروحین و معلولین باشید. کرده و ادامه

گردنـد کـه نـیش خـود را      کوردلی که همواره در پی فرصتی مـی  1باز پیام ما به منافقین  
بزنند، این است که مقداري به خود و حرکات خود بیندیشند که عاقبت کارتان چیسـت [و]  

دیـد و خـود را   جز نابودي و در ظلمت مردن چیز دیگري هست؟ بـه آغـوش اسـالم برگر   
بسازید که گردش شب و روز و ماه و ستارگان بیهوده نیست و داراي نظـامی هسـت. پیـام    

آموزان و اي محصالن عزیز، قرآن را در زندگی خـود   آموزان این است که دانش من به دانش
پیاده کنید. شما با درس خواندن خویش در مدارس همانند رزمندگان اسالم در جبهه جنگ 

  هل و نادانی مبارزه کنید. با دشمن ج
  2»والسالم«

  به امید پیروزي حق علیه باطل
7/12/62  

  

                                           
  ر.ك.تعلیقات -1
آن سفر کرده که صد قافلـه همـره اوسـت،    «در حاشیه سمت چپ برگه وصیت این شعر بصورت تایپی آمده است  -2

  ».هر جا هست خدایا به سالمت دارش
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  هاي کلیدي عبارت
I  فرمان او باشید. اطاعت از والیت فقیه کنید. همیشه گوش به  
I .پشتیبانی خود را از تمام روحانیت مبارز گرامی بیشتر کنید 
I ام،  بسـته  هبر عزیزمان و مرجع تقلیدمان امام خمینی کبیرخدایا کمکم کن تا بیعتی را که با این ر

 بتوانم به بیعتم وفا کنم.
I .رزمندگان از مرگ هراسی ندارند، زیرا مرگ حق است و عاقبت سراغ همه خواهد آمد 
I .خدایا، نظري فرما که ما در بستر بیمارستان و به مرگ طبیعی از این دنیا نرویم 
I لحظۀ مرگ را ختم به شهادت بگردانی. خواهم که آخرین خدایا از تو می  

  مرتضی :نام
  محمدي خانوادگی:  نام

  نصراهللا پدر: نام 
  بتول نام مادر:

  1335یکم اردیبهشت  تاریخ تولد:
  تهران محل تولد:

  سوم ابتدایی حصیالت:ت
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361یکم آبان  تاریخ شهادت:
   خوش عین محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي شاهرود :مزار
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  مرتضی محمدي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
عنـداهللا و   ًجـۀ منوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهللا باموالهم و انفسـهم اعظـم در  آالذین «

  . 1»اولئک هم الفائزون
که ایمان آوردند و از وطن هجرت گزیدند و در راه خدا به مال و جانشـان جهـاد     آنان«  

منـدان دو    رسـتگاران و سـعادت   2کردند آنها را نزد خدا مقام بلنـدي اسـت و آنـان بـا [...]    
  ».عالمند

نام اهللا و با یاد شـهیدان انقـالب    نامه زندگی خود را به  اینجانب مرتضی محمدي وصیت  
طلـبم و از   کنم. خدایا، حال که در مأموریت الهی هستم، تو را به یاري مـی  اسالمی آغاز می

خواهم که مرا در این عمل [...] خدایا، کمکم کن تا بیعتی را که بـا ایـن رهبـر     کمک میتو 
بتوانم به بیعتم وفـا کـنم و تـا آخـرین      ام] [بسته عزیزمان و مرجع تقلیدمان امام خمینی کبیر

  قطره خونم با دشمنان اسالم بجنگم و خون ناقابلم را تقدیم خداوند و رهبر عزیزم بنمایم.
روردگارا، رزمندگان از مرگ هراسی ندارند، زیـرا مـرگ حـق اسـت و عاقبـت      خدایا، پ  

سـوي او رجـوع    به فرمان خدا آمده و به. «3»انا هللا و انا الیه راجعون«سراغ همه خواهد آمد 
خدایا، تا ما سراغ مرگ برویم نه اینکه مرگ سراغ ما بیاید. خدایا، نظري فرما ». خواهیم کرد

خواهم که  ان و به مرگ طبیعی از این دنیا نرویم، بلکه خدایا از تو میکه ما در بستر بیمارست
آخرین لحظه مرگ را ختم به شهادت بگردانید، چـون همانـا مـرگ در راه خداونـد مـردن      

 عنـد  ءبـل احیـا   ذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاًالّ و ال تحسبنَ«نیست بلکه زنده شدن است. 
اند بلکه آنها در نـزد   اند، مرده ایی که در راه خدا کشته شدهگمان مکنید آنه. «4»هم یرزقونرب

  ».خداوند زندگی جاودانی دارند

                                           
 .120توبه/  -1
 اند، خوانا نیست. عباراتی که در متن با [...] مشخص شدهخوانا نیست.  -2
 سورة بقره. 156بخشی از آیۀ  -3
 .169آل عمران/  -4
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که از تو همـه خـوبی آیـد و از     ترسند و مرتضی از خود، چون  ولی خدایا همه از تو می  
مرتضی همه بدي، چون هر که خود را شناخت، خدا را شناخته است. خدایا، تو را به خون 

خصـوص شـهید مظلـوم     ) و خون شهیدان کربالي ایـران و بـه  7حسین( شهیدان کربالي
مت می و رجایی 2و رجایی 1دکتر بهشتی س هایی که ریخته شـده در   دهم که تمامی خون ها قَ

انقـالب و   . [...]سـوي [...]   راه خودت را قبـول بفرمـا و هـر چـه زودتـر راه کـربال را بـه       
و  هـا  که در خانه 4اي و آقاي خامنه 3ظريخصوص حضرت آقاي منت هاي منظور را به مریض

  ها بستري هستند، شفا و لباس عافیت بر تن آنها بپوشانید. بیمارستان
کنم حتما عمل کنید:  کنم و خواهش می اهللا می و یک توصیه به برادران و خواهران حزب  

اطاعت از والیت فقیه کنید و همیشه گوش بـه فرمـان او باشـید و بـه کـوري چشـم تمـام        
و دشمنان خدا و قرآن پشتیبانی خود را از تمام روحانیت مبارز گرامی بیشتر کنیـد   5نافقینم

و تا انشاءاهللا خداوند تبارك و تعالی [...] تمام منافقین را از صفحه روزگار برانـدازد. خیلـی   
  اهللا. متشکر از تمام برادران و خواهران حزب

سـالگی   5یا  4، یگانه دخترم، را در سن اي براي خانواده خودم دارم: سمیه و یک توصیه  
) را دنبـال کنـد و بـرایش    3به درس قرآن و مکتب بفرستید تا راه همچون فاطمه زهـرا( 

وطنـان خـودم تقاضـا[ي] بخشـش و      آرزوي پیروزي از خداوند بزرگ را دارم. از تمام هـم 
لسـئوال  ابکی لخر[و]ج نفسی ابکی لظلمۀ قبري ابکی لضیق لحـدي ابکـی   «کنم  حاللیت می

کـنم بـراي خـروجم از قبـر در روز محشـر، گریـه         گریه می. «6»منکر و نکیر ایاي فی قبري
کـنم   کنم براي تنگی و فشار گـورم، گریـه مـی    کنم براي ظلمت و تاریکی قبرم، گریه می می

  ».براي سوال و جواب نکیر و منکر، واي بر من در قبرم، واي بر من
  خداحافظ تا ابد
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  یگر]اي د نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  هاي مرتضی محمدي برگ حساب بدهکاري
تان خوب باشد. مادر جان، چند قلـم بـدهکاري دارم، از    مادر جان، سالم. امیدوارم حال  

هـا[ي]م را بدهیـد. البتـه اول چنـد تـا       خواهم لطفی کنید این بدهکاري شما و برادرهایم می
هایم را بدهید و خواهش  را بفروشید و بدهکاري وسایل است که زحمتش را بکشید و اینها

بفروشید. اول ماشین و موتـور را   از شهادتم هر چه زودتر اینهایی که اسم [...] 1کنم بعد می
هزار تومان یا کمتر و یا بیشتر و بعد موتور را به قیمـت   70یا  86بفروشید. ماشین به قیمت 

 2000وشید و چادر مسافرتی را به قیمت حدود هزار تومان یا کمتر و یا بیشتر بفر 17یا  18
اش دارد و  ماشـه  3جـوش حفـاظ   را یک خـال  2تومان یا کمتر یا بیشتر بفروشید و بعد تفنگ

یک  5هزار تومان بفروشید و بعد 8را هم بچسبانید و حدود  4نآچوب قنداق کمی شکسته. 
اگـر حـاجی سـلیمانی    را هم بفروشید و  6ها است و یک رادیو ضبط آیوا و آن ضبط ماشین

راضی بود، دکان را با ابزارهایش اجاره بدهید و اگر ناراضی بود دکانش را بهـش بدهیـد و   
ی آن را ازش هزار تومان هم دستش است، باق 15000ها را باهاش حساب کنید و  بدهکاري

حتمـا  ها را دادید باقی آن در اختیار مـادرم باشـد و    بدهکاري [...] 7کانبگیرید و ابزارهاي د
مـادرم و  زیـر سـایه    دختـرم سـمیه زنـده [...]    به زیارت خانه خداوند تشـریف ببرنـد [...]  

  نشوند. محمدرضا [...] خواهرها [...]
خوب اي مادر عزیـزم، مـن رفـتم. خـداحافظ. مـن از همـه شـما مـادر و خواهرهـا و            

ان خداونـد  مادر جان عزیزم، شما را به هم برادرهاي عزیزم مخصوصا محمدرضا خوبم [...]

                                           
 ».بد«در اصل وصیت  -1
  ».تفگ«در اصل وصیت  -2
  ».حفاز«در اصل وصیت  -3
 ».اون«در اصل وصیت  -4
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تـر کنیـد تـا     تر و قـوي  اي اشک نریزید و ایمانت را قوي دهم براي من قطره مهربان قسم می
هم راه مرا ادامه  1نهابه برادرهایم بگویید آ اجرتان نزد خداوند کم نشود. مادر جان، اگر [...]

دهند و حتی محمدرضا، مادر جان حاللم کن، خداحافظ، قربانت مرتضی. آبجی معصـوم و  
آبجی اکرم شماها هم حاللـم کنیـد. خـداحافظ داداش مصـطفی و داداش مجتبـی و دایـی       

هـا و تمـام    هـا و فامیـل   و تمـام دوسـتان همسـایه    همه حاللـم کنیـد و [...]   حمیدرضا [...]
  خداحافظی کنید خداحافظ همه. 2خویشان

  مرتضی محمدي

                                           
  ».اونها«در اصل وصیت  -1
 ».خیشان«در اصل وصیت  -2
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  هاي کلیدي عبارت
I )وار و مقاوم راه سرخ و خونین شهدا را زنده نگه دارید.) است3همچون زینب کبري  
I .با شرکت در دعاها طراوت خاصی به روحم ببخشید  
I )د) تربیت کنی7فرزندانم، ابوالفضل و ابوالقاسم، را همچون ابوالفضل العباس.  
I  میلیونی اسالم را حافظ باشید. 20با شرکت در ارتش  
I دشمن خصم و عدو و همچون شیران  ررات خون ببه پیروي از رهبر عظیم انقالب تا آخرین قط

 غرنده بتازید.
I .با دشمنان اسالم، دشمن و با دوستان اسالم، دوست باشید  
I دار این حرکـت دانسـته و از او پیـروي     امام عزیز، این روح خدا، پیر جماران را جلودار و طلیعه

  خالصانه بنمایید.
  

  حسینعلی :نام
  محمدیان خانوادگی:  نام

  محمد پدر: نام 
  طاهره نام مادر:

  1333یکم آذر  تاریخ تولد:
آّبــاد حــاج  روســتاي قاســم محــل تولــد:

  اسماعیل خان از توابع شاهرود
  دوم ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1364یکم بهمن  و بیست شهادت: تاریخ
  الرصاص عراق ام محل شهادت:
  اصابت ترکش خمپاره نحوة شهادت:

نـو از   گلزار شهداي روسـتاي قلعـه   :مزار
  توابع شهرستان زادگاهش
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  حسینعلی محمدیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . 1»کن ال تشعرونبل احیاء و ل فی سبیل اهللا اموات ال تقولوا لمن یقتلو «

کس را که در راه خدا کشته شده مرده نپندارید بلکه او زنده ابـدي اسـت ولـیکن      و آن«  
  ».  شما این حقیقت را در نخواهید یافت

 در حالی که داراي عقل و اختیار کامل و بـا قلـب سـلیم نکـاتی چنـد را بـراي توصـیه         
  کنم:   خدمتتان عرض می

دهم که خدا رب عالم هستی است و قادر متعال و توانا و دانا بـه   و اما اینکه شهادت می  
هـا در طـول تـاریخ     دهم که براي هدایت انسـان  احوال مخلوقات عالم هست و شهادت می

بشریت راهنمایانی در بین خودشان ارسال کرده که آدم ابوالبشر اول آنها اسـت و حضـرت   
دهم که دوازده امـام معصـوم    ) آخرین پیامبر و خاتم انبیاء است و شهادت می6حمد(م

دهم که امام زمـان(عج)   باشند و شهادت می ) می6حق پیامبر گرامی اسالم( جانشینان به
برد و آماده ظهور به اذن  سر می  در پرده غیبت کبري به 2دوازدهمین اختر تابناك والیت [...]

دهـم امـام    باشد و شهادت مـی  بین بردن ظلم و ستم از سطح جهان می پروردگارش براي از
  بزرگوار روح اهللا الموسی الخمینی نایب برحق مهدي(عجل اهللا تعالی) است.

و عاجزانه طلـب   3ترین پاره جگرم و نور چشمانم، خاضعانه و اما از مادرم، این صمیمی  
شما را به عنوان یـک فرزنـدي کـه    حقوق حقه  4دانم که نتوانستم [به] کنم و می بخشش می

سالیان متمادي مرا در دامن پرمهرت تربیت کردي اداء نمایم. امیدم بـه ایـن اسـت کـه روح     
هـاي مـا را    احترامـی   بزرگان و عزیـزان نـزد خـداي واالسـت و از بزرگـی و فضلشـان بـی       

و بخشند. اي مادر گرامی، بر خود ببـال کـه فرزنـدت را در دامـن پـاك تربیـت کـردي         می

                                           
 .154بقره/  -1
  خوانا نیست.   -2
 ».خواضعانه« تایپی در اصل وصیت -3
 اضافه است.   -4
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گـاه عشـق،   با تربیـت فرزنـدت  او را بـه قربان   پرورش دادي و خوشا به حالت که توانستی 
) بفرسـتی و در ایـن بـین    7نیکی لقاءاهللا با قلبی پر از عشق کربالي حسین(  اخالص [و]

  دین خود را نسبت به لبیک به نداي رهبر انقالب ادا کردي.
ام حقیقی خود رسیدم. من به جا[ي]ي در مرگم هیچ ناراحت نباشید، بدانید که من به ک  

که خدا وعده آن را داده با رهنمودهاي رهبرم و آقایم نایل شدم. پس چه باك ما را که ناالن 
شـود.   داشتن خون آنها می و گریان باشیم و اما گریه بر شهید و شهیدان خود باعث زنده نگه

) بگر[ي]یـد  7ا ابا عبـداهللا ( در اینجا که بهتر است تنها به مصائب سرور ساالر شهیدان آق
و اگر شهید شدم و جسـدم را نیافتیـد، هـیچ گریـان و ناراحـت نباشـید و بدانیـد کـه قبـر          

  مفقود است. 1) نیز هنوز [قبرش]3فاطمه(
) اسـتوار و مقـاوم راه   3ام تمنا دارم همچون زینـب کبـري(   و از شما خانواده محترمه  

اوم ببخشید و از اینکه من حقیـر در بـین شـما    دارید و تد سرخ و خونین شهدا را زنده نگه 
نیستم، فقدانم را گریان مباشید بلکه با شرکت در دعاها طراوت خاصی به روحم ببخشید و 

ولی فرزندانم، که شما را در [این] سـنین    از خدا براي بخشش گناهانم طلب مغفرت نمایید.
بریـد، امـا بدانیـد کـه راه      رت مـی دانم هر وقت از من یادتان بیاید حس گذارم که می تنها می

ام، بایـد بـا    شهادت و خوشبختی در این اسـت و در اینجاسـت کـه تـو اي همسـر گرامـی      
کوشــی و تــالش و کوشــش فرزنــدانم، ابوالفضــل و ابوالقاســم، را همچــون        ســخت
) تربیت کنی که تا آخرین قطرات خونشـان در راه اسـالم و قـرآن در    7العباس( ابوالفضل

 2هاسـت کـه بایـد [...]    آماده جانبازي و فداکاري باشـند و در ایـن موقعیـت   رکاب امامشان 
  .3سازي ابوالفضل و ابوالقاسم عزیزانمان [...] حماسه

طلبـد.   و اما اي برادران و خواهران مستمع و شنونده پیام، بدانید که امام عزیز یـاور مـی    
ارمغـان دارد و بهتـرین   کمی غفلت کردن فرداي قیامت  پشیمانی بدون برگشت برایمان بـه  

                                           
 اضافه است. -1
 خوانا نیست. -2
 خوانا نیست. -3
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از دعاها و زیارت قبور شهدا فراموشتان نشود. مسـاجد   1ساعات کسب فتوحات است. [...]
آقـا   3و در مجالس شهدا با شور حسینی بر مصـائب  2باشد [...] طور که در شأن آن می را آن

میلیـونی و حرکـت    20) و یاران و اصحاب او بگیریید. با شـرکت در ارتـش   7اباعبداهللا(
  .عاشقانه بسیج حدود و ثغور و شرف و حیثیت اسالم را حافظ باشید

و پیامی کوتاه به دوستان و آشنایان و همرزمان که مرا ببخشید و براي من طلب آمرزش   
رهرو  خواهم که راهم را ادامه دهید و نگذارید خونم خشکیده و راهم بی بکنید و از شما می
و براي این باید بگـویم کـه بـه پیـروي از رهبـر عظـیم        ماند دارم که نمی 4بماند که اطمینان

دشمن خصم و عدو همچون شـیران غرنـده بتازیـد و بـا      رانقالب تا آخرین قطرات خون ب
خواهم که راه شهدا، که راهی  دشمنان اسالم دشمن و با دوستان اسالم دوست و از شما می

و قاچاقچیان، ایـن سـوداگران   ناپذیر با منافقین و ملحدین  همانا مبارزه سرسخت و خستگی
هـاي عارفانـه خـط مقـدم جبهـه را       مرگ در پشت جبهه بودند و با حضور فعال در صـحنه 

اند را تداوم ببخشید و در این رابطه یادتان نرود که امـام عزیـز، ایـن روح خـدا، پیـر       داشته
  ه بنمایید.دار این حرکت دانسته و از او پیروي خالصان جلودار و طلیعهرا [دنیا]  5جماران

  دعا براي رزمندگان اسالم فراموشتان نشود. 6[از]  
  »والسالم علی عباداهللا الصالحین«

  حسینعلی محمدیان

                                           
 خوانا نیست.   -1
  خوانا نیست.   -2
 ».مصاعب« تایپی وصیت در اصل -3
  ».اطمیان« در اصل وصیت -4
 در اصل وصیت بعد از جماران [دنیا] آورده که اضافه است. ر.ك.تعلیقات. -5
  اضافه است.   -6
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  هاي کلیدي عبارت
I   .خلقت این جهان عبث و بیهوده نبوده است  
I مندانـه، کـه همانـا شـهادت در راه      مندانـه و شـرافت   حال که مرگ حق است چرا مرگ سعادت

  است، را قبول نکنیم.معشوق 
I .هدف از خلقت همانا رسیدن به خداست  
I شود بلکه به گردن الیقـان شـهادت آویـز     شهادت مدالی است که به گردن هر کسی آویخته نمی

  گردد. می
I .باید به خدا بیشتر توکل کنیم و از او استمداد بجوییم  
I باشد حراست سنگرهاي داخلی، که قسمت عمده آن مدارس است، ضروري می.  
I .نیروي معنوي تنها عامل تعیین کننده جنگ است 
I تر از شکست نظامی است. مراتب هولناك  شکست فرهنگی به 
I .عزیزان، انس خود را با مکتب و قرآن و مساجد و روحانیت و... بیشتر کنید 
I اسالم است.  اسالم است،  بخش همانا اسالم است، تنها مکتب رهایی 
I کند. ی را که قرآن را دریافته معذب نمیقرآن را بخوانید زیرا خداوند دل 
I تر برگزار کنید. نمازهاي جمعه را هرچه با صالبت 

  محمدرضا :نام
  محمدیان خانوادگی:  نام

  کاظم پدر: نام 
  حشمت نام مادر:

  1343یکم بهمن  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  دیپلم اقتصاد تحصیالت:
  بسیجی کننده: ارگان اعزام

  1362ونهم آبان  بیست تاریخ شهادت:
  وین عراقپنج محل شهادت:
  - نحوة شهادت:

  امامزاده یحیاي زادگاهش  :مزار
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  محمدرضا محمدیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  ).2(سورة عنکبوت، آیۀ ».  ا و هم ال یفتنونمنّآاس ان یترکوا ان یقولوا احسب النّ«
ایم رهاشان کنند و بـر ایـن    ان آوردهآیا مردم چنین پنداشتند که به صرف اینکه گفتند ما ایم«

  ».دعوي هیچ امتحانشان نکنند، هرگز چنین نیست
  ».ا باهللالّ ةال حول و ال قو«
»ولی اهللا علیاً نَّرسول اهللا و اشهد اَ اًداشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محم.«   
  )».7) و بر ولیش علی(6دهم به معبود یکتا و رسولش محمد( شهادت می«

دست اوسـت و همـه از     هاي جهانیان به ا عرض سالم به پیشگاه حضرت حق که جانب  
این منطق ماست و با ایـن   1»انا هللا و انا الیه راجعون«سوي اوست  او آمده و رجعت ما نیز به

  منطق هیچ کس را یاراي مقاومت نیست.
(عج) ) تا حجـت 7) و ائمه اطهار از علی(6با درود و سالم به خاندان آل محمد(  

هاي فروزان در صفحه تاریخ درخشـاند.   هاي تاریخ بشریت هستند و همچون شمع که اسوه
گذرند و باز هم سالم بـر   سالم بر شهیدان خالص و مخلصی که از باالترین سرمایه خود می

هایی که نبـرد حـق علیـه باطـل تـداوم داشـته و        شهدا از صدر اسالم تاکنون و تا همه زمان
  پابرجاست.

امید مستضعفان، نقطه عطف زمانه و بـاالخره قلـب تپنـده امـت       بر رهبر آزادگان،درود   
  کند. بخش خود امید را در همه مشتاقان به لقاء اهللا زنده می هاي روح اسالمی که با پیام

هاي استقامت و ایثار که از بهتـرین عزیـزان    هاي شهدا، این نمونه حد بر خانواده سالم بی  
ها را در راه هدف اهدا نمودند و از اینکه بیش از این نداشتند که بدهند خود دل بریدند و آن

  خورند. غبطه می
دسـت گـرفتم کـه چیـزي      وقت وداع است و انتظار نزدیک. قلـم و کاغـذي بـه      وقت،  

گفتم من خود را در   بنویسم، با خود گفتم چه و براي که بنویسم. گفتم به امت شهید پرور،
                                           

  سورة بقره. 156بخشی از آیۀ  -1
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ن بـاب      به کسانی که ماها دستبینم که  آن [حد] نمی پروده آنانیم پیام بدهم، گفـتم پـس مـ
  یادآوري مطالبی به شرح ذیل عرضه دارم:

شتر به آفرینش خود و این جهان فکر کنید. خواهران گرام، سعی کنید هرچه بیبرادران و   
یـن  شـوید در ا  سوره عنکبوت متوجه می 2خرج دهید. با نظري کوتاه به آیه  بیشتر تعمق به 

اي چیـز دیگـري    کننده اي و خداوند آزمایش شونده و انسان آزمایش  آزمایشگاهی،[جز] دنیا 
وجود ندارد و خلقت این جهان عبث و بیهوده نبوده بلکه خداوند از خلقت این دنیا عنایتی 

دهـد تـا افـراد در     هایی جهت امتحان قرار می است. آفریدگار متعال براي انسان زمینه  داشته
  باشد. ها جنگ می ریان شناخته گردند. یکی از زمینهاین ج

که   امروز همه ما در محضر خدا در حال امتحان پس دادن هستیم. خوشا به حال کسانی  
از این مرحله سرافراز بیرون آمده و فرداي قیامـت پـیش خـدا و مقربـان درگـاهش شـاد و       

آزمـایش شـود و نتیجتـاً در     مسرور خواهند بود. انسان در نهایت باید در آزمایشـگاه الهـی  
ایـم نـه    گیرد تا نمره خود را دریافت کند. حال که همه ما آفریـده شـده   حضور خدا قرار می

براي دنیا بلکه براي آخرت، نه براي هستی بلکه براي نیستی، نه براي زنـدگانی بلکـه بـراي    
سوي آخـرت و   بریم و در سراي موقت و در راه به سر می مردن، و [ا]کنون در جاي کوچ به

حال که رانده مرگی هستیم که راه گریزي براي رهایی وجود ندارد و جوینـده هـم آن را از   
ایم که برویم، پـس چـرا در ایـن     یابد و اصوالً آمده دهد و ناچار مرگ او را درمی دست نمی

رهگذر بهترین راه را جهت رفتن انتخاب نکنیم. حال کـه مـرگ حـق اسـت و همـه را در      
مندانه، که همانا شهادت در راه معشـوق   مندانه و شرافت فت، چرا مرگ سعادتبرخواهد گر

است، را قبول نکنیم. چرا منتظر باشیم مرگ به سراغمان آید و وقتی هم به طرفمـان آمـد از   
  چرا ما به استقبالش نرویم. 1نتیجه است و باالخره آن دوري بجوییم، هر چند که بی

  
  مــرگ اگــر مــرد اســت گــو نــزد مــن آي

  
ــگ تنــگ       ــرم تن ــش بگی ــا در آغوش   ت

    

مگر غیر از این است که هدف از خلقت همانا رسیدن به خداسـت و دسـت یـافتن بـه       
مقامی است که رضایت خداوند را دربـر داشـته باشـد. بلـه ایـن شـهید اسـت کـه بـا نثـار           

                                           
 »بالخره«در اصل وصیت  -1
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یابـد کـه خداونـد وي را     اي دسـت مـی   رسد. بـه مرحلـه   گرانبهاترین هدیه خود به خدا می
  دهنده یکتا. رساند که اوست پاداش پسندد و وقتی او را پسندید، وي را به قتل می می
بلکـه بـه گـردن الیقـان      ،شـود  شهادت مدالی است که به گردن هر کسی آویختـه نمـی    

گردد و چه مدالی پر افتخارتر از این. مدالی که انسان را از آویخـتن دیگـر    شهادت آویز می
بندهاي مادي  اي همه ورزشکاران و قهرمانان، سعی کنید که گردنگرداند.  نیاز می ها بی مدال
  تان هرچه بیشتر به اصل حقیقت متوجه باشد. هاي شما را پر نکند و توجه چشم
کند چیزهایی برایش خوب است کـه   عزیزان نکته قابل توجه اینکه گاهی انسان فکر می  

  شود. به خود میگردد و موجب ضرر  در نهایت همان عوامل باعث انحرافش می
کنـد   دهد که آدمی فکر مـی  زمانی دنیا با ظواهر پر زرق و برقش چنان آدمی را فریب می  

که در این دنیا باقی است و فکر آنکه موقعی از جهـان خواهـد رفـت [را] اصـال فرامـوش      
نام رجعـت هـم     گردد که بله حقیقتی به ع میوکند، ولی در واپسین لحظات متوجه موض می

جاست که باید به خدا بیشتر توکل کنـیم و از او اسـتمداد بجـوییم و نیـات      د. اینوجود دار
ا]یـم و بـه حقیقـت     خود را فقط براي او پاك گردانیم. در صورت چنین کـار بـه راه آمـد[ه   

کاري) که یک فرد مسلمان باید در هفته  خاطر همین است(فراموش ایم و دقیقاً به دست یافته
  ها پند گیرد. شاهدان(مردگان) برود و از این صحنهبار به دیدار  حداقل یک

کـنم وضـعیت و    اي محصلین محترم، از شـما خـواهش مـی     آموزان: سخنی هم به دانش  
بـرد.   سر می موقعیت خود را هرچه بیشتر درك نمایید. امروز ملت ما تماماً در صحنه نبرد به

هـاي نابکـاران را آمـاج     سـینه  هاي متکی بر ایمان خـود  طور که با اسلحه رزمندگان ما همان
جهل را بدریـد و بـا ایـن کـار       هاي خود سینه دهند، شما هم با قلم هاي خود قرار می گلوله
  اي گسترده علیه دشمن باز کنید.   جبهه
هاي خارجی و مرزهاي کشور  در حال حاضر به همان نحوي که حفظ و نگهداري جبهه  

سـمت عمـده آن مـدارس اسـت، ضـروري      باشد، حراست سنگرهاي داخلی، کـه ق  الزم می
اي را سست و نفوذپـذیر ببینیـد از همـان     باشد. اساساً این تاکتیک خصم است، هر جبهه می

شود. نمونه آن اول جنگ است. اگر اوایـل جنـگ مرزهـاي مـا از قـوت الزمـه        راه وارد می
سـرزمین   طـور وحشـیانه وارد   داد که ایـن  برخوردار بود، آیا دشمن به خود چنین اجازه می

  شیران گردد و به خیال خام خود کشور را سه روزه قبضه کند.
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توانـد در   دشمن شاید از لحاظ محاسـبات نظـامی خـوب محاسـبه کـرده بـود کـه مـی          
ترین فرصت ایران را بگیرد و به اهداف شوم خود نایل آید، اما مسئله مهـم اینکـه آیـا     کوتاه

ساز است یـا نیـرو و قـدرتی     است که سرنوشتتنها نیروي مادي(توپ، تانک، هواپیما و...) 
کند. بله، نیرویی ماوراء قدرت مـادي   مافوق هم وجود دارد؟ جنگ این موضوع را ثابت می

  کننده جنگ است، آن هم نیروي معنوي است. وجود دارد که تنها عامل تعیین
کـه صـرف افـزارآالت جنگـی را مـؤثر       از فرصت استفاده کرده بگویم اي همه کسـانی    
تر نماییـد و اي تمـام بـرادران،     دانید، از خر شیطان پایین آمده و افق دید خود را گسترده می

تواند در مقابـل دشـمن قـد علـم کنـد. ایـن        هاي ما با داشتن معنویت می بدانید امروز جبهه
تـر اسـت کـه هـر گـاه در       اند ملمـوس  که مدتی را در جبهه به سر برده مطلب براي کسانی 

پیروزي به همان نسبت باال بوده و بـرعکس   ،نویت سطح باال برخوردار بودیمعملیاتی از مع
مان  ایم، هر چند از نظر تسلیحاتی قوي بودیم، پیروزي هرگاه از لحاظ معنوي در کمبود بوده

  به مراتب کمتر بوده است.
تواند از نظر قـدرت نظـامی وارد عمـل شـود، از طـرف       امروزه اگر دشمن ببیند که نمی  

مراتـب   عنوان مثال از لحاظ فرهنگی. بدانید که شکست فرهنگـی بـه    شود؛ به وارد میدیگر 
کیشـان مـن، درس خوانـدن شـما و پیشـرفتتان در       تر از شکست نظامی اسـت. هـم   هولناك
ها است. آنهایی کـه   هاي درسی همچو خاري در چشم و استخوانی در گلوي ابرنکبت زمینه

خواهند تمـام   طور کلی می را در مقابل خود ندارند و بهتحمل قد علم کردن امتی مثل ایران 
تر بتوانند به چپاول و غارتگري خـود   سر برد تا آنها هرچه گسترده دنیا در ضعف فرهنگی به

  ».خواب کن، بعد حکومت کن«ادامه دهند. چرا که سیاست دشمن است 
و... بیشتر کنید.  نکته دیگر: عزیزان، انس خود را با مکتب و قرآن و مساجد و روحانیت  

بخـش همانـا    کوشش کنید احکام اسالمی و معارف دینی را فرا گیرید که تنها مکتب رهایی
  اسالم است، اسالم است، اسالم است.

روزها بعد از نماز صبح حداقل چهل آیه از قرآن را قرائت کنید که قـرآن یگانـه کتـابی      
ابی است که شکست در او راه ندارد. قرآن است که راه را از چاه دقیقاً معین نموده و تنها کت

کالم خدا است و به نظر من هر که قرائت قرآن نکند، انگـار از خـداي خـود بریـده و از او     
  کند. قهر کرده است. بخوانید قرآن را زیرا خداوند دلی را که قرآن را دریافته معذب نمی
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حتـی در خـورد و خـواب    سازان، همت نمایید نیات و اعمال و رفتار خـود را   اي آینده  
که شما را در عرصه آزمایش قرار داده و آگـه باشـید در     فقط براي کسی  دارید،  خالص نگه

ها در یک طـرف و اعمـال خـالص     گردد؛ ناخالصی درگه الهی اعمال ما تصفیه و پاالیش می
باشـد و   گیـرد، فقـط کارهـاي خـالص مـی      [در] طرف دیگر و آنچه را که پاداش تعلق مـی 

ي ناخالص هم به صاحبانش گفته [می]شود بروید مزد خود را از کسانی بگیریـد کـه   کارها
  ها انجام داده بودید. براي آن

هاي خداسـت   تر، مساجد که خانه مذهبی فشرده  -صفوف خود را در اجتماعات سیاسی  
هـاي   تر کنیـد. در مـورد مسـاجد، کـه پایگـاه      تر، و نمازهاي جمعه را هرچه با صالبت کامل
تر خود حفظ کنید که بسیار به مسـجد رفـتن جهـاد     بی است، را با حضور هر چه فزونمذه

  است.
رسد، براي پویایی و تداوم هـر انقالبـی بایـد     که پیام اینجانب به شما می  اي همه کسانی  

در دو زمینه خون و پیام کار شود (یا به عبارت دیگر هـر انقـالب دو چهـره دارد: خـون و     
دهـد و   ) بگیـریم کـه خـون مـی    7خ چنـین بـوده اسـت، از حسـین(    پیام) در طول تـاری 

رسان آن خون است، تا امروز و تا هر زمان دیگر که نبرد برقـرار اسـت.    ) که پیام3زینب(
ها و پیامشان به عهـده شـما    در حال حاضر تزریق خون به شجره انقالب با رزمندگان جبهه

  هاست. سنگرنشینان پشت جبهه
خود نهال نوپاي اسالمی را پربارتر کنیم و دشمنان را نیز با خـون   ما سعی داریم با خون  

خود همچو داس هرس کنیم که جز این براي ماندن نهال نوپا راه دیگري نیست. اما وظیفـه  
گونه که آنها تا سرحد جان  شما رساندن پیام شهیدان است. یاد گیرید از شهداي خود، همان

ابالغ رسالت خود، اگر جان هـم الزم باشـد، نثـار     در ره هدف پیش تاختند، شما نیز جهت
کنید تا گوش جهان بشوند که اسالم و امت اسالمی در طول تاریخ مظلـوم بـوده اسـت. مـا     

کنید همراه با زبـان و قلـم. کـه هـر دو      کنیم جهادي همراه با خون و شما جهاد می آغاز می
  الزم و ملزوم یکدیگرند.
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گـذرد   حساس. زمان همچو ابر می  گذاریم بس سر می برادرم، لحظات و اوقاتی را پشت  
ماند کارهاي ماست. پس کوشش کن  رود من و تو هستیم و آنچه که می که می 1و آنچه [را]

توانم خـدمت کـنم و از    مدتی با خود خلوت کنی و در خود فرو روي که در کجا بیشتر می
هر کجا را کـه بهتـر تشـخیص     تر براي آخرت تهیه کنم و اي فزون توانم توشه چه مکانی می

دادي در همان مرحله وارد شو. اگر جبهه است، اگر مدرسه است، اگر محل کـار اسـت و...   
معطل مشو که فرصت زودگذر است. اي برادر، پیش از آنکه بـه حسـابت برسـند خـود را     

که براي فردایت بهتر است و خود را بسنج و براي روز حساب بـزرگ خـود     2محاسبه کن،
  ماده کن.را آ
هاي شهدا و رفتن به دیـدار مجـروحین    خواهم بازدید [از] خانواده از امت شهیدپرور می  

کنم مـردم را هرچـه زیـادتر     و معلولین را فراموش نکنند. از سخنرانان محترم درخواست می
هـا و   ) و یـارانش آشـنا بگرداننـد و از رشـادت    7نسبت به ائمه اطهار بـاالخص حسـین(  

هاي  آنان، که چگونه سر و پیکر را دادند و رفتند، صحبت کنند تا خانوادههاي  گذشتگی جان
ها کـه تحمـل نکردنـد، مـا کـه پیـرو        ها و رنج  شهداي ما درك کنند الگوهاي ما چه مرارت

باشد که برایمان سر و جـان را   زنیم بدیهی است و آسان می آنهاییم و دم از ادامه راه آنها می
  تر از رهبرانمان نیست. تر و رنگین سرخفدا کنیم چرا که خون ما 

هاست که بنیان ظلـم و سـتم را از    گویم گریه نکنید که این گریه اگر دلتان شکست، نمی  
) و یاورانش را در صحراي کربال به یاد آرید کـه مظلومانـه   7برد، اما ابتدا حسین( بین می

هـایی کـه    ید کـه مشـقت  طرف و پیکرها سویی دیگر جان دادند و براي آنها بگری  سرها یک
  هاي ماست.   تر از رنج مراتب سخت  ) کشید به7حسین(

خواهم امام را تنها نگذارند که هـالك خواهنـد شـد.     نامه از مؤمنان می در انتهاي وصیت  
نویسـند در حالـت عرفـانی     نامه شهدا را حتماً مطالعه کنید، چرا که این وصایا که می وصیت

هاي آنان را همواره مـد نظـر قـرار دهیـد.      مادي است و پیاماست و دور از هرگونه تعلقات 
وحدت خود را حفظ کنید و با حفظ آن سیاست دشمن را که تفرقه بینداز حکومت کـن را  

                                           
 اضافه است.   -1
 .)73، ص67بحاراالنوار، ج(». سبواحاسبوا انفسکم قبل ان تحا). «6ترجمۀ از سخن پیامبر اکرم( -2
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  خنثی سازید.  
  کنم: آمدن بیان می  هایی که زدم بار دیگر اهدافم را از جبهه با تمام حرف  
)، واي کـه نبـودم   7خوانـدیم حسـین(   یها مـ  نامه اش در زیارت آمدم تا اینکه ما همه«  
رو بـه خـدا کـنم. اینـک       از جـان در گـذرم،   1»سر و دست به راهت فدا کنم  ات کنم، یاري
  ام در این زمان، فدا کنم به راه تو، سر و تن، جسم و جان. آمده
  ر کرده باشم و این ندا را سر دهم:آمدم تا اطاعت از ولی ام  

  

  و اهللا ان قطعتمــــــــــوا یمینــــــــــی
  

  2ی احـــامی ابـــداً عـــن دینـــی   انـــ  
    

هایم را ببرند از امام و رهبر خود دست نشـویم. آمـدم تـا بـه نـداي       خدا قسم اگر دست  به
(هـل  تاریخ زده بود جـواب مثبـت دهم   3) که در هزار و اندي سال قبل در [...]7حسین(

  ).7لبیک، لبیک یا حسین( 4من ناصر ینصرنی)
انـد، بـه    خطـایی یـا قصـوري از اینجانـب دیـده     از تمامی برادران درخواست دارم اگـر    

  بزرگواري خود ببخشند که انشاءاهللا خداي تبارك و تعالی نیز از گناهان جمیع ما در گذرد.
  دار. خدایا، تا در حیات مهدي(عج) خمینی را نگه   
  خدایا، معلولین و مجروحین را شفا عنایت فرما.  
 5و پیوستن به فضاي معنویت [را] [ا]عطـا خدایا، به ما توفیق رستن از قفس تنگ مادیت   

  بفرما.
  بارپروردگارا، ما طالبان شهادتیم، ما را از الیقان شهادت قرار بده.  
  سوي خود عنایت فرما. معبودا به ما شایستگی پرواز به  

  

                                           
کم فنفوز فوزاً عظیماً«) است 7ترجمۀ فرازي از زیارت وارث امام حسین( -1 عا م الجنان، زیـارت   (مفاتیح». یا لیتنا کُنّ

 وارث).
خوانـد.   ) است که در روز عاشورا پـس از قطـع شـدن دستانشـان مـی     7العباس( شعر از اشعار حضرت ابوالفضل -2

  ).317را، جواد محدثی، ص(فرهنگ عاشو
 خوانا نیست.   -3
 ر.ك.تعلیقات. -4
 اضافه است.» الف« -5
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ــرم  ــر بمیــ ــرار آخــ ــد قــ ــر باشــ   اگــ
  

  خـــواهم کـــه در بســـتر بمیـــرم نمـــی  
ــهادت     ــن شــ ــیبم کــ ــدا نصــ   خداونــ

  
  و اصــغر بمیــرم کــه همچــون اکبــر     

    
  همچون همه شهیدان ایـن اسـت آرزویـم   

  
ــالم     ــویم ره کمـ ــی پـ ــدر ره خمینـ   انـ

    

)، پاینده باد اسالم، برقرار باد جمهوري اسـالمی بـه   7پیروز باد پرچم خونبار حسین(  
  رهبري خمینی تا قیام مهدي(عج).  

  »والسالم علی عباد اهللا الصالحین«
  نیمه شب 2ساعت 

13/7/62  
  مدیانمحمدرضا مح



 473     محمدرضا  ،انمحمدی ¹استان سمنان 

 



 (دفتر یازدهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)15آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     474

 



 475     محمدرضا  ،انمحمدی ¹استان سمنان 

 



 (دفتر یازدهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)15آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     476

 



 477     محمدرضا  ،انمحمدی ¹استان سمنان 

  



 (دفتر یازدهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)15آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     478

 



 479     محمدرضا  ،انمحمدی ¹استان سمنان 

 



 (دفتر یازدهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)15آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     480

 



 481     محمدرضا  ،انمحمدی ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I .ما هر چه داریم در درجه اول از لطف خداوند است  
I )و خون این شهدا است که اسالم را تا به امروز نگه داشته است.7خون ابا عبداهللا (  
I   بلکـه   بار الهی، تو آگاهی که تالش و پیکار ما نه از آن جهت است که به پایگاه قـدرتی برسـیم

  .فقط بر این است که دین تو را یاري کنیم
I چه بهتر این مردن در راه اهللا باشدمیرد،  بار بیشتر نمی انسان یک.  
I .آگاه باشید که امروز روز آزمایش است و صحنه صحنه عاشورا است  
I .تا خون در بدن دارید دست از یاري امام خمینی، نایب امام زمان(عج)، برندارید  
I از خط والیت فقیه بیرون شدن از صراط مستقیم الهی و افتادن به راه ضـاللت   هر گونه انحراف

 و گمراهی است.
I  فرمان والیت به لقاء یار شتافتند. شهیدان در زیر پرچم والیت زیستند و به 
I  فرمان امام باشید. همیشه گوش به 
I دهیم. عنوان یک وظیفه انجام می ما این راه را آگاهانه انتخاب کردیم و آن را به 
I خواهم حجاب و عفت و پاکدامنی را سرلوحه زندگی خودتان قـرار   خواهران عزیزم، از شما می

 دهید.

  سعید :نام
  محمدیون خانوادگی:  نام

  یداهللا پدر: نام 
  بلقیس نام مادر:

  1345وهفتم شهریور  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  چهارم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1366یکم آذر  تاریخ شهادت:
  ماووت عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش به سر :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  سعید محمدیون
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
و یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون   ۀالجنّلهم  نّان اهللا اشتري من المومنین انفسهم و اموالهم باَ«

  .1»وعداً علیه حقاً یقتلون
»2»اهللا کثیراًاذکروافاثبتوا و فئۀًذین آمنوا اذا لقیتم ها الّیا ای .  
اید وقتی که با گروهی از دشمنان روبه رو شدید ثابت قدم باشید  اي کسانی که ایمان آورده«

  ».و ذکر و یاد خدا بسیار گویید
  

  ایــم مــا بــه پــاي عشــق ســر بنهــاده     
  

  ایــــم مســـلخ عشــــاق کـــو آمــــاده    
  د نیســتکــه از مــردن بترســد مــر     آن  

  
  کیسـت؟  که با مردن در افتـد کیسـت    آن  

ــا را ســــــر ببریــــــد اي ددان     آه مــــ
  

ــرگ عابـــ       ــین مـ ــود آیـ ــن بـ   اندایـ
    

با توجه به اهمیت داده شده به وصیت در وقت مرگ الزم دیـدم تـا قلـم را برداشـته و       
  نکاتی چند، که الزم به تذکر است، را یادآوري کنم.

نـام آنکـه    که زنـده بـه اویـیم و بـه      نام آن چیز از اوست، به نام آنکه همه   نام خدا، به به   
ام در جهت او و به خاطر اوست و بودنم از او و رفتـنم از اوسـت، یـادم و جـانم و      زندگی

کـنم بـا قلـبم و بـا ذره ذره      معشوقم اوست، معبود و مقصود و مرادم اوست، احسـاس مـی  
  وجودم و اما بیانش نتوان کرد.

هـا و   ان خداوند یکتا و قادر متعـال کـه سرچشـمه تمـامی رحمـت     کر حمد و سپاس بی  
هاست و اوست که به ما جان را عطا کرده و طریق جـان بـاختن را نیـز آموختمـان و      برکت

  خود مشتري آن شد و بهایش را جوار رحمت حق قرار داد.
دهنده تمامی مسلمین اسـت و بـا درود    با سالم و درود به حضرت مهدي(عج) که یاري  

                                           
هایشان را خرید تا بهشت از آنان باشد؛ آنان در راه خدا  ها و مال خدا از مؤمنان جان«سورة توبه.  111بخشی از آیۀ  -1

  نیامده است.  » و یقتلون«در اصل وصیت  ».کنند چه بکشند و چه کشته شوند وعده خداوند حق است جنگ می
 سورة انفال. 45بخشی از آیۀ  -2
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درسـتی نعمتـی بـس بـزرگ بـراي مـا        ر نایب برحقش امام خمینی روحی له الفدا کـه بـه  ب
چون مرغ پرپر در خون خود غلتیدند  مسلمانان است و با درود به روان پاك شهدایی که هم

  دهنده آن در تمامی جهان باشند. تا نگهدارنده اسالم و گسترش
است که مـا را بـراي زنـده کـردن     اکنون ما هرچه داریم در درجه اول از لطف خداوند   

دوباره اسالم برگزید و در درجه دوم نعمت رهبري و ایثار و از خود گذشتگی شهدایی کـه  
) و خون ایـن  7خون خویش را مشتاقانه در پاي نهال اسالم ریختند. این خون ابا عبداهللا(

هـا بریـزد کـه     ونقدر باید از این خ شهدا است که اسالم را تا به امروز نگه داشته است و آن
دسـت بگیـرد، ایـن راه عاشـقانی را      اهللا، بیایـد و پـرچم را بـه    بقیۀصاحب اصلی، حضرت 

  طلبد که جان را به کف گیرند. می
(بارالهی، تو آگاهی که تالش و پیکار ما نه از آن جهت است که به پایگاه قدرتی برسیم   

بر این است که دین تو را یاري  ارزش دنیا به چنگ آوریم بلکه فقط و یا چیزي از کاالي بی
خونمـان را در ایـن جهـت      کنیم و در تمـامی جهـان گسـترش دهـیم و تـا آخـرین قطـره       

  ریزیم). می
  

ــد آن  ــوریده نباش ــد    ش ــر ترس ــه از س   ک
  

ــود آن    ــق نب ــد   عاش ــر ترس ــه ز خنج   ک
    

شـد و  میرد و چه بهتـر ایـن مـردن در راه اهللا با    بار بیشتر نمی را بدانید که انسان یک این   
داند بلکـه خـود    ارزش نمی پناه، سرگردان و پوچ و بی چنین انسانی، هرگز خود را تنها و بی

غایـت و   پایـان و عظمتـی باشـکوه و بـا کمـالی بـی       انتها و وابسته به ابدیتی بی اي بی را ذره
بیند وابسته به ابـدیت بـا پیونـدي     یابد و او خود را موجودي می داشتنی می نهایت دوست بی
شـود و حتـی مـرگ او در     دانه و او موجودي است که هرگز بـه نـابودي کشـیده نمـی    جاو

  حقیقت دوره جدیدي از حیات اوست.
اید و خود را مسـلمان و   که تعهد اسالمی داده  طلبد. اي کسانی این کاروان عاشقان را می  

شـورا.  صـحنه عا   دانید، آگاه باشید که امروز روز آزمایش اسـت و صـحنه   پیرو خط امام می
) ماندند و یکایـک  7که در این راه صادقانه پا برجا بودند، در روز عاشورا با حسین(  آنان

تا آخرین نفر و تا آخرین نفس جنگیدند و بـه شـهادت رسـیدند، آنهـا کسـانی بودنـد کـه        
دانستند و بدانید که امروز نیز صحنه صـحنه عاشوراسـت و    تر از عسل می شهادت را شیرین
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ما این است که تا خون در بدن دارید، دست از یاري امام خمینی، نایـت امـام   ام به ش توصیه
مـرد عـالم    ایـن بـزرگ   ،خواهم که با اطاعت از امـام  زمان(عج) برندارید و از تمامی شما می

دهنده باشید تا انشاءاهللا اسالم  دهد، یاري بشریت که فقط براي خدا رسالت خود را انجام می
ردد. پس بر ما واجب است که تمامی حرکاتمان را دقیقاً مطابق بـا  در سرتاسر جهان حاکم گ

بـین باشـیم کـه     فتوا و احکام و رهنمودهاي ایشان انجام دهیم و به اصطالح مسلمانی واقـع 
هرگونه انحراف از خط والیت فقیه بیرون شـدن از صـراط مسـتقیم الهـی و افتـادن بـه راه       

ر زیـر پـرچم والیـت زیسـتند و بـه فرمـان       ضاللت و گمراهی است و بدانید که شهیدان د
والیت به لقا یار شتافتند. پس مبادا که از تحت امر والیت خارج شوید که والیـت سـتون و   

  استوانه دین است.
بها، که خداوند نصـیب مـا کـرده     همیشه گوش به فرمان امام باشید و از این نعمت گران  

فرمایند چشم و امید مـن   امام بزرگوار می طوري که است، حداکثر استفاده را بنمایید و همان
به شما جوانان است و ما نیز او را تنها نگذاشته و تا آخر یار و یـاور او باشـیم و ایـن خـط     

سال است که ادامه دارد تا آخر ادامه دهیم. این را هم بگویم کـه مـا ایـن     1400سرخ را که 
  دهیم. فه انجام میعنوان یک وظی راه را آگاهانه انتخاب کردیم و آن را به

چرا باید چنـین باشـد     کنیم، و اما در این زمان که شهیدانی بس واالمقام تقدیم اسالم می  
که بعضی از مسئولین خود در شناخت خط امام یا تردید دارند و یا توانـایی حرکـت در آن   

اي کـه در ایـن جامعـه اسـالمی مسـئولیتی دارنـد بـه همـدیگر          خط الهی را ندارند و عـده 
گیرند و نیز بعضی از این افراد بـرخالف   نگرند و در مقابل هم جبهه می صورت خصم می هب

هـاي مشـرك و منـافق     دهنـد و از گـروه   مکتب و امام مصلحت را بر حقیقـت تـرجیح مـی   
  کنند. پشتیبانی می

خواهم  از شما می  خواهران عزیزم، مرا ببخشید که نتوانستم برادر خوبی براي شما باشم.  
وار و  عفت و پاکدامنی را سرلوحه زندگی خودتان قـرار دهیـد و همیشـه فاطمـه     حجاب و

وار تحویل جامعـه دهیـد کـه     گونه و زینب گونه زندگی و مبارزه کنید و فرزندانی علی زینب
  همین فرزندان شما هستند که در آینده باید اسالم و امام زمان را یاري کنند.

در هر جا و مقامی که هستید براي حفـظ اسـالم و    خواهم برادران بزرگوارم، از شما می  
گسترش آن بکوشید و نگذارید توسط بعضی از افراد ناباب کـه مسـئولیتی در ایـن جامعـه     
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خواهم که در گـرفتن   ام می دارند حق یک عده از مردم پایمال شود و از شما برادران گرامی
را سـرلوحه کارهایتـان قـرار    حق مظلوم از ظالم بکوشید و در همه کارهایتان سـخنان امـام   

  دهید.
هاي زیادي متحمل شدند و در مقابل همه  از حضور پدر و مادر عزیزم، که براي من رنج  

خواهم و امیدوارم مرا عفـو کننـد و از    اینها جز ناسپاسی از من چیز دیگري ندیدند، عذر می
ام.  ا کـنم شـرمنده  اینکه نتوانستم براي آنها کاري کـنم و وظیفـه خـود را نسـبت بـه آنهـا اد      

امیدوارم خداوند شما را در قیامت در جوار رحمت حق تعالی با شهدا محشـور سـازد و از   
  خواهم در نمازها و دعاهایتان از خداوند براي من طلب مغفرت و آمرزش کنید. شما می

الخصوص خانواده دایی و خانواده عمـه   خواهم که از خانواده شهدا علی از همه شما می  
نرود و حتما براي این دو شهید عزیز (حسین امینیان، حسین رنجبر) مجلـس دعـا و    یادتان

قرآن برگزار کنید و به خانواده این دو شهید عزیز بگویید من تا آنجا که توانستم راه تمـامی  
و نگذاشتم اسلحه آنها بـر زمـین    دادم الخصوص راه این دو شهید عزیز را ادامه شهدا و علی

خواهم از این به بعد هم آنها نگذارنـد اسـلحه شـهدا بـر زمـین       دوستانم می بماند و از تمام
  بماند.

در آخر، از دو روحانی مبارز گردان دایی رضا بسطامی و دایـی غـالم قنـدهاري کمـال       
از خداونـد متعـال     در ایـن راه بـرایم بودنـد.    کنم، از اینکه راهنماهـاي خـوبی   تشکر را می

می بندگان خالصش را مقبول درگاهش قرار دهـد. بـه امیـد    خواستارم طاعات مخلصانه تما
هـاي حـق بـر تمـامی کفـر و نفـاق و بـه امیـد برقـراري حکومـت جهـانی             پیروزي جبهـه 

  اهللا(عج).بقیۀ
  به امید پیروزي اسالم بر کفر جهانی.  
  دار. خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه   

  »و من اهللا التوفیق«
  سعید محمدیون

19/10/1365  
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  هاي کلیدي عبارت
I ها جلوگیري کنید. مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه  
I .استغفار و دعا را از یاد نبرید  
I  یاد خدا باشید. همه به  
I .مواظب باشید هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازند  
I دارید. هاي نبرد نور علیه ظلمت ثابت نگه  حضورتان را در جبهه  
I هاي امام امت از یادتان نرود.رهنمود  
I که همه احکام اسالم در زیر پرچم اسالم امام زمـان(عج)   جنگیم تا هنگامی  با این کفار بعثی می

 به اجرا درآید.
I هاي نبرد بفرستید و حتـی جسـد او را هـم تحویـل      همه مثل خاندان وهب جوانانتان را به جبهه

 نگیرید.
I .شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند 
I .هدفم عشق به شهادت و عشق به معشوقم و به مطلق هستی و عشق به امام و اسالم است 
  

    اهللا حجت :نام
  محمودزاده ادگی:خانو  نام

  علی پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1341نهم شهریور  تاریخ تولد:
ــام محــل تولــد: ــع  روســتاي ام ــاد از تواب آب

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

  1363وسوم اردیبهشت  بیست تاریخ شهادت:
  سردشت محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :ارمز
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  اهللا محمودزاده تحج
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
اهللا و اهللا  ذین هاجروا و جاهدوا فی سـبیل اهللا اولئـک یرجـون رحمـت    ذین آمنوا و الّالّ انّ«

  .  1»غفور رحیم
ند و کسانی که هجرت گزیدنـد و در راه خـدا جهـاد    که ایمان آورد که آنان   درستی  به«  

  ».کردند به رحمت خدا امیداورند و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است
کـران بـر نایـب     سالم بر مهدي موعود آن منجی عالم بشریت(عج) و درود و سـالم بـی    

بـا  کفن از صدر اسـالم تـا کنـون کـه      شکن تاریخ و سالم بر شهیدان گلگون برحقش آن بت
هاي خود اسالم را آبیاري نمودند و سالم بر شما ملت شـهیدپرور جمهـوري انقـالب     خون

عنـوان پنـد از مـن حقیـر      اسالمی ایران. ملت قهرمان عزیز، چند نصیحت دارم امیدوارم بـه 
) در میـدان نبـرد   7داشته باشید: اي جوانان نکند در رختخواب ذلت بمیرید کـه حسـین(  

) در محراب عبادت شهید شد. مبادا در حـال  7بمیرید که علی(شهید شد. مبادا در غفلت 
) و بـا هـدف شـهید    7) در راه حسین(7حسین( 2)7اکبر( تفاوتی بمیرید که علی بی

  شد.
ها جلوگیري کنید که فـردا در محضـر خـدا     اي مادران، مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه  
هـاي   جوانانتان را به جبهـه  3ن وهب) را بدهید. همه مثل خاندا3توانید جواب زینب( نمی

نبرد بفرستید و حتی جسد او را هم تحویل نگیرید، زیرا که مادر وهب فرمود سـري را کـه   
هـا   گیرم. برادران، استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمـان  ام پس نمی در راه خدا داده

قدم بردارید و مواظب باشـید   یاد خدا باشید و در راه او براي تسکین دردهاست و همیشه به
هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازند و شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند که اگر چنـین  

قول برادر امام جمعه عزیزمان:  روز بدبختی مسلمانان و روز جشن ابرکفرهاست. به  ،کردند

                                           
 .218بقره/  -1
 ر.ك.تعلیقات. -2
  ر.ك.تعلیقات. -3
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» عزیـزم «ه امام امت هاي نبرد نور علیه ظلمت ثابت نگه دارید و دربار حضورتان را در جبهه
بیشتر دقیق باشید و سعی کنید عظمت او را دریابید و خود را تسلیم او سازید و صـداقت و  

تر رهنمودهاي امام امت از یادتـان نـرود و    که از همه مهم اخالص او را دریابید. و دیگر این
 کـه پیـرو خـط     اخالص خود را همچنان حفظ کنید. اگر فیض شهادت نصیبم گشت، آنـان 

سرخ امام خمینی نیستند و به والیت او اعتقاد ندارند بر من نگریند و بر جنازه مـن حاضـر   
  نشوند. اما باشد که دماء شهدا آنان را متحول سازد و به رحمت الهی نزدیکشان کند.

سالم مرا به رهبر عزیزم برسانید و بگویید تا آخـرین قطـره خـونم بـا ایـن کفـار بعثـی          
م را ترك نخواهم کرد تا هنگامی که همه احکام اسالم در زیر پـرچم  جنگم و سنگر اسال می

پـدر و مـادر عزیـزم برسـانید و بگوییـد       اسالم امام زمان(عج) به اجرا درآید و سالم مرا به 
مـادر جـان،     اي. داده  طور انسان تحویل جامعـه  آفرین و صد آفرین بر تو پدر و مادر که این

  ادر، صد آفرین بر شیرت.شیرت را حاللم کن. آفرین اي م
خدایا، بارالهـا، معبـودا، معشـوقا، مـوالیم، مـن ضـعیف و نـاتوان هسـتم. دوسـت دارم            

هایم را در تنگـه چزابـه قطـع     هایم را دشمن در اوج دردش از حدقه درآورد و دست چشم
کند. پاهایم را در خونین شهر از بدن جدا سازد و قلبم را در سوسـنگرد آمـاج رگبارهـایش    

شلمچه از تن جدا نماید تا در کمـال فشـار و آزار، دشـمنان مکتـبم      درر دهد و سرم را قرا
انـد، امـا    ها و پاهایم و قلبم و سینه و سرم را از مـن گرفتـه   ها و دست ببینند که گرچه چشم

یک چیز را نتوانستند از من بگیرند و آن ایمان و هدفم است که عشق به شـهادت و عشـق   
  ق جهان هستی و عشق به شهادت و عشق به امام و اسالم است.به معشوقم و به مطل

خدایا، جنداهللا را که با سوگند بـه ثـاراهللا در لشـکر روح اهللا بـراي شکسـت عـدواهللا و         
  ساز حکومت جهانی مهدي(عج) است حمایت کن. استقرار حزب اهللا زمینه

  
  »والسالم«

  اهللا محمودزاده حجت
10/12/1362  
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  ي کلیديها عبارت
I ) عمل نمایید که شما را به تقواي الهی و نظـم در کارهـا امـر نمـوده     7به وصیت موال علی (

  است.
I اي برادران، رهنمودهاي امام امت را سرلوحه زندگی خود قرار دهید.  
I ها را خالی نگذارید. جبهه  
I )کـه شـما را بـه حفـظ      باشـد  ) می3اي خواهران، سفارش من به شما سفارش حضرت زهرا

  .ب امر کرده استحجا
I تان براي رسیدن به این هـدف جهـاد در راه    و وسیلهتان راه شهدا و هدفتان خدا  اي برادران، راه

  باشد.خدا 
I قطعه هم که شود حرف و هدف ما خداوند است. اگر پیکرهاي ما قطعه  

  حمیدرضا :نام
  محمودزاده خانوادگی:  نام

  اسماعیل پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1346دهم اردیبهشت  تاریخ تولد:
  آباد   روستاي امام محل تولد:
  پایان دوره ابتدایی و طلبه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1364نوزدهم خرداد  تاریخ شهادت:
  طالییه محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  حمیدرضا محمودزاده
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . 1»ا الیه راجعونا هللا و انّانّ«
  ».گردیم سوي او باز می ز خداییم و همه بههمه ا«

کننده مستضـعفان و مصـلحان و    نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان. خدایی که یاري به   
درهم کوبنده ستمگران و ظالمان است و با سـالم و درود بـر مهـدي موعـود (عـج) یگانـه       

بـر شـهیدان اسـالم،     اهللا و با سـالم  منجی عالم بشریت و با درود بر نایب برحقش امام روح
عزیزانی که با ایثار خون پاکشان درخت انقالب اسالمی را آبیاري کردند و با درود بر شـما  
امت شهیدپرور، شمایی که در راه پیروزي اسالم از ایثار جان و مـال خـود دریـغ ننمودیـد،     

  عینیت کامل بخشیدید.» واحدةً امۀً«شمایی که به حق به کلمه 
اهللا اسـت   اهللا و پیروان خط سـرخ روح  روي سخنم با شما برادران حزب اما بعد: در ابتدا  

) عمل نمایید که شما را به تقواي الهی و نظم در کارها امر نموده 7به وصیت موال علی (
هـا را   است. اي برادران، رهنمودهاي امام امت را سرلوحه زندگی خود قـرار دهیـد و جبهـه   

  ل نباشید.اي از مرگ غاف خالی نگذارید و لحظه
باشد کـه شـما    ) می3و شما اي خواهران، سفارش من به شما سفارش حضرت زهرا(  

را به حفظ حجاب امر کرده است. اي عزیزان و اي برادران، راهتان راه شهدا، هـدفتان خـدا   
و وسیله شما براي رسیدن به این هدف جهاد در راه خدا باشد. اي هموطنان، اگر خـدا مـرا   

جنـازه مـن    2لبید، آنهایی که پیرو رهبر و رهرو شـهدا نیسـتند در تشـییع   به میهمانی خود ط
بدانند کـه اگـر    4. بگذارید که همه جسدم را ببینند تا منافقان3»منه ا برئُان«شرکت نکنند که 

  .پیکرهاي ما قطعه قطعه هم که شود حرف و هدف ما خداوند است

                                           
 .156/ بخشی از بقره -1
  ».تشیع«در اصل وصیت  -2
 ».ان بریع منه«در اصل وصیت  -3
  ر.ك.تعلیقات. -4
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توانستید فرزندي چون من را تربیت کنم که  و اما شما اي پدر و مادرم، از شما تشکر می  
کنید و این امانت حقیر را به صاحبش برگردانید بر مرگ من نگریید کـه گریـه شـما باعـث     

روم تا خانه ابدي را براي شما آماده کنم. امام را دعا کنید  خوشحالی دشمنان است و من می
 2و باهنرهـا  1ها راه بهشتیو راه شهیدان را ادامه دهید و اما شما اي طالب محترم، راهتان را 

  باشد که آینده این انقالب به دست شماست.
خـواهم کـه نمازهـاي     کنم و از پدر و مادرم مـی  در پایان، از همه شما طلب آمرزش می  

  قضا شده مرا بخوانند و از خداوند براي من طلب آمرزش کنند. 
بر علیه عـدواهللا مبـارزه    اهللا که در لشکر جنداهللا اهللا را تحت رهبري روح خداوندا، حزب  
  دار. یاري بفرما. آمین. خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه  3کنند [را] می
  

                                           
 ر.ك.تعلیقات. -1
 ر.ك.تعلیقات. -2
 اضافه است.   -3
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  هاي کلیدي عبارت
I .امام امت این اسطوره مقاومت و شهامت و قلب تپنده تمامی مستضعفین و مسلمین جهان است  
I شنوید.فرامین و رهنمودهاي اماممان را با جان و دل ب  
I .کاري را کنید که رضاي خدا در آن است  
I ها را خالی نگذارید. جبهه  
I .با جان و مالتان در راه خدا جهاد کنید 
I خواهم که از بار سنگین گناهانم بکاهی. خدایا از تو می 
 

  علی :نام
  محمودزاده خانوادگی:  نام

  ابراهیم پدر: نام 
  معصومه نام مادر:
  1345هفتم آذر  د:تاریخ تول

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

  1362وهفتم شهریور  بیست تاریخ شهادت:
  سردشت محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  رضاي دامغان گلزار شهداي فردوس :مزار
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  علی محمودزاده
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . 1»مرصوصهم بنیان کانّ ذین یقاتلون فی سبیله صفاًالّ حباهللا ی انّ«
هم پیوسته جهـاد   خداوند کسانی را که در راه او در صف واحد همچون بنیانی محکم و به «

  ».دارد کنند دوست می می
  .2کند چین می در آخرالزمان شهادت، خوبان امت مرا دست  
نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان. با درود بر امـام امـت ایـن اسـطوره مقاومـت و       به   

گـذار جمهـوري اسـالمی     پنده تمامی مستضعفین و مسلمین جهان و بنیـان شهامت و قلب ت
 3»هـل مـن ناصـر ینصـرنی    «خدایا ببین که نداي  ایران و با سالم بر شهیدان همیشه جاوید.

اش  نایب مهدي(عج) را لبیک گفته و در این برهه از زمان تا آنجا که در قدرتم بود به یـاري 
ز بار سنگین گناهانم بکاهی و هنگام مرگ از مـن خشـنود   خواهم که ا شتافتم. تنها از تو می

خواهم که فـرامین   پرور نیستم، از شما می اکنون که من دیگر در بین شما امت قهرمان باشی.
و رهنمودهاي اماممان را با جان و دل بشنوید و به آن عمل کنید و کاري را کنید که رضاي 

  با جان و مالتان در راه خدا جهاد کنید.ها را خالی نگذارید و  خدا در آن است. جبهه
ام تقاضا دارم مرا ببخشـند و از مـن راضـی باشـند و تـا آنجـا کـه         از پدر و مادر گرامی  
از کلیه فامیل و دوستان و آشنایان نیز تقاضـا دارم از مـن    توانند روزه و نمازم را بگیرند. می

  ا راضی و خشنود باشد.راضی باشند. من نیز از همه راضی هستم. خداوند از همه م
  

  سردشت
  علی محمودزاده

10/5/1362  
  دار. تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه   خدایا خدایا  

                                           
  .4صف/  -1
 .)6کرم(رسول ا -2
 ر.ك.تعلیقات. -3
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  هاي کلیدي عبارت
I اند. ها رفته بار یکی از ابرقدرتزیر پس از مدتی اند  تمام کشورهایی که انقالب کرده 
I ه، جمهوري اسالمی ایران استتنها کشوري که انقالب کرده و روي پاي خود ایستاد.  
I گیرد. مان ریشه مکتبی داشته و از اسالم سرچشمه می انقالب اسالمی 
I بینید؟ آیا قدرت و دست خدا را، که پشتیبان این انقالب است، نمی  
I  .انتقاد خوب است، ولی سازنده نه انتقاد کوبنده  
I گذارید. پاي اسالم می  چرا خطاي افراد را به  
I  حسینی است.نهضت ما یک نهضت  
I تفاوت نباشید. نسبت به این جنگ بی  
I که حتی یک مستضعف در اقصی نقاط دنیا باقی باشد، ما از پاي نخواهیم نشست.  تا زمانی 
I ایم. ما خود با کمک عقل و منطق و با کمال آگاهی راه خود را انتخاب نموده 
I .در راه حق از کمی پیروانش نهراسید 
I دانیم. ما شهادت را افتخار می 

  محمدمهدي :نام
  محمودي خانوادگی:  نام

  احمد پدر: نام 
  خیرالنساء نام مادر:

  1341دوم فروردین  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361دوم فروردین  تاریخ شهادت:
  شوش محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:
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  محمدمهدي محمودي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل اهللا و ثقاالً و انفروا خفافاً«
هـاي خـود جهـاد     با همه تجهیزات و سازوبرگ بسیج شوید و در راه خدا با اموال و جـان «

  ».کنید
معه بشري را بـه  خداوندا، سپاس و ستایش فقط و فقط برازنده ذات پاك تو است که جا  

پایان به  زیور علم و دانش آراستی و انسان و انسانیت را فرهنگ و تعالی بخشیدي. درود بی
) که تمام عمـر را در راه ارشـاد و هـدایت    6فرستاده امی تو حضرت محمدبن عبداهللا(

روح خـدا و    پیرمرد خـدا،   شکن، ها مصروف داشت و با درود به امام امت خمینی بت انسان
  همیشه در صحنه حاضر، امت قهرمان مسلمان.امت 
اینجانب محمدمهدي محمودي در پی دعـوت بـرادران جانبـاز و فـداکار کـه از داخـل         

) را شـنیده و لبیـک گفتنـد و    7حسین بـن علـی(   2»هل من ناصر ینصرنی«سنگرها فریاد 
اي  و عالقـه نمایند و با توجه به عشـق   حال خود این فریاد را با صداي رسا و بلند تکرار می

) دارم، دعوت برادران را اجابت نموده و جهت کمـک و  7بن علی( که به کربالي حسین
عـراق   3الشـیطان، کـه در حـال حاضـر حـزب بعـث       اهللا و پیکار با حـزب  همکاري با حزب

  شوم.   اي از آن است، روانه جبهه حق علیه کفر و باطل می شعبه
ار و همـت بـرادران پاسـدار و ارتشـی و     امید اینکه با همکاري خداوند متعـال و پشـتک    

بسیجی و سایر رزمندگان اسالم این شعبه از حزب الشیطان را به قعر نابودي کشانیده و راه 
عزیـز رفتـه و ایـن قبلـه اول      4سـوي قـدس   کربالي عزیز را باز نماییم و سپس از آنجـا بـه  

فلسـطینی را بـه    مسلمین را از دسـت اسـتعمارگران صهیونیسـتی درآورده و بـرادران آواره    

                                           
  افتاده است.  » و انفروا«در اصل وصیت  .41از توبه/ بخشی  -1
 ر.ك تعلیقات -2
 ر.ك.تعلیقات. -3
 ر.ك.تعلیقات. -4
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بکشـید سـران   «، »1الکفـر  ائمۀ فقاتلوا«هاي خود برگردانیم و با اجراي این فرمان قرآن:  خانه
[را] در سراسر جهان بـه اهتـزاز درآوریـم و فـرامین و     » ال اله اال اهللا«، پرچم خونین »کفر را

هللا. و بـا  مرحله اجرا درآوریـم انشـاءا   2لهی را در همه جهان بسط دهیم و بهحکومت عدل ا
این امید که شکست حزب بعث سرآغازي بـراي انقـالب چهارممـان، امیـدي دیگـر بـراي       

بـین دو    اند. برادران، ایـن جنـگ   مستضعفین جهان که چشم به انقالب اسالمی ایران دوخته
بلکـه جنـگ حـق اسـت علیـه باطـل، جنـگ آمریکاسـت علیـه            کشور با یکدیگر نیسـت، 
نشـانده و آلـت    مستضعفین جهان است. صدام خائن دستسمبل  3مستضعفین جهان و [...]

دستی بیش نیسـت و صـدام و دیگـر حکـام دول ارتجـاعی خلـیج فـارس همـه مـزدوران          
نماینـد و هـیچ    وکاسـت اجـرا مـی    شـان را بـدون کـم    اي هستند که دستورات اربابان بیچاره

انشـین شـدن   آنان و جسقوط ترین خطاي آنان موجب  اختیاري از خود ندارند، زیرا کوچک
  گردد.  تري می مزدور کثیف

  برادران عزیز، به انقالبات جهان با چشم باز بنگرید، آیا واقعاً تا حال کشوري بوده است  
یا هست که انقالب کرده و مستقل راه خود را ادامه دهد و زیر بار ابرقدرت شرق یا غـرب  

هـا   زیر بار یکـی از ابرقـدرت  تی مداز  پس اند نرفته باشد؟ تمام کشورهایی که انقالب کرده
اند. تنها کشوري که انقالب کرده و روي پاي خـود ایسـتاده جمهـوري اسـالمی ایـران       رفته

است که نه وابستگی بر شرق دارد و نه زیر بار غرب تجاوزگر رفته است، چنین است؟ آیـا  
گیـرد.   مان ریشه مکتبی داشته و از اسالم سرچشـمه مـی   به جز این است که انقالب اسالمی

بینیـد و مگـر    برادران عزیز، آیا قدرت و دست خدا را، که پشتیبان این انقالب اسـت، نمـی  
بـه  به غیر از یک معجزه بود، پس چـرا مـا عبـرت نگیـریم و      4حمله نظامی آمریکا به طبس

نگـوییم. بـرادران عزیـز مـن،     لبیـک  ) 7عبداهللا حسین( 5ابا» هل من ناصر ینصرنی«نداي 
  انتقاد خوب است، ولی سازنده نه انتقاد کوبنده.  کنید، اید و انتقاد می نشستهبرادرانی که دائم 

                                           
 ».فقاتلو«. در اصل وصیت: 12 از توبه/بخشی  -1
 ».بر«در اصل وصیت  -2
 خوانا نیست. -3
 ».کودتاي طبس«ذیل  ر.ك تعلیقات. -4
 »عبداهللا عبا« در اصل وصیت -5
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پردازید؟ چرا خطـاي افـراد را پـاي     بر اصالح کردن نمی، زدن 1برادران، چرا به جاي غر  
  گوید: قول شاعر می کوبید؟ به گذارید؟ چرا اسالم عزیز را می اسالم می

  

  ذات خـــود نـــدارد عیبـــی 2اســـالم بـــه
  

  ب که هست از مسـلمانی ماسـت  هر عی  
    

گویید و دلتـان بـه    پس برادران عزیز، خطاي فرد را به پاي اسالم نبندید و اگر راست می  
و  صـحیح سوزد، خوب بیایید و وارد گود بشوید. افراد خطاکار را با منطـق   حال مکتبتان می

ز بـرادران  قوي و با پشـتیبانی ملـت هشـیار و همیشـه بیـدار از صـحنه بیـرون کنیـد. و نیـ         
من، آگاه باشید که ممکن است کسـانی باشـند در بـین شـما کـه بـه نـام         3اللهی [...] حزب
شان ضـربه زدن بـه حـزب اهللا باشـد و بـا کارهـاي        اهللا کارهایی انجام دهند که هدف حزب

ناشایست بخواهند اذهان مردم را نسبت به حزب اهللا خراب و دگرگونه سـازند و بخواهنـد   
  مردم بیندازند. برادران، این [افراد] را شناسایی کرده و به مردم بشناسانید.شما را از چشم 

برادران، نهضت ما یک نهضت حسینی است و جنگ جنگ حسین زمان(امام خمینی) بر   
باشـد.   ها و حکام ارتجاعی خلیج فارس) مـی  علیه یزیدان (زمان صدام و آمریکا و ابرقدرت

مـان:   قول رهبر عزیزمان و چشم امت قهرمان ید و به تفاوت نباش پس نسبت به این جنگ بی
فرمایـد: جنـگ    ) مـی 7جنگ را سرلوحه همه امور قرار دهید و نیز علی ابن ابـی طالـب(  

 یـا  جنگ است، جنگ گرسـنه شماسـت، یـا بـه ذلـت تـن دهیـد و جـاي خـوش کنیـد و          
  .سازیدها سیراب  شمشیرهایتان را از خون دشمن

که حتی یک مستضعف در اقصی نقاط دنیا باقی باشـد، مـا از    یبرادران، بدانید که تا زمان  
زیرا کسی ما را مجبور بـه پیمـودن     پاي نخواهیم نشست و به پیکار خود ادامه خواهیم داد،

این راه و ادامه آن نکرده است، بلکه ما خود با کمک عقل و منطـق و بـا کمـال آگـاهی راه     
و تا آخرین فشنگ و  نفرخون خود و تا آخرین ایم و تا آخرین قطره  خود را انتخاب نموده

ها و گوشت و پوست و استخوان خود را در این راه، که خداونـد   ها و دندان حتی با چنگال
خطـرات  راه دانیم که در این  فرموده و راه ائمه اطهار است، فدا خواهیم نمود. و نیز نیک می

                                           
 ».زدن بر قر« در اصل وصیت -1
 ».بر« در اصل وصیت -2
 خوانا نیست.   -3
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ولی چه باك که امام بزرگوارمـان   اند، زیادي وجود دارد و دشمنان بسیاري در کمین نشسته
دشمن هر قدر هـم    فرماید: در راه حق از کمی پیروانش نهراسید، ) می7طالب( ابی  بن علی

ایمان. زیرا ما هـدف   که زیاد باشد ولی یک فرد با ایمان و مومن برابر است با صدها مرد بی
  داریم و به هدف خود آگاهیم، ولی دشمن هدف ندارد.

مـا شـهادت را     کنـد.  ات اسـت، ولـی دشـمن مـا بـه مادیـات فکـر مـی        هدف ما معنوی  
چـه  «  کـه دشـمن از مـرگ هـراس دارد. زیـرا [مـا در ایـن] راه،        دانـیم درحـالی   افتخار مـی 

و عاقبـت شـهید معلـوم اسـت      1»گـردیم  بکشیم و چه کشته شـویم، شـهید محسـوب مـی    
امتیـازي   و نیز دشمن چه بکشد و چـه کشـته شـود، جهنمـی اسـت. چـه سـعادت و چـه        

برادران، هـدف مـا شـهادت نیسـت، هـدف مـا پیـروزي اسـالم عزیـز           بهتراز این باالتر و 
جنگـیم تـا دسـتورات قـرآن را پیـاده کـرده و قـوانینی کـه از طـرف خداونـد            است. ما می

دسـت مـا رسـیده اسـت حـاکم بـر مـردم باشـد و قـرآن بـر مـا حکومـت              قادر آمده و به 
ــاك از  ــن راه چــه ب ــی در ای ــد. ول ــال    کن ــاالترین درجــات کم ــرا شــهادت ب شــهادت، زی

  رسد. انسان است، زیرا با شهادت است که یک انسان به کمال می
طلــب نیســتیم بلکــه مــا حــافظ صــلحیم، ولــی چــه صــلحی؟ آیــا  بــرادران، مــا جنــگ  

طـور مستضـعف    کـه تجـاوزگر بـه تجـاوز خـود ادامـه دهـد و مستضـعف همـان         صلحی 
که هـر کـس بـه حقـوق حقـه خـود برسـد نـه اینکـه          بماند؟ نه ما خواهان صلحی هستیم 

ــین فقیــرش و ثروتمنــدش فرســنگ  هــا فاصــله باشــد، صــلحی کــه دو   در یــک جامعــه ب
سوم از مردم جهان از گرسـنگی بیـداد کننـد و یـک سـوم از مـردم از پرخـوري بـه انـواع          

در دنیــایی کــه مــا زنــدگی   پــذیریم، هــا دچــار شــوند. نــه ایــن صــلح را مــا نمــی  مــرض
مواد غذایی وجـود نـدارد، بلکـه ایـن از توزیـع غیـر عادالنـه ثـروت بـین          کمبود  کنیم، می

نفـر جـان خـود را در ایـن دنیـا بـر        28مردم فقیر و غنی دنیاسـت کـه در دقیقـه بـیش از     
  دهند. اثر گرسنگی و نرسیدن مواد غذایی به آنها جان خود را از دست می

                                           
چه کشته شویم و چه بکشیم حق با ماست، ما اگر کشته هـم شـویم   «عبارت برگرفته از این کالم امام خمینی است  -1

 ).492، ص4(صحیفۀ امام، ج...». در راه حق کشته شدیم پیروزي است 
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  هـاي مـردم ایـران بـه     در رگ )7بـن علـی(   و با دیدن این فجایع بود که خون حسین  
در ایـن مـاه   «حرکت درآورد و به گفته اماممان خمینی کبیر  جوشش درآمد و مردم ما را به 

هاي ضعیف را تحت سـیطره خـود    که همه ملت با آنهایی  الفساد، محرم ما مواجه هستیم با ام
اگـر بـا   «. 1»انـد  هگري ماموري گذاشـت  ها براي چپاول اند و در هر جایی بر سر ملت قرار داده

ها کنار آمده بودیم، گرفتار ایـن مصـائب نبـودیم، ولـی      ها و قدرت آمریکا و سایر ابرقدرت
خـواري و ذلـت دهنـد و مـرگ سـرخ را بـر        وجه حاضر نیستند تن به مردم ما دیگر به هیچ

. ما براي کشته شـدن حاضـریم و بـا خـداي خـویش عهـد       2»دهند زندگی ننگین ترجیح می
  (امام خمینی). .3روي امام خود سیدالشهدا باشیم ه دنبالهایم ک نموده

کنـیم، بلکـه از مـردم     مان دفاع می افروز نیستیم بلکه ما از میهن اسالمی برادران، ما جنگ  
هـا   دسـت نیاورنـد و پـا برهنـه     کنیم و تا آنهـا اسـتقالل خـود را بـه     رنجیده دنیا حمایت می

ر حکام زورگو برنخواهیم داشـت و نخـواهیم   س 4]ازدست نگیرند، ما دست [ حکومت را به
گذاشت که آنها با خیال راحت به تجاوز خود اامه دهند. برادران همیشه و در هـر شـرایطی   

نفع و ضرر خود را حساب  رو حقیقت باشید و هیچگاه طرف باطل را نگیرید و هرگز دنباله
چشـم داشـته باشـید و    نکنید، بلکه در هر شرایط نفع و ضرر اجتماع و جامعـه را در پـیش   
  تفاوت نگذرید. حقیقت را بگویید هر چند به ضرر شخصیتان باشد و از مسائل بی

فرماید نظر داشته باشید یعنی چشـم و گوشـتان بـاز باشـد و بـا       بگفته قرآن کریم که می  
تـان در هـر    چشم و گوش باز بر دنیا بنگرید و احساس مسئولیت نماییـد و بفهمیـد وظیفـه   

چیست و چه مسئولیتی بر دوش دارید. در حال حاضـر وظیفـه مـا شـناخت      لحظه از زمان
باشـد و در مرحلــه بعــد   کامـل و صــحیح از شـخص رهبــري اســت و اطاعـت از وي مــی   

  شناسانیدن رهبریت به دیگران باشد.

                                           
 .88 ، ص11ج صحیفۀ امام، -1
 .243، ص6صحیفۀ امام، ج -2
 .392، ص12صحیفۀ امام، ج -3
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 1حکامترین شرایط زندگی که  هاي سال با سخت طور قیام کرده و سال رهبري را که این  
هاي زمان براي او ایجاد نمودند مبارزه نمود و در همه حال حتـی   عونزورگو و مستبد و فر

هـا را   ترین حرکت، شدیدترین مجازات ترین شرایط اختناق و سانسور که کوچک در سخت
هـا   هاي دست نشانده پرداخت و آنهـا را در پـیش روي ملـت    در برداشت به افشاگري رژیم

طـور متـوالی    ه سالیان سال نماز شبش را بهها آگاهی داد. رهبري ک رسوا ساخت [و] به ملت
اي بـه کـار و    سـاله  20چـون جـوان    سالگی هم 78خواند، رهبري که در سنین  و مستمر می
  پردازد. فعالیت می

شناسید؟ کسی کـه شـب و روزش را در راه    آیا کسی را سزاوارتر از او براي رهبري می  
ها را در اختیـار   خواست باالترین مقام می گذراند. کسی که اگر پول یا مقام مبارزه با نفس می

دادند تا از قیامش چشـم بپوشـد، ولـی او     ها تومان پول به وي می گذاشتند و میلیون وي می
ما نیست که رهبـري را کـه     شناسید؟ آیا وظیفه تر می کار را نکرد، آیا کسی از او شایسته  این
طـور در قلـوب    نمایـد و ایـن   ل مـی قدر قاطع عمل کرده و عم قدر با خلوص نیت و این این

  باشد پیروي نماییم. مسلمین جهان جاي دارد و نور چشم مستضعفین جهان می
فرماید با یک دست قرآن و بـا دسـت    و حال وظیفه ماست که این دستور رهبر را که می  

کار بریم و نیز ایـن جملـه را     دیگر سالح برگیرید و از مستضعفین جهان حمایت کنید را به
، زیرا مملکت ما یک مملکـت  »اش باید نظامی باشد یک مملکت اسالمی همه«فرماید  می که

امام زمانی است و منتظران امام زمان(عج) در همه حال بایستی آماده باشند و خود را آمـاده  
  مقابله با دشمنان خداوند نمایند.

را دارم  2زاريفرستم و از آنها کمـال سپاسـگ   خدمت پدر و مادر عزیزم سالم و درود می  
که مرا با زحمات خود طوري بزرگ کردند که من بتوانم در این سنین راه خـود را یافتـه و   
راهی را بپیمایم که خداوند عزیز و قادر فرموده است و با جهـاد در راه اهللا و بـا پیکـار بـر     
علیه دشمنان خداوند این شش لیتر خون ناقابل را، کـه از جانـب خداونـد در نـزد مـن بـه       

                                           
هـاي پـیش و پـس     هاي ابتداي سطرها ناخوانا اسـت، امـا از سـیاق کـالم و عبـارت      در اصل وصیت قسمتی از واژه -1
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توانم بـه   امانت گذاشته شده بود، در راه خداوند فدا نمایم و این تنها چیزي است که من می
  خداوند تعالی هدیه نمایم و در حقیقت با خداوند سبحان معامله بنمایم.

خانواده عزیزم، من در طول عمر خود نتوانستم خدمتی به اسالم عزیز بنمـایم، حـال در     
ادت آن را داشته باشم، شاید بتوانم با مرگ خود خـدمتی بـه   ام که اگر سع راهی قدم گذاشته

اسالم بکنم و خواهش من از شما خانواده عزیز این است که پس از مرگ من هرگـز کـاري   
لعکس کاري بکنید که انکنید که باعث رنجش دوستان و موجب شادي منافقان باشد. بلکه ب

هـاي محتـرمم از    ه عزیـزم و فامیـل  شود. خانوادشویق دوستان و ناراحتی منافقین بموجب ت
خـواهم کـه اگـر بـر اثـر       ام، از شما می همه شما، یکایک عزیزان و دوستان و برادران گرامی

ام، مـرا بـه بزرگـواري خـود      جوانی و غفلت گناهی از من سر زده اسـت و اشـتباهی کـرده   
  ببخشید و همگی مرا حالل نمایید.

مرا داشتید، روز دامادي من آن روزي اسـت  پدر و مادر عزیز، که روزي آرزوي دامادي   
که من لباس سرخ شهادت بر تن بپوشم و با آن لباس پاي به حجله دامـادي یعنـی آرامگـاه    

پسندم و نـه چیـز    طور داماد شدن و آن لباس و آن حجله را می ابدي پاي بنهم و من تنها آن
ن ناکـام، زیـرا کـه مـن در     دیگري را. خانواده عزیزم، مباد که بر سنگ لوح من بنویسید جوا

) را 7این دنیا کامی باالتر و بهتر از شهادت سراغ ندارم. عزیزان من، تا کـربالي حسـین(  
هـاي غاصـب بـا کمـک همـه بـرادران و        عزیز را از دست صهیونیست1آزاد نکنیم، تا قدس

سوي مرزها باشـد، طبـق دسـتور     مسلمانان نگیریم و تا وقتی که حتی یک مستضعف در آن
م ما جایز نیستیم که خاموش بمانیم ما موظفیم که هر مسلمانی از به او کمک خواسـت  اسال

  ما کمک بدهیم.
پدر و مادر عزیزم، خواهش من از شما این است که در راه اسالم جهاد نماییـد و بـراي     

چیز دریغ ننماییـد و در   زدگان، این مهاجرین زمان، از هیچ کمک به رزمندگان اسالم و جنگ
اهللا در  سازان را بگیرید و تا به قدرت رسیدن حـزب  ها جلو[ي] منافقین و شایعه ههپشت جب

الشیطان در تمام دنیـا دسـت از تـالش خـود برنداریـد.       سراسر جهان و نابودي کامل حزب
باشـد.   پدرم و مادرم، آنچه از اموال شخصی دارم، مقداري کتاب، و لباس و مقداري پول می
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تـا بـرادران دینـی از آنهـا اسـتفاده بنماینـد و        ،نه دینی هدیه نماییدها را به یک کتابخا کتاب
زدگان کربالي خمینـی (کـه اسـتاد     هایم را تماماً به مهاجرین زمان، این جنگ ها و پول لباس

  کربالي حسین است) هدیه نمایید.
 ام، من به راهی رفتم که بدان ایمان داشـتم و بـا کمـال    هاي عزیز و دوستان گرامی فامیل  

آگاهی و شناخت در این راه قدم گذاشتم و به راهی پا نهادم که اسالم عزیز و قرآن دسـتور  
طور که امـام سـوم مـا شـیعیان      داده بود و امامان ما نیز اکثراً همین راه را طی نمودند. همان

  جز جهاد در راه عقیده نیست. یعنی زندگی به 1»جهادو ان الحیاة عقیدة «فرماید  می
خواهران عزیز، اسالم دین مسئولیت است. اسالم دین آزمایش و عمل اسـت،   برادران و  

کافی نیست. یک مسـلمان واقعـی دائـم در      نه یک دینی که تنها اسم آن اسالم باشد. نه، این
کـه از ایـن آزمـایش سـربلند و       باشد و خوش به سعادت آن کسـانی  حال آزمایش دادن می

باشیم،  ایم و منتظر بلیط مسافرت می ران، ما در اینجا آمدهموفق بیرون بیایند. برادران و خواه
مسافرت به جایی که خداوند فرموده است و وظیفه شماست که به عنوان یک مسلمان قیـام  

کافر نجات دهید و بر شماست که خون  2کرده و سرزمین و ناموس خود را از دست بعثیون
مرده و نادیده نگیرید و نتایج و ثمـرات  هزاران هزار شهید و معلول این انقالب را محترم ش

  هاي انقالب را پاس بگذارید و ارج بنهید و از آنها نگهداري کنید. و میوه
هاي این انقالب آبدیده شده و نسل انقالب را آموزش  این شمایید که بایستی و در کوره  

ایـن انقـالب    بدهید و براي انقالبمان بعدي آماده کنید و به آنها درس مکتب و رمز پیروزي
را، که همان سرچشمه گرفتن آن از اسالم اصیل و انقالبی است را بیاموزید و بـر شماسـت   

دیگران بشناسانید. این پیرمرد خدا، کـه    که امام را و این رهبر را خوب بشناسید و وي را به
اد پردازد و در روز به ارشـ  اي به کار و فعالیت می ساله 20سال سن چون جوان  78با وجود 

  و در شب به رازونیاز با معبود خویش مشغول است.
گفتند زمین تا آسمان فـرق   سازان می بینم با آنچه که شایعه برادران، آنچه من در اینجا می  

ساله جوان و مسن همـه و همـه    12سال به باال و بچه  50پیرمرد از   بازاري،  دارد. روحانی،
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خواهم کـه کمـی    گیرند و از شما می د و جان میدهن کنند، جان می کنند، ایثار می خدمت می
بیندیشید، به مسائل عمیقاً بیندیشید و عمقی بنگرید و سطحی از هر مسئله نگذرید. جلـوي  

  ستون پنجم را بگیرید و در مورد هر موضوع، خود، مستقیماً تحقیق نمایید.
ام زمـان(عج) قـرار   با امید اینکه همه سربازان و رزمندگان ما از سربازان و رزمندگان امـ   

نثاران اهللا در روي زمین باشیم و با امید موفقیت براي همه رزمندگان اسالم  بگیرند و از جان
) تا شـهیدان انقـالب   7بن علی( و با درود و سالم خدمت تمام شهیدان از کربالي حسین

  چهارم و کربالي خمینی عزیز.
خـواهران همـه و همـه      بـرادران،   اده،خانو  فامیل،  در خاتمه، از همه دوستان و آشنایان،  

  مان امام خمینی. نمایم. درود بر رهبر انقالب اسالمی طلب حاللیت می
  صفحه. 10نامه در  پایان وصیت

  محمدمهدي محمودي
22/8/60  

  
  ام مـادرم مـادرم   شهید جمهـوري اسـالمی  

  
  ام مــادرم مــادرم شــهید جمهــوري اســالمی  

  کفــن بــدوز بهــر تــنم مــادرم مــادرم       
  

  ن بـــدوز بهـــر تـــنم مـــادرم مـــادرم کفـــ  
  ام مـادرم مـادرم   کفن بـود لبـاس دامـادي     

  
  مگر که من باالتر ز علی اکبرم مادرم مـادرم   

ــتان     اي جوانـــــان غـــــرب و خوزســـ
  

  اي جوانـــــان غـــــرب و خوزســـــتان    
ــالم      ــد در راه اسـ ــده مانـ ــان پاینـ   راهتـ

  
ــاریخ    ــد در صـــف تـ ــاقی بمانـ ــان بـ   نامتـ

ــاالن     تشـــــــنه میـــــــدان  1نونهـــــ
  

ــان   ــالم  راهتــ ــد در ره اســ ــده مانــ   پاینــ
ــالم      ــد در راه اسـ ــده مانـ ــان پاینـ   راهتـ

  
  تــان بــاقی بمانــد در صــف تــاریخ     نــام  
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  هاي کلیدي عبارت
I  ام. هاي نبرد رفته حسین زمانم به جبهه» هل من ناصر ینصرنی«تنها به جهت لبیک گفتن به نداي 
I نه انتخاب نمودم.من خود این راه را آگاها  
I .باید با ایثار خون خود درخت اسالم را آبیاري نمود  
I .حجت بر ما تمام است، زیرا رهبري داریم که ما را دعوت به دفاع از اسالم نموده است  
I .همواره پشتیبان والیت فقیه باشید  
I .مبادا ظواهر فریبنده دنیا شما را مشغول نماید  
I  ما بیرون بیاور.خدایا حب جاه و مال دنیا را از دل 
I باشد. خاطر جاه و مقام دنیا است، بلکه به جهت یاري اسالم عزیز می دفاع ما نه به  
I ها عمل کنید. با معارف اسالمی آشنا و بدان 
I  .دستورات امام امت را سرلوحه زندگی خود قرار دهید 
I .امام را تنها نگذارید. از پیروان راستین آن امام باشید  

  ابراهیم :نام
  محمودیان خانوادگی:  نام

  عبداهللا پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1349نهم بهمن  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  تا اول متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1366یکم بهمن  تاریخ شهادت:
  ماووت عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  ابراهیم محمودیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
»1»له صفاً کانهم بنیان مرصوصیذین یقاتلون فی سبالّ ان اهللا یحب .  
خدا آن مومنان را که در صف جهاد کافران مانند سـد آهنـین همدسـت و پایدارنـد بسـیار      «

  ».دارد دوست می
هللا علیه و آلـه  اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله صلی ا«

ولی اهللا ان الحسن و الحسین و تسعۀ المعصومین من ولد الحسین ائمۀ و دعاة الـی اهللا   علیاً و انّ
اهللا یبعـث مـن فـی     ال ریب فیهـا و انّ اعۀ [حق] آتیه الس و انّ ار حقّالنّ و انّ ۀ حقّالجنّ و انّ
  .2»القبور

برحق امام زمان(عج)، ولی فقیه، امام دهم به والیت مطلقه الهیه که توسط نایب  شهادت می«
) و امام زمان(عج) 7) و ائمه معصومین(6خمینی که همانا استمرار والیت نبی اکرم(

دارم که فقط مرجعیـت و رهبریـت ایـن امـت برازنـده شـخص زعـیم         باشد و اذعان می می
آیـت  باشد و شهادت به جانشینی قائم مقام رهبري حضـرت   قدر رهبر کبیر انقالب می عالی

  .»دهم می 3اهللا العظمی منتظري
 4»هل من ناصـر ینصـرنی  «اینجانب ابراهیم محمودیان تنها به جهت لبیک گفتن به نداي   

ام. من خود این راه را آگاهانه انتخاب نمودم و با عشـق   هاي نبرد رفته حسین زمانم به جبهه
به دشمنان اسالم بفهمـانم  وافر به امامم آماده فداکاري و جانبازي گشتم و به پا خواستم که 

یار و یاور نیست. امروز روز امتحان است. امروز روزي اسـت کـه بایـد بـا ایثـار       اسالم بی 
اهللا، آگاه باشید کـه خداونـد بـر مـا      خون خود درخت اسالم را آبیاري نمود. اي امت حزب
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خیـزیم.   پـا  منت نهاده و ما را در عصري قرار داده است که براي یاري دیـن خـدا بایـد بـه     
حجت بر ما تمام است، زیرا رهبري داریم که ما را دعوت به دفاع از اسـالم نمـوده اسـت.    

پا خیزید و دیـن خـود را بـه     مبادا غفلت کنید که دیگر هیچ عذري پذیرفته نخواهد شد. به 
اسالم و مسلمین ادا نمایید. امام را تنها نگذارید. همواره پشتیبان والیت فقیـه باشـید. مبـادا    

  ظواهر فریبنده دنیا شما را مشغول نماید. مبادا از وظیه خود غافل باشید.
خدایا، حب جاه و مال دنیا را از دل ما بیرون بیاور و راه سعادت را به ما بنمایان. خدایا،   

خاطر جاه و مقام دنیا است بلکه بـه جهـت یـاري اسـالم عزیـز       تو شاهدي که دفاع ما نه به
نمایم که مرا به راهـی هـدایت نمـودي کـه جـز سـعادت و        شکر می باشد. خدایا، تو را می

آمـوزان، آن امیـدهاي آینـده     باشد. سخنی هم با دانـش  سرافرازي فرا رویم چیز دیگري نمی
  اسالم دارم:

اي عزیزان، شماها از خدمتگزاران آینـده ایـن انقـالب هسـتید. وظیفـۀ خـود را خـوب          
باید در سنگر مدرسـه همـت و جـدیت از خـود     بشناسید و بدان عمل نمایید. ضمن اینکه 

باشـد، غفلـت    نشان بدهید. از وظیفۀ اسالمی خود، که همانا دفاع از حریم مقدس اسالم می
درس خواندن خود را با معارف اسالمی آشـنا و   1در کناریاد خدا باشید.   ننمایید. همواره به

  ها عمل کنید. امیدوارم که موفق و موید باشید. بدان
ا اي مربیان مکتب امام جعفر صادق، اي معلمان عزیـز، شـما رسـالتی بـس سـنگین      و ام  

توانید شاگردانی تربیت نمایید که هم راه حـق را بیابنـد و هـم راه باطـل را.      دارید. شما می
  تربیت شاگردان صالح به عهده شماست.  

بایـد در ایـن    مبادا از این وظیفه الهی خود غافل باشید. همیشه در یاد داشته باشـید کـه    
زمان به اسالم و مسلمین خدمت نمایید. انشـاءاهللا کـه خداونـد بـه همـه مربیـان دلسـوز و        

  خدمتگزار توفیق و سعادت عنایت فرماید  
  و اي پدر و مادر عزیزم سالم علیکم.  
بسیار شرمنده هستم که در زمانی از شما جدا گشتم که هنـوز نتوانسـته بـودم زحمـات       

هاي فراوانی به گردن من دارید. امیدوارم کـه مـرا ببخشـید و     . شما حقشما را جبران نمایم
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افتخار کنید که فرزندي را تربیت نمودید و به راهی فرستادید کـه در روز قیامـت روسـفید    
خواهید بود شاید براي شما سخت باشد که من در کنار شما نباشم، ولی بدانید کـه اسـالم،   

حتیاج به دفاع و حراست دارد [و] من در ایـن راه گـام   خاطر آن است، ا که همه وجود ما به
نهادم. از خداوند برایم طلب مغفرت نمایید و همواره برایم دعا کنید و اگر شـربت شـیرین   

یـاد اسـالم باشـید و اسـالم را       شهادت نصیبم گشت، اندوه به خود راه ندهید و همواره بـه 
  باالتر از تمام اینها بدانید.

یـک از   و خواهرانم که همگی برایم زحمت کشیدید و من براي هـیچ  و شما اي برادران  
کنم که برادرانم راهـم را   شماها برادر خوبی نبودم، امیدوارم که مرا حالل نمایید و تقاضا می

هاي نبرد و دفاع از اسالم را فراموش  ادامه بدهند و اسلحه به زمین افتاده مرا بگیرند و جبهه
وار فرزندانی را در دامن خود تربیت نمایند که به جز اسالم راهی  ننمایند و خواهرانم زینب

را نروند و خود آنان مانند زینب در این دنیا زندگی کنند. خانواده عزیزم، ایـن دنیـا بـه پـر     
ارزد و مرگ دیر یا زود همه را دربر خواهد گرفـت، چـه بهتـر کـه چگونـه       مگسی هم نمی

شهادت برسد. امیدوارم   ر راه دفاع از قرآن و اسالم بهمردن را انسان خود انتخاب نماید و د
  که همگی مرا عفو نمایید. موفق و موید باشید.

دوستان و سایر خویشانم، امیدوارم که مرا حالل نمایید و از خداونـد طلـب آمـرزش و      
مغفرت برایم کنید و همواره پشتیبان والیت فقیه باشـید. دسـتورات امـام امـت را سـرلوحه      

خود قرار دهید و از پیروان راستین آن امام باشید. امیـدوارم کـه خداونـد شـما را از     زندگی 
  صالحین قرار بدهد.

  

  یا رب دل مـا را تـو بـه رحمـت جـان ده     
  

  درد همـــه را بـــه صـــابري درمـــان ده  
  بایـد خواسـت   این بنده نداند که چـه مـی    

  
  چـه خـواهی آن ده   داننده تـویی هـر آن    

    

  دار. مهدي(عج)، حتی کنار مهدي(عج)، خمینی را نگه  خدایا خدایا تا انقالب
  التماس دعاي عاجزانه از تمامی شماها.

  »اهللا رحمۀوالسالم علیکم و «
  العبد العاصی
  حقیر، ابراهیم محمودیان
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  هاي کلیدي عبارت
I باید تا آنجا ها برویم و با کفر بجنگیم؟  وقت آن نرسیده که به حرف امام لبیک بگویم و به جبهه

 اي خون در بدن هست آن قطره را فداي اسالم کنیم. که قطره
I .چه پاداشی بهتر از آنکه به بهشت برویم و در آن جاودان بمانیم 
I و امامان و امام امت گوش کنیم و به آخرت خود بیاندیشیم.    به حرف پیامبر 
I اي باشد براي آخرت. باید دنیاي ما مزرعه 
I هاي دینی و مذهبی برویم و به خدا نزدیک شویم. و اسالم و زمینه ها اگر به دنبال خوبی 
I خواهم که پیرو خط امام باشند و به حرف امام گوش کنند.   از برادران انقالبی می 
I ترسند. ها از آن می رستگاري ما پیروي از خط امام است خطی که تمام ابرقدرت 
I .برادران، نگذارید در بین شما تفرقه بیندازند 
I که والیت فقیه ادامه راه پیامبر است.  باشید که والیت فقیه را از شما نگیرند چون مواظب 
I ها نجـات   خدا را شکر کنید که به ما جمهوري اسالمی را عطا کرد و ما را از زیر سلطه ابرقدرت

 داد.
I گونه باشی و صبر داشته باشی. خواهم که زینب خواهرم، از تو هم می  
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  ابراهیم مخبریان
  

   الرحمن الرحیمبسم اهللا
بـه حقیقــت آنــان کــه گفتنـد پروردگــار مــا خداســت و پایـدار ماندنــد هرگــز بیمنــاك و    «

هســتند و در آن جــاودان و ایــن پاداشــی اســت بــر  مــنانــدوهگین نگردنــد. آنــان یــاران 
  .1»کردار آنان

شـکن و شـهیدانی کـه بـراي رسـیدن بـه        با درود و سالم بـه امـام امـت، خمینـی بـت       
ر فدا کردنـد. وقـت آن نرسـیده کـه همسـفر کـاروان شـهیدان شـویم و بـه           اهللا جان خود
  اهللا بپیوندیم؟

هـا بـرویم و بـا کفـر      وقت آن نرسـیده کـه بـه حـرف امـام لبیـک بگـویم و بـه جبهـه           
اي خــون در بــدن هســت آن قطــره را فــدا[ي] اســالم  بجنگــیم؟ بایــد تــا آنجــا کــه قطــره

ــاري ک   ــا خــون خــود درخــت اســالم را آبی ــیم و ب ــه  کن ــا شــهادتمان ب ــیم و اســالم را ب ن
گویـد و پـاداش شـهیدان را     کـه خداونـد راسـت مـی     درسـتی   بشناسـیم. بـه    جهان سراسر

در آخــرت خواهــد داد. چــه پاداشــی بهتــر از آنکــه بــه بهشــت بــرویم و در آن جــاودان  
  بمانیم، البته اگر خدا ما را قبول کند.

آنــان  چــون نفــستواننــد  خواهنــد همســفر شــوند ولــی نمــی هســتند کســانی کــه مــی  
گــذارد راه  پرســتی، خودپرســتی نمــی پرســتی، دنیاپرســتی، جــاه و مقــام  گــذارد، پــول نمــی

شـود کنـار بگـذاریم و بـه خـدا فکـر        مربـوط مـی   چیزها که به دنیـا ید این یایاهللا را بروند ب
خـود   و امامـان و امـام امـت گـوش کنـیم و بـه آخـرت         بیاي[ي]د به حـرف پیـامبر    کنیم.
اي باشـد بـراي آخـرت کـه هرچـه در ایـن دنیـا بکـاریم          باید دنیاي ما مزرعـه « شیم.بیاندی

  .2»در آن دنیا برداشت خواهیم کرد
کنـد بـرویم در آن    چیزهـایی کـه مـا را از خـدا دور مـی      هـا و  بـدي دنبال  به در دنیااگر   
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و دینـی   هـاي  اسـالم و زمینـه   هـا و  دنیا جزاي آن را خواهیم دیـد و اگـر بـه دنبـال خـوبی     
ــد.        ــواهیم دی ــاداش آن را خ ــا پ ــویم، در آن دنی ــک ش ــدا نزدی ــه خ ــرویم و ب ــذهبی ب م

خیـراً یـره و مـن     ةٍفمـن یعمـل مثقـال ذر   « فرمایـد  مـی طوري که خداونـد در قـرآن    همان
 را  (پـاداش) آن   اي کـار نیـک کـرده    قـدر ذره  کـس بـه   هـر . «1»یـره  اًًشـر  ٍةیعمل مثقـال ذر

ــه  ــه کیفــر عــذابشکــار زشــتی مرتکــب شــده اي  قــدر ذره خواهــد دیــد و هــر کــس ب  ب
  ».خواهد رسید

خـواهم کـه پیـرو خـط امـام باشـند و بـه حـرف امـام گـوش            [از] برادران انقالبی مـی   
ــه  ــد. ب ــتی  کنن ــام        درس ــه تم ــی ک ــت خط ــام اس ــط ام ــروي از خ ــا پی ــتگاري م ــه رس ک
ترسند، خطی کـه همـان اسـالم راسـتین اسـت، خطـی اسـت کـه مـا           ها از آن می ابرقدرت

  کند. ها پیروز می ر جبههرا د
بـرادران، نگذاریــد در بــین شـما تفرقــه بیندازنــد، مواظــب باشـید کــه والیــت فقیــه را      

ــون  ــد چ ــما نگیرن ــ  از ش ــامبر ک ــه راه پی ــه ادام ــت فقی ــال   ه والی ــد متع اســت و از خداون
ــا انقــالب حضــرت  ــا را ت دارد.  مهــدي(عج) نگــه   بخــواهیم کــه ایــن نهضــت اســالمی م

کر کنیـد کـه بـه مـا جمهـوري اسـالمی را عطـا کـرد و مـا را از زیـر           برادران، خـدا را شـ  
ــدرت ــا جمهــوري اســالمی را    ســلطه ابرق ــا هــم بکوشــیم ت ــاي[ي]د ب ــا نجــات داد. بی ه

حفظ کنیم و از خدا بخـواهیم کـه امـام مـا را تـا انقـالب حضـرت مهـدي(عج) بـراي مـا           
  دارد. نگه 
ایــد ممنــونم و  یم کشــیدههــایی کــه در ایــن چنــد ســال بــرا پــدر و مــادرم، از زحمــت  

ــه و    ــدر و مــادرم، در مــرگم گری ــه شــما بدهــد. پ ــاداش آن را ب ــد پ امیــدوارم کــه خداون
ــه دنیاپرســت      ــوار اســت ک ــانی ســخت و دش ــراي کس ــردن ب ــه م ــد، چــون ک زاري نکنی

همیشــه در خــاطر  را)، ایــن پیشــواي راســتین 7باشــند. مــا بایــد گفتــه حضــرت علــی(
  گوید: داشته باشیم که می

ــ«   ک نفــر از پهلــوي شــما رفــت، بــراي او گریــه نکنیــد. فــرض کنیــد کــه بــه   اگــر ی
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ــه [...]   ــر برگشــت ک ــه اســت. اگ ــه    1مســافرت رفت ــما (در آخــرت) ب ــر برنگشــت ش اگ
  ».پهلوي او خواهید رفت

ــی    ــو هــم م ــه زینــب خــواهرم، از ت ــه باشــی و صــبر داشــته باشــی. از   خــواهم ک گون
خـواهم کـه مـرا حـالل کننـد.       آنـان مـی   کـنم و از  برادرانم و زن برادرانم خیلی تشکر مـی 

گــاه نمــازت را  تعـدادي کتــاب دارم کـه آنهــا را بدهیـد بــه بــرادرم حسـین. بــرادرم، هـیچ     
کـه پیـروزي مسـلمانان در نمـاز اسـت.       از خداسـت ترك نکن کـه هـر چیـزي مـا داریـم      

دهـاي   ت را هم بخوان تـا در آینـده بتـوانی بـه جامعـه و اسـالم خـدمت کنـی. حـرف         رس
همیشــه در خــاطر بســپار و بــه آنهــا عمــل کــن و آرزوي موفقیــت در کارهایــت  2اامــام ر
  را دارم.

ــادر مــی   ــد ق ــا را در   در آخــر، از خداون ــامرزد و م ــا را بی خــواهم کــه گناهــان همــه م
  ردیف شهیدان قرار دهد.

  »والسالم«
  ابراهیم مخبریان

3/10/60  

                                           
 خوانا نیست.   -1
 باشد.» امام را«در اصل وصیت خوانا نیست. اما به سیاق کالم باید  -2
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  هاي کلیدي عبارت
I هـا و مکرهـا و    ت کشتی حیات میهن را در دریاي پر طوفان حیلهبایس شما مسئولین مملکت می

 تر به ساحل نجات برسانید. هاي شیاطین کوچک و بزرگ و بزرگ نفاق
I  کنید. ازاحتراز پیروي هواي نفس 
I آفرین تو تا خون در بـدن دارنـد در راه اعـتالي اسـالم عزیـز از پـا        اي امام پیروان خط حماسه

 نخواهند نشست.
I ام تضعیف روحانیت تضعیف اسالم است.گفته ام  به 
I   .مرگ حق است و سرانجام زندگی همه، گذر از این معبر است 
I  هاي گناه و خوف  دور از دلهره چه زیباست مرگ در راه خدا و جهاد در راه او و چه زیباست به

 در قربانگاه عشق به لقاء اهللا رسیدن.
I تان باشد نکنید اي که بیانگر ضعف بعد از من گریه. 
I هاي جمعه برایم دعاي کمیل بخوانید. بعد از من در صورت امکان شب 
I مان را تا پیوند آن با انقالب جهانی مهدي مستدام بدار. دادگرا، انقالب اسالمی  

  محمدهادي :نام
  مخلصی خانوادگی:  نام

  علی محمد پدر: نام 
  طلعت نام مادر:

  1334بیستم خرداد  تاریخ تولد:
  ن سمنانشهرستا محل تولد:
  لیسانس   تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1359هجدهم آذر  تاریخ شهادت:
  سوسنگرد محل شهادت:
  اصابت ترکش توپ نحوة شهادت:

  جاویداالثر :مزار
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  محمدهادي مخلصی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نامه شهید محمد هادي مخلصی وصیت

 اللهم اغفـر لـی کـلّ   «  ،1»ربی ا ما رحمالّلسوء ابو  ةفس المارالنّ انّ« »اعوذ باهللا من شر نفسی«
  .2»تهاأخطاذنب اذنبته و کل خطیئۀ 

اکنون که اینجانب محمد هادي مخلصی بنده خدا و پیرو خط امـام و دیگـر دوسـتان و      
رویم تا در سنگري دیگر بـه نبـرد و رویـارویی بـا دشـمنان       برادران، به یاري پروردگار می

ایـم کـه مشـتاقان آزادي از     رویم، قدم در راهی گذاشته کنون که میاسالم و ایران بپردازیم. ا
اسارت خاك و پرواز در فضاي الیتناهی ایمان در ایـن راه بـا اسـلحه شـهادت زنجیرهـاي      

وار در قربانگاه عشق الهی جان باختند تا شـاید کـه بـا شـلیک      بندگی را گسیخته و اسمعیل
  بـه صـفوف همرزمـان و همسـنگران بپیونـدیم،      اي اي و انفجار مینی یا ترکش خمپاره گلوله
  نگارم، باشد که بعد از شهادتم پیام خونم باشد. ام را در این سطور می نامه وصیت

)، 6اي روح خدا و اي از تبـار ابـراهیم(    نخست سخنی دارم با تو اي رهبر انقالب،  
از هم براي ها را شکستی و ب ها و ابربت شکن دوران که بت ) و اي بت7اي حسین زمان(

خروشـی و بـر    هاي دیگر تبر ایمـان در دسـت داري و چـون شـیر غـران مـی       شکستن بت
تازي و در این راه امت را به اعتصام به حبـل الهـی    مانده این مظاهر پلیدي و تباهی می باقی
زد راهی بهـر نجـات    خوانی. اي که اگر نبودي هنوز ملت در کفر طاغوتی دست و پا می می
آفرین  روي سخنم با توست اي امام. بدان و میدانی که پیروان خط حماسه جست. آري، نمی

تو تا خون در بدن دارند در راه اعتالي اسالم عزیز از پا نخواهند نشست و تا آخرین نفـس  
دهند و  آیات کالمت را چون شمعی تابناك فرا راه حفظ خونین مبارزه حق و باطل قرار می

تان جنایـات صـدامیان را نورافشـان نمـوده و پیـروان شـیطان       در پرتو انوار الهی آن تاریکس
  بزرگ را در مزبله تاریخ خواهند انداخت.

                                           
 ».حم کنددهد مگر آنکه پروردگار ر همانا ضمیر انسانی پیوسته به گناه فرمان می. «53یوسف/  -1
 الجنان. فرازي از دعاي کمیل، مفاتیح -2
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مـیهن را در   اسالمیبایست کشتی حیات  و دیگر سخنی با شما مسئولین مملکت که می  
تر به سـاحل   هاي شیاطین کوچک و بزرگ و بزرگ ها و مکرها و نفاق دریاي پر طوفان حیله

ود آییـد و  خ  تان را ببینید و بشناسید. به کنید، برگردید و حامیان تأملاندکی  نجات برسانید.
اي مهیب بر پیکر جـوان   که اگر بر شما غالب شود، ضربه  از کنید،از پیروي هواي نفس احتر

مان خواهد زد و شما را تا ابد به لعن و نفرین امت گرفتار خواهـد نمـود.    جمهوري اسالمی
درك این واقعیت که بخش عظیم رسالت و مسئولیت این انقالب بر دوش خود آیید و با  به 

گفتـه امـام تضـعیف      استوار بوده اسـت و بـه    روحانیت مبارز و همگامان این جریان فکري
گشـته و مـیهن     ناپـذیر جمـع   روحانیت تضعیف اسالم است. به گرد ایـن محـور خسـتگی   

  هاي نفاق و دودستگی برهانید. اسالمی را از گرداب
ام  نحـوي در زنـدگی   که به و سخنی چند با پدر و مادر و خواهران و برادر و کلیه کسانی  

اند. (مرگ حق است و سرانجام زندگی همه، گـذر از ایـن معبـر اسـت. امـا چـه        مؤثر بوده
هـاي گنـاه و    دور از دلهـره  زیباست مرگ در راه خدا و جهاد در راه او و چـه زیباسـت بـه    

و خودخواهی و در امواج عشق الهی پـرواز نمـودن و در قربانگـاه    خوف از بندگی و غرور 
  عشق به لقاء اهللا رسیدن.

یـاد    تان باشد نکنیـد و بـه   اي که بیانگر ضعف خواهم که بعد از من گریه از همه شما می  
تـن از افـراد خـانواده خـود را فـداي اسـالم و امـام         19آورید کسانی را که در این انقالب 

هـاي جمعـه بـرایم دعـاي      خواهم که بعد از من در صورت امکان شـب  می نمودند. از شما
  کمیل بخوانید تا با طلب آمرزش هرچه بیشتر از بارگاه احدیت روحم را شاد نمایید.

علی. پدر و مادرمان همیشه آرزوي دامادي ما را داشتند، اما   و کوتاه سخنی با تو برادرم،  
خـون گـرم تـنش      دستانش و موهاي سرش بـه  بدان که عروسی یک پاسدار وقتی است که

گاهش، که قربانگاه عشق الهی است، به وصال شهادت نائل شـود   خضاب گردد و در حجله
و به سلک شهداي صدر اسالم بپیوندد. اکنون این مسئولیت با توست که بعد از مـن پـدر و   

  تو نمایم. مادر را شاد گردانی و امیدوارم که در این راه توانسته باشم کمکی به 
و با برادر کبگانیان فرمانده سپاه سیستان و بلوچستان که چون برادري دلسوز و مهربـان    

گونـه کـه    دهد، همان براي پاسداران هستید. برادرم، من معتقدم که قلبتان گواهی درست می
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بینـی شـهادتم را    هنگام شهادت امیر و حسین گواهی داد و من هم موقع خداحافظی پیش  به
  مانتان، که گویاي قلبتان بود، خواندم.در چش

  دارم. هاي شما را تا آخرین لحظه در قلبم گرامی می بدانید که خاطره محبت
نور چشم امت مسلمان، امام خمینی، را در پناه برکات خود   خداوندا، رهبر کبیر انقالب،  

روحانیـت مبـارز و   ، و 1اهللا منتظري طول عمر عنایت فرما. پروردگارا، امید امت و امام، آیت
را، که بـا   2یاران همیشه در سنگر امام را حفظ فرما. بارخدایا، دولت مکتبی و مردمی رجایی

گزاران اسالم و ایـران را حمایـت و    حمایت و هدایت فرما. الها خدمت  درد مردم آشناست،
 از خطر لغزش مصون و محفوظ بدار. رحیما، شهداي میهن اسالمی را در هر لبـاس و مقـام  

مان را تـا پیونـد آن بـا انقـالب      با انبیاء و اولیاء خود محشور گردان. دادگرا، انقالب اسالمی
  جهانی مهدي مستدام بدار.  

اللهـم اجعلنـا جنـدك فـان      ،اللهم انصر االسالم و المسلمین و اخذل الکفار و المنافقین«  
للهـم اجعلنـا مـن    ا ،اللهم اجعلنا من حزبک فان حزبک هـم المفلحـون   ،جندك هم الغالبون

  .3»و ال هم یحزنون ماولیائک فان اولیائک ال خوف علیه
  

  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
  

اي در  ام کـه در یـک سـاك قهـوه     ماه پیش نوشته 6نامه هم حدود  در ضمن یک وصیت  
    .ام انبار سپاه سیستان گذاشته

                                           
 ر.ك.تعلیقات. -1
 ر.ك.تعلیقات. -2
 شنبه. مفاتیح الجنان، دعاي روز سه -3
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  هاي کلیدي عبارت
I نماي اسالم و انسان است. آینۀ تمام ،جبهه  
I روند. ها در جستجوي رنج و دردند و براي فدا شدن می در جبهه انسان  
I قدر تفاوت از خود تا خداست.  تفاوت زندگی روزمره و زندگی در جبهه به  
I .فرزند شهدا باید الگو و نمونه باشند  
I گونه باشی. اي خواهرم، تو باید زینب  
I پیام امام گوش فرا دهید.  به 
I  هاي شهداء عمل نمایید. نامه وصیتبه 
I خواهد. خواهد، عزاداري نمی باید بگویم شهید پیرو می 
I .من از روز اول که لباس سبز را به تن نمودم، لباس شهادت من بود 
I     درود بر رزمندگان پرتوان اسالم که از مدرسه و مزرعه و مسجد و کوچـه و بـازار و کارخانـه و

  شوند. جا عازم جبهه می همه

  محمدعلی :نام
  مخمس خانوادگی:  نام

  علی   پدر: نام 
  هدهد نام مادر:

  1340دوازدهم اردیبهشت  تاریخ تولد:
  شهرستان مهدیشهر محل تولد:
  یپلمد تحصیالت:
  پاسدار کننده: ارگان اعزام

  1365وچهارم فروردین  بیست تاریخ شهادت:
  فاو عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي شهر درجزین :مزار
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  مدعلی مخمسمح
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ـ و لنبلونکم بشی من الخوف و الجوع و نقص مـن االمـوال و االنفـس و الث   « ـ م ر رات و بشّ

1»ابرینالص.  
با سالم و درود بر یگانه منجی عالم بشریت و نایب بـرحقش امـام امـت و بـا سـالم و        

م و درود بـر  کفـن ایـران از غـرب تـا جنـوب کشـور و بـا سـال         درود بر شـهداي گلگـون  
مجروحین و اسراء و با سالم و درود به رزمندگان دلیر ایـران    معلولین،  هاي شهداء، خانواده

آیند باید بگویم جبهـه آینـۀ    ها می خصوص همشهریان عزیز، به این بسیجیانی که به جبهه به
  ه،نماي اسالم و انسان است. جبهه دنیاي دیگري است. در جبهه خاك عطر خون گرفتـ  تمام

  تاب نخل نور قامت رزمندگان است. تابد و آفتاب بی خون مثل آفتاب می
دنبـال رفـاه و راحتـی و داشـتن عمـر       هایی هستند که بـه   در دنیاي این سوي جبهه آدم  
روند. تفـاوت   ها در جستجوي رنج و دردند و براي فدا شدن می فرسایند. در جبهه انسان می

اید که چگونه  قدر تفاوت از خود تا خداست. آیا دیده  زندگی روزمره و زندگی در جبهه به
کنـد و آهـن را    اند که سنگ را نرم مـی  اید چگونه از اشک سالحی ساخته کنند؟ دیده دعا می

ها دور زده و باید بگویم  اید جبهه بازار محبت است؟ محبت مثل خون در رگ برد؟ دیده می
  اند و این سخن تمام کالم است.   اند، شهید شده ها از خانه که در آمده این بچه

کنم: اول به پدر و مادرم سـالم کـه مـرا چنـان پـرورش       اینک وصیت خود را شروع می  
دادند و از من خوب مواظبت کردند که تا هر موقعی کـه خـدا بخواهـد دیـن خـود را اداء      

را نمایند. اي پدر و مادر عزیز، شما براي من رنج و مشکالت زیادي را متحمل شـدید و مـ  
  .تان را جبران نمایم اي از خوبی به مدرسه فرستادید، ولی من نتوانستم ذره

و تو اي همسرم، باید از تو تشکر کنم که چگونه با مشکالت ساختی و ماننـد مـادر مـا      
ها را متحمل شدي. سالم بر تو همسـري   ) پیروي نمودي و سختی3شیعیان فاطمه زهرا(

                                           
ها بیازماییم چون ترس و گرسنگی و نقصان امـوال و نفـوس و آفـات زراعـت      و البته شما را به سختی. «155بقره/  -1

 افتاده است.  » األنفس و«در اصل وصیت ». ها صابران راست تیبیازماییم و بشارت و مژدة آسایش از آن سخ
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بـاري الگـو بـودي. همسـر خـوبم، فرزنـدم را خـوب        که در زندگی براي من از صبر و برد
نگهداري نما و تو اي فرزندم، االن که کوچک هستی ولی بزرگ شدي، سـخن مـرا گـوش    
کن. به حرف مادرت گوش بده و در زندگی الگو و نمونه باش. چون فرزند شهدا باید الگو 

ران عزیزم، مرا عفـو و  و نمونه باشند. وقتی که بزرگ شدي، راه مرا ادامه بده و شما اي براد
  .بخشش نمایید

هاي ترا جبـران   و تو اي برادر بزرگم، از روي تو هم خجالت دارم چون نتوانستم محبت  
گونه باشی و در میان همشهریان من الگو باشی، چـون   کنم. و تو اي خواهرم، تو باید زینب

  .دانی که چگونه باید مقاومت نمایی تو همسر شهید هستی و می
بـه    خصوص همشهریان و روستاییان گرامی: ی دارم که به تمامی مسلمانان ایران بهو پیام  

هاي شهداء عمل نمایید. باید بگویم که شهید پیـرو   نامه پیام امام گوش فرا دهید و به وصیت 
گـویم اگـر    ام و تمـامی دوسـتان مـی    خـانواده   خواهد و باز هم بـه  خواهد، عزاداري نمی می

 1هـا  و ضـد انقـالب   شـما منافقـان    و به  .  اید، مرا عفو و بخشش نمایید ناراحتی از من دیده
شـوند   هاي شهدا و رزمندگان نخوانید که فرزندان شما کشـته مـی   گوش خانواده  گویم به می

آیند هـر   آیند. و اولین بار نیست که می بدانید که همه با آگاهی کامل و دیده باز به جبهه می
اند که جبهه فشنگ است و توپ و خمپاره، پـس   اند و دیده اال آمدهکدام الاقل از سه بار به ب

بترسند و دوباره اعزام نشوند. من از روز اول که لباس سبز را بر تن نمودم، لبـاس شـهادت   
خبر در تشییع جنازه بنده، کـه اگـر جنـازه     من بود و در آخر نگذارید این منافقان از خدا بی

ایند. مدیون خون تمامی شهدا باشند اگر شـرکت کننـد.   دست شما رسید، شرکت نم  بنده به
  رهبري امام امت برگردند. کنند که به مکتب اسالم و به   توانند از منافقان شرکت کسانی می

طلـبم.   درد آورم و از دور از همه شما خداحافظی و حاللیت می خواهم سرتان را به  نمی  
  دار.  خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه

  محمدعلی مخمس
11/1/65  
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  نامه محمدعلی مخمس وصیت
با سـالم و درود بـر امـام زمـان(عج) و نایـب بـرحقش امـام امـت و امـت شـهیدپرور             

ــر خــانواده  ــران و ســالم ب ــوان    ای ــدگان پرت ــر رزمن هــاي معظــم شــهدا و ســالم و درود ب
مزرعـه و مسـجد و کوچـه و بـازار و کارخانـه و همـه جـا عـازم         اسالم کـه از مدرسـه و   

بـه کـربال   «و » هـل مـن ناصـر ینصـرنی    «شوند، به آن رزمندگانی کـه نـوار قرمـز     جبهه می
) جبهـه خـود   7بندنـد و بـه تعبیـر امیرالمـومنین علـی(      و غیره بر پیشـانی مـی  » رویم می
  .سپارند خدا می  را به
هـا زحمـت کشـیدید تـا مـرا       ادر عزیـزم کـه سـال   و با درود و سالم بر شـما پـدر و مـ     

هــا کنیــد و ســالم [و]  طــور عاشــقانه مــرا راهــی جبهــه وســال برســانید، ایــن بــه ایــن ســن
درود بر همسرم کـه در زنـدگی چنـدان خیـري از مـن ندیـد و آخـر بـا صـبر خـود مـرا            

بـرادران عزیـز[م] از بـزرگ تـا کوچـک و      [بـه]  شاد و شادتر خواهـد نمـود و سـالم مـن     
تو اي خواهر مهربـانم. امیـدوارم کـه مـرا مـورد عفـو و بخشـش قـرار دهیـد. شـما اي           به 

ــرادران و     ــودم و شــما اي ب ــراي شــما نب ــد خــوبی ب ــودکی فرزن ــن در ک ــادر، م ــدر و م پ
ــرادر خــوبی بــراي شــما نبــودم. اگــر    خــواهر مــرا حــالل کنیــد و عفــو نماییــد، چــون ب

  ناراحتی از من دیدید، مرا عفو نمایید.
خـاطر وصـی و ولـی قـرار دادن پـدر و بـرادر        م که ایـن وصـیت را فقـط بـه    باید بگوی  
اي پدر و تـو اي بـرادر بـزرگم، علـی اکبـر، شـما وصـی و وکیـل مـن هسـتید              نویسم. می

ــا همســر[م] را خــوب نگهــداري   در زنــدگی و بــه شــما مــی گــویم کــه فرزنــد عزیــزم ب
ــی   ــا م ــه هرج ــد ک ــرم را آزاد بگذاری ــد. همس ــر  کنی ــد و اگ ــد باش ــه  خواه ــدم را نگ فرزن

ــی ــی  م ــر نم ــته باشــد و اگ ــد داش ــد، دارد، بگذاری ــد آزاد باش ــی  خواه ــد از ایشــان  م توانی
ــی    ــرم م ــل همس ــه می ــم ب ــد، آن ه ــعی و    بگیری ــداري او س ــویم در نگه ــد بگ ــد، بای باش

پـدري ننمایـد و کـاري کنیـد کـه باعـث افتخـار مـن          کوشش نمایید و ایشان احساس بـی 
  باشد این یگانه فرزندم.
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هـزار تومـان بـه شـاهچراغی      2داري پـول در بانـک موجـود اسـت و خمـس آن      و مق  
دانیـد و رضـایت همسـرم. دیگـر عرضـی       خواستم بدهم و دیگـر وسـایل خودتـان مـی     می

ندارم، فقـط در آخـر بایـد بگـویم وصـیت اصـلی را جداگانـه نوشـته و در تعـاون اسـت           
ه بـود. از  وکیـل بنـد   دهنـد. فقـط ایـن بـه عنـوان وصـی و       که بعد از شهادتم به شـما مـی  

  و آشنایان را سالم برسانید. خداحافظ همگی شما. 1قول بنده تمامی فامیلها
  

  بنده حقیر مسکین
  محمدعلی مخمس

11/1/65  
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  هاي کلیدي عبارت
I خواهم که امام عزیزمان را دعا کنید. از شما اي امت غیور و شجاع می  
I اشید.یار و یاور امام و پشتیبان روحانیت ب  
I ها را پر کنید. ها بروید و جبهه به جبهه 
I .وحدت کلمه داشته باشید  
I .مبادا امام امت، این قلب و این هدیه خدا، را تنها بگذارید 
I .از خواندن نماز شب کوتاهی نکنید  
I       باید این انقالب را به اقصی نقاط صادر کرده و مقدمـه ظهـور حضـرت مهـدي(عج) را فـراهم

 آورید.
I هنین براي خدا پیکار کنید.همه در یک صف آ 
I .همیشه یاد شهیدان اسالم را زنده کنید 
I به همه بگویید که راه شهیدان را ادامه بدهند. 
I هایمان بیرون بگردان. ها حب دنیا را از دل خدایا در این جبهه  

   تقی :نام
  مداح خانوادگی:  نام

  عباسعلی پدر: نام 
  سکینه نام مادر:

  1343ویکم مرداد  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  دوم متوسطه  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1367مرداد ششم  تاریخ شهادت:
  آّباد غرب اسالم محل شهادت:
  اصابت گلوله نحوة شهادت:

  زاده یحیاي زادگاهش گلزار شهداي امام :مزار
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  تقی مداح
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  آخرین وداع

  یاد خدا و براي خدا  نام خدا و به به 
  .1»بل احیاء عند ربهم یرزقون ذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاًالّ سبنّو ال تح«

با درود [و] سالم بر امام زمان، مهدي موعود (عج) و نایب برحقش رهبر کبیر انقالب و   
سالم بر امت شهیدپرور. ابتدا حمد و سپاس باید گفت پروردگار عالمیان را که مرا به شـغل  

ردم و اسـالم اسـت، منـت نهـاد و رحمـت بـر پیـامبران و        به مـ  2پاسداري، که خدمتگزاري
فرستادگان او که سعادت در راه خود را به ما نشان دادند. سپاس خدایی را که مرا از خـاك  

  گرداند. خلق کرد و به خاك بر می
چقدر عالی است که انسان این نداي حق را پاسخ دهـد و در راه او جهـاد نمایـد. پـس       

تو و براي خشنودي تو و به امر خلیفه برحـق تـو، کـه نایـب امـام      پروردگارا، براي رضاي 
گذارم. بدان امید که مرا به فیض  باشد، قدم به صحنه جهاد بر علیه کفر می زمان(عج) نیز می

اي باشد براي محو گناهـان و اداي دینـی در قبـال جمهـوري      شهادت برسانی تا شاید کفاره
بپذیري که در هر حال به تو نیازمندم. خداوندا، مرا بـه   ام را اسالمی و یا مرا بیامرزي و توبه

شهید از همۀ «فرماید  شکن، می و جانم، خمینی بترسیدن این فیض یاري بده، چون چشم 
  .3»افراد افضل است

  
  آن کس که تو را شناخت جان را چه کنـد 

  
  فرزنــد و عیــال و خانمــان را چــه کنــد  

ــی      ــانش بخش ــر دو جه ــی ه ــه کن   دیوان
  

  4تــو هــر دو جهــان را چــه کنــد دیوانــه  
    

                                           
البته نپندارید که شهیدانِ راه خدا مردند بلکه زنده به حیـات ابـدي شـدند و در نـزد خـدا متـنعم       . «169آل عمران/  -1

  ».خواهند بود
  ».خدمتگذاري«در اصل وصیت  -2
  ».تر است درجۀ شهید از همه افضل«. اصل وصیت 62، ص12صحیفۀ امام، ج -3
 از رباعیات خواجه عبداهللا انصاري است. -4
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دهید، جوانـان مـا دیگـر     اید و می ها براي اسالم داده اي امت شهیدپرور قهرمان که خون  
گـاه   هـا را بـراي حجلـه    خواهند. آنها اللـه  شان نمی گاه عروسی هاي سرخ را براي حجله الله

زیزمـان را دعـا   خواهم که امـام ع  خواهند و از شما اي ملت غیور و شجاع می شهادتشان می
روحانیـت اسـت   «قول امام عزیزمـان   کنید و یار و یاور امام و پشتیبان روحانیت باشید و به 

اسـالم و ایـن کفرسـتیزان، کـه در      . رزمندگان1»داشته است حال اسالم را زنده نگه   که تا به
د. وحدت کلمه ها را پر کنی ها بروید و جبهه آفرینند، را دعا کنید. به جبهه ها معجزه می جبهه

مشت محکمی بـر   باشد، ا میسالح م ترین داشته باشید و با شرکت در نماز جمعه، که بزرگ
قلـب و ایـن هدیـه خـدا، را تنهـا       خوار بزنید، مبادا امام امت، این هاي جهان دهان ابرقدرت

بگذارید و از خواندن نماز شب کوتاهی نکنید که این راهی است بـراي رسـیدن بـه کمـال     
  .انسانی

عنوان بازوي مسلح والیت فقیه و سربازان اسالم همیشـه و   شما به  برادران سپاه و بسیج،  
کنید. پس باید به وظیفه خطیري کـه داریـد    ها یاد سربازان صدر اسالم را زنده می در خاطره

آگاه باشید و آن صیانت از اسالم عزیز اسـت. در ایـن راه بایـد شـب و روز بـراي رضـاي       
آوردهاي انقالب اسالمی و گسـترش آن بـر مبنـاي     ت از دین خدا و دستخداوند و حراس

هاي جمهـوري اسـالمی و در رأس آن حفـظ والیـت فقیـه       ایدئولوژي اسالم اصیل خواسته
خوب پاسداري کنید. همه ما مدیون این رهبري و این انقالب هستیم و باید این انقـالب را  

  مهدي(عج) را فراهم آوریم. به اقصی نقاط صادر کرده و مقدمه ظهور حضرت 
گفتـه شـهید مظلـوم     سپاه را در کالبد تشکیالت به پیش برید، چرا کـه بـه     برادران سپاه،  

خواهم همـه   . و از شما می»ریزد هایش فرو می انقالبی که فاقد تشکیالت باشد پایه« 2بهشتی
انید افراد گمـراه  در یک صف آهنین براي خدا پیکار کنید و حالت جاذبه داشته باشید تا بتو

  را به راه راست هدایت کنید. 

                                           
 .121، ص10صحیفۀ امام، ج -1
  ر.ك.تعلیقات. -2
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در عمـل پیـاده    2را 1»وحدت کلمه داشته باشـید «اند  این گفته امام عزیزمان را که فرموده  
  . یادتان نرود امام را دعا کنید.3»همه به ریسمان الهی چنگ بزنید«کرده و 

ی مـن از شـما انتظـار    دانم که داغ فرزند براي مادر خیلی مشکل است، ول مادر جان، می  
) در برابـر مشـکالت و داغ   3دارم که مانند بانوي بزرگوار اسالم یعنـی حضـرت زینـب(   

فرزندت مقاومت نموده و سکوت را تا حد امکان مراعات کرده تا دشمنان اسالم و منـافقین  
هستند و فرزندان خـود را بـا افتخـار     )3(بدانند که در هر زمانی شیرزن چون پیرو زینب

  کنند. اسالم میهدیه 
) بـود کـه غریبانـه در    7راه اسالم چیـزي نـدادیم. آن امـام حسـین(     رمادرم، ما که د  

سرزمین کربال در راه اسالم از جان و مال خانواده گذشت و بسیاري از اقوام خود را فـداي  
  اسالم کرد.

ش. در اي از نام و یاد خدا غافل نبا مادر جان، کوه باش و چون کوه استقامت کن. لحظه  
  راه دین خدا بکوش که هرچه بکوشی کم است.  

پدرم، اگر من شهید شدم، مبادا یک وقت کار[ي] کنی کـه دشـمنان شـاد بشـوند. بایـد        
دانم که نتوانستم در زندگی کمکتـان   طوري باشی که همه از تو درس بگیرند. پدر جان، می

دوارم کـه مـرا ببخشـید. از    دانم که براي من خیلی زحمت کشیدید، امی کنم و این را هم می
تري بر دوش داشـتم و آن   خاطر این بود که وظیفه سنگین اینکه شما را تنها گذاشتم، فقط به

هر حال به برادرانم بگو که راهم را ادامه بدهند. خواهشم از شما ایـن   دفاع از اسالم بود. به 
را نصب کنید. همیشـه یـاد   » ال اله اال اهللا«مان پرچم  است که برایم قرآن بخوانید بر در خانه

شهیدان اسالم را زنده کنید. امیدوارم که مرا ببخشید و حاللم کنید. یـادت نـرود پـدر جـان     
ببخشید (به همه بگویید کـه    امام را دعا کنی و یار و یاور او باشی. امیدوارم که مرا ببخشید،

  ها خالی بماند). راه شهیدان را ادامه بدهند مبادا جبهه
است که شما امیدان آینده انقالب هسـتید و شـما وارث     با برادرانم و آن این یک سخن  

                                           
 .35، ص2صحیفه، ج -1
  ».و«در اصل وصیت  -2
 »اهللا جمیعاً واعتصموا بحبل. «103آل عمران/  -3
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توانید دشمن ظالم و یاور مظلوم باشـید. ایـن گفتـه حضـرت      باشید. تا می خون شهیدان می
الشـان   . از رهبر عظیم1»حرف حق را بگویید، هر چند به ضررتان باشد«باشد.  ) می7علی(

باشد. خداوند شـما را پیـروز و    ایب برحق امام زمان(عج) میانقالب پیروي کنید که واقعا ن
خواهم که مرا ببخشند و حاللـم کننـد.    موفق بگرداند. از کلیه فامیل و دوستان و آشنایان می

  عزیز. 2به امید زیارت کربال و آزاد شدن قدس
 هـاي  خـدایا؛ بـه حـق نالـه      هاي رزمندگان در این مکـان مقـدس؛   خدایا، به حق این ناله  

  هاي زهرا؛   مهدي(عج)؛ خدایا، به حق ناله
  دهیم رهبر انقالب را تا ظهور حضرت مهدي(عج) حفظ بفرما.   تو را قسم می  
  ) را نصیب تمام رزمندگان بگردان. 7خدایا، زیارت کربال، زیارت قبر حسین(  
  هایمان بیرون بگردان. ها حب دنیا را از دل خدایا، در این جبهه  
اء تو آمدیم. خدا[یا]، عشق و محبت خـودت را در دلمـان جـایگزین    خدایا، به عشق لق  

تر کن تا این دشمن صهیونیستی را  بازوان رزمندگان را پر توان  مان کن، خدایا، یاري  بگردان.
  از جا بر کنیم.

من طلبی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشـقنی و مـن   «  
(حـدیث   .3»دیته فانا دیته علی قتلته و من قتلته فعلی دیته و منعشقنی عشقته و من عشقته 

  قدسی)
  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

  24/2/62مورخه 
  26/10/63مجدداً 

  تقی مداح

                                           
 البالغه، کلمات قصار. نهج». انفسکمقولوا الحق ولو علی « -1
 ر.ك.تعلیقات. -2
  ».من طلبنی وجدنی«ر.ك.تعلیقات. ذیل  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I .هرکس خواه ناخواه باید شربت مرگ را بچشد و کسی را از مرگ خود خبري نیست 
I  نیستم اگر شهید شدم تشریفات زیاد برایم قائل شوید.من حاضر  

  یوسف :نام
  مداح خانوادگی:  نام

  علی اصغر پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1331دوم اردیبهشت  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  پایان دوره ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361وسوم تیر  بیست شهادت: تاریخ
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  بهشت زهراي تهران :مزار
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  یوسف مداح
  

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

  .1»حقّاً علی المتّتقین
  ».ۀمسلم و مسلم لِّعلی کُ قّۀ حالوصی« قال رسول اهللا صلی اهللا علیه و اله

ذاته و شهدت لـه المالئکـۀ و اولـوا    اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک له کما شهد لَ«  
ـ  نّالعلم من خلقه ال اله اال هو العزیز الحکیم و اشـهد اَ  لـه عبـده   آصـلی اهللا علیـه و    اًدمحم

ین کلـه و لـو کـره    لیظهره علـی الـد   ب و رسوله المرتضی ارسله بالهدي و دین الحقّجالمنت
ار و قامع الکفّ سول المختار علیلمشرکون و اشهد ان االئمۀ االبرار و الخلفاء االخیار بعد الرّا

من بعده سید اوالده الحسن بن علی ثم اخوه ط التّالسب  العابـد   ابع لمرضات اهللا الحسـین ثـم
ثُ علیم الباقر محمادق جفعر ثُد ثم الصالکاظم موسی ثُ مضا ثُالرّ معلی ثُ مالتّ مد ثُقی محمم 
ذي الخلف القائم المنتظر المهدي المرجی الّ الحجۀ مکی العسکري الحسن ثُالزّ مقی علی ثُالنّ

ببقائه بقیت الدنیا و بیمنه رزق الوري و بوجوده ثبماء و به یمـال اهللا االرض  ت االرض و الس
القبر حـق و البعـث    مسائلۀق و الموت ح و جورا و اشهد انّ بعد ما ملئت ظلماً وعدالً قسطاً

 حـقّ  لجنۀو الحساب حق و الکتاب حق و ا و المیزان حقّ راط حقّو الص شور حقّحق و النّ
هـم یـا ارحـم    اهللا یبعـث مـن فـی القبـور اللّ     تیۀ ال ریب فیهـا و انّ آ اعۀالس ار حق و انّو النّ

قد امرتنا بحفظ الودائع  نی هذا و ثبات دینی و انت خیر مستودع ویالراحمین انی اودعتک یق
ـ   فرده علی وقت حضور مولی برحمتک یا ارحم الـرّ  احمین و صـلی اهللا علـی محملـه  آو  د

مـرگ   و بعد چون خداوند تعالی مکرر در آیات قرآن مـا را متـذکر بـه   *». اهرینیبین الطّالطّ
 آیه دیگر و در 2»مشیده بروجٍ فی رککم الموت و لو کنتمداینما تکونوا ی« سازد از جمله می
آدم و  مرگ طوقی است در گردن بنـی  3»و ال یستقدمون عۀفاذا جاء اجلهم ال یستأخرون سا«

                                           
  .180بقره/  -1
 .4نساء/  -2
 .7اعراف/  -3
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هرکس خواه ناخواه باید شربت مرگ را بچشد و کسی را از مرگ خود خبري نیست و چه 
حکم شرع و عقل الزم است کـه   اند به اند از دنیا رفته بسا اشخاص در حینی که گمان نداشته

الناس) بر هر کس واجب عینی است و چون  حق  اهللا، نموده و اداي دیون (حق آدمی وصیت
که بمیـرد بـدون وصـیت     کسی«. 1»الجاهلیۀ ۀمیتمات  وصیۀمن مات بال « وارد شده است که

توفیقـات   1360ماه آبـان سـال    25لذا در تاریخ روز » نمرده است چون مردن عهد جاهلیت
سـاکن   1031صغر نام فامیل مـداح شناسـنامه شـماره    ربانیه شامل حال یوسف فرزند علی ا

تهران گردید که در حالت شعور و صحت و قدرت پس از اقرار به یگانگی خداونـد متعـال   
) 7) و امامت حضرت علی بن ابی طالب(6و رسالت انبیاء و خاتمیت پیغمبر خاتم(

وصی » عشریه ه االثنایمالفرق االما بما جاء به النبی و کل ما یعتقده«و یازده فرزندان او اقرار 
مـورد   خود قرار داد .... فرزند .... نام فامیل .... شناسنامه شماره ... ساکن ... در عمل کردن به

  وصایت ذیل:
 بهشت زهرا محل دفن .1
  ثالثه ایام .2
کنم و امیدوارم مرا حالل  از همگی دوستان و آشنایان طلب بخشش می مظالم عباد .3

 کنند.
 ارم خداوند آنها را ببخشدامیدو صلوة .4
 صوم .5
  خمس .6
دهـم. آنچـه    آقاي حاج محمود تنانی را شرعی از طرف خودم وصی قرار می زکوة .7

رسانم براي رضاي خدا انجام نماید. خداوند انشاءاهللا در عوض عمـر   به عرض می
 طوالنی از درگاه الیزال خود عنایت فرماید.

 حج .8
 خیریه .9

                                           
  »هلیۀالجا ۀمیتمات  صیۀمن مات بغیر و«ها  . در برخی از نسخه259، ص19وسائل الشیعه، ج -1
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 اشخاص دیون .10
  وصیت و شرایط ضمن  
ارت وصیت فوق را قرار داد با ... فرزند ... نام فامیل ... شناسنامه شماره ... سـاکن ... و  و نظ

قرار داد که وصی مزبور مبلغ ... بابت حق الوصایه و ناظر مزبور مبلغ ... بابت حـق النظـاره   
  بردارند محل امضاء ..... امضاء شهود .... محل مهر دفترخانه .... 

باشم، سرنوشت هـر   که در منطقه جنگ می ام و چون  یت درآمدهمداح به حال وص 1[...]  
حالم نمود، بنـده   2دست خودش نیست. اگر خداوند تبارك و تعالی شهادت نصیب انسان به

را در بهشت زهرا دفن نما[ي]ید. من حاضر نیستم تشریفات زیاد براي بنـده قائـل شـوید،    
ـ  فقط روز سوم را مجلس یادبود براي بنده برقرار نم الم. البتـه از آقـاي حـاج    ا[ي]یـد. والس

ام، خداونـد   الحسـنه دریافـت نمـوده    عنوان قرض حسن آزاده مبلغ بیست هزار تومان پول به
  انشاءاهللا اجر عنایت فرماید.

ام و  آباد گذاشـته  در بانک صادرات شعبه سه راه علی 15000ولی مبلغ پانزده هزار تومان  
شما تقاضا دارم آن را دریافت نموده و بـه آقـاي حـاج    باشد. از  دفترچه در پیش همسرم می

ام، بـرادرم   نموده 4که بیست هزار تومان را دکان دربست  نمایید. و چون 3حسن آزاده مسترد
هزار تومان بدهد، بنـده در پـیش آقـاي حـاج حسـن آزاده       5مشغول کار است، الزم است 

ونی وحدت دارم و رسید آن در در شرکت تعا 5000شرمنده نباشم و ضمنا پنج هزار تومان 
به مهریه همسر عزیزم که چند سال قبل ما بـین خودمـان    5باشد و اما راجع پیش همسرم می

هایی شده و اگر خواست خداوند شامل حالم شـد، اگـر سـالم برگشـتم،      خصوصی صحبت
ام و عمل خـواهم نمـود و یـا چنانچـه بـه فـیض        هاي قبلی خودم را وفادار بوده همان گفته

شان را از  عوض مهریه ام، مرا انشاءاهللا خواهد بخشید و من هم در آن دنیا به  ادت درآمدهشه

                                           
  خوانا نیست.   -1
 ».نسیب«در اصل وصیت  -2
  ».مصترد«اصل وصیت در  -3
 ام. دربست نمودم. این مغازه را دربست اجاره کرده -4
 باشد.» به راجع«به سیاق سخن باید  ».راجب«در اصل وصیت  -5
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و بـرادرم و   1خداوند تبارك و تعالی خواهم گرفت و انشاءاهللا خواهم داد از شـما منسـوبین  
شـایان بـراي مـن و      زحمـت  که تا به این مدت با طوري   و آن همسر عزیزم و مادر مهربان

سپاسگزارم. انشاءاهللا مرا هم خواهـد بخشـید و شـما را بـه خـداي       ،تحمل شدهام م خانواده
  سپارم. بزرگ می

  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
  یوسف مداح

                                           
  ».منصوبین«در اصل وصیت  -1



 565     یوسف  ،مداح ¹استان سمنان 

  



 (دفتر یازدهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)15آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     566

  



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I ام. من وظیفه خود دانسته و با آگاهی کامل در این جهاد مقدس شرکت نموده  
I شکالت مورد آزمایش قرار داده است.خداوند نیز شما را در مورد این م  
I ها را یاري کنید. جبهه  
I تان به جبهه ممانعت نکنید. از آمدن فرزندان  
I به جبهه بیایند. تر  سریعهایی که قدرت جنگیدن را دارند هرچه  جوان  
I .در پشت جبهه مسجدها را پر کنید  
I شکن جمعه و جماعت شرکت کنید. در نماز دشمن  
I  اسالمی و تربیتی کوشا باشید.در خواندن قرآن و مسائل 
I هاي هوایی و جنگ و غیره مشـت محکمـی بـر دهـان همـه       باران با استقامت خود در برابر بمب

 اید. ها زده ابرقدرت
I هاي الهی است. به جبهه آمدن و جنگیدن همان اطاعت از فرمان  

   محمد :نام
  مرادي خانوادگی:  نام

  محمدعلی   پدر: نام 
  خدیجه نام مادر:

  1337دوم آبان  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  پایان دوره کاردانی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365نوزدهم اسفند  تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:

  اصابت ترکش وة شهادت:نح
  زادگاهشگلزار شهداي شهمیرزاد  :مزار
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  محمد مرادي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نام خداوند بخشنده مهربان. به 
  . 1»بل احیاء و لکن ال تشعرون قولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا امواتو ال ت«
شوند مرده نپندارید بلکـه آنهـا زنـده ابـدي هسـتند و       و آن کسانی که در راه خدا کشته می«

  ».لیکن همه شما این حقیقت را در نخواهید یافت
امـام زمـان(عج)،    نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و با سالم و درود بر پیشگاه آقا به   

مهدي موعود، یگانه منجی عالم بشریت و نایب برحقش امام امـت خمینـی کبیـر و درود و    
) تا کربالي خمینی و سـالم و درود بـر   7سالم بر شهداي صدر اسالم از کربالي حسین(

امانشان صدام و صدامیان  هاي نبرد حق علیه باطل که با رزم بی تمامی رزمندگان دالور جبهه
  آورند. ارمغان می  نابودي کشانده و هر روز پیروزي جدیدي را براي امام و امت به را به
باشد  اي که بر دوش هر مسلمان می اینجانب، محمد مرادي، ابتدا با نام اهللا و بنا بر وظیفه  

دانی که ما براي چه بـه   کنم. خداوندا، تو خود می نامه خود را شروع می چند سطري وصیت
هاي الهـی اسـت کـه بـر هـر       جنگیم و این همان اطاعت از فرمان راي چه میجبهه آمده و ب

خود دانسته و با آگاهی کامل به نـداي رهبـر     شخص مسلمان واجب است و من هم وظیفه
ام و من هم  که نماینده امام زمان(عج) است لبیک گفته و در این جهاد مقدس شرکت نموده

ي نمـودن رزمنـدگان نداشـته و نـدارم و از     اسـالم و مسـلمین و یـار     هدفی جز خدمت به
من توفیق انجـام وظیفـه را داده و    خداوند متعال خواستارم که در این لحظات آخر عمرم به 

  از گناهانم در گذرد و مرا پاك کند و بعد خاك کند.
حال استقامت خود را در مقابـل   و پیامی که براي امت حزب اهللا دارم این است که تا به   

هاي هوایی و جنگ و غیره که صدام جنایتکار بر شـما   باران مشکالت از قبیل بمباین همه 
که صدام را کمـک  - ها ت محکمی بر دهان همه ابر قدرتو مشاید  تحمیل نموده نشان داده

اید و خداوند نیز شما را در مورد این مشکالت مورد آزمایش قرار داده اسـت   زده -کنند می
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ها را یاري کنیـد و از آمـدن فرزنـدانتان بـه      از این به بعد هم جبهه اید. و سربلند بیرون آمده
قول امام عزیـز   به   ها را پرکنید که رسانی و غیره جبهه ها ممانعت نکنید و از نظر کمک جبهه

  و تکلیف را بر همه مشخص کـرده اسـت و مـن بـه     1»جنگ در رأس همه امور قرار دارد«
هـا بیاینـد و االن    تر به جبهه را دارند هرچه سریع هایی که قدرت جنگیدن خصوص از جوان

  ها نیاز به شما جوان عزیز دارد و در پشت جبهه مسجدها را پر کرده و در نماز دشمن جبهه
  شکن جمعه و جماعت شرکت کنید.

خاطر استقامت و صـبر خـود، کـه چهـار فرزندشـان در جبهـه        و از پدر و مادرم اوال به   
بر این صبر و استقامت و بردباري خود ادامه دهید که رضـاي خـدا   کنم و  هستند، تشکر می

ام بود کاري بـراي شـما    خواهم مرا که نتوانستم آنچه را که وظیفه در این است و از شما می
انجام دهم عفو نمایید و مرا حاللم کنید و در شهادت فرزندتان ناراحت و غمگین نباشید و 

  اید. به صاحب امانت برگردانده خوشحال باشید که این امانت را سالم
) 3خواهم که در این شـهادت بـه حضـرت زینـب(     و تو اي همسر عزیزم، از شما می  

اقتدا کنید که همه عزیزانش را از دست داده ولی صبر و شکیبایی را پیشه خود کرده بـود و  
آسـایش را  حال وسـایل   شما نیز چنین کنید و مرا ببخشید از اینکه نتوانستم براي شما تا به 

دانم که در این ایام کوتاه زندگی بیشتر در تنهایی زندگی کـردي و شـما را    فراهم کنم و می
ام و شما هم همـه اینهـا را بـراي اسـالم      ام را انجام داده خاطر اسالم تنها گذاشته و وظیفه به 

اطر همه مشکالت از شما راضی هستم و با اطمینان خـ  رغم آن  تحمل کنید و بدانید که علی
زندگی خود را ادامه دهید و از شما خواهش دارم که از فرزند عزیزم، آقا مصـطفی، خـوب   

  نگهداري و سرپرستی کنید و همچنین در تربیت او از هیچ کوششی دریغ ننمایید.
هـاي   خواهم وقتی بزرگ شـدي، درس  و تو اي فرزند عزیزم، آقا مصطفی، از تو اوال می  

) کنی و از فرمان رهبر اطاعت کنی 7قتدا به امام حسین(خود را خوب بخوانی و تو هم ا
  و در یادیگیري قرآن و مسائل اسالمی کوشش کنی و راه شهدا را ادامه دهی.

آموزان عزیـز دارم کـه اي همکـاران عزیـز، در تربیـت       و پیام دیگر به همکاران و دانش  
ت کنید و اگر احیانا ایـن  دست شما است کوشا باشید و بدانید که اگر غفل هایی که به  امانت
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آموزان در آینده کارهاي خالف اسالم انجـام دهنـد، شـما هـم در جـرم آنهـا شـریک         دانش
هـاي خـود را خـوب، بخـوانی و از معلمـین       آمـوز خـوب درس   هستید و از تـو اي دانـش  

خواندن قرآن و مسائل اسالمی و تربیتی کوشا باشید و  1کش خود اطاعت کنید و در زحمت
ز این طریق مملکت خود را از نظر مهندس و دکتـر و غیـره خودکفـا نماییـد و بـه      بتوانید ا

  اسالم و ملت خود خدمت کنید.
خداوندا، در این لحظات پر شور و لحظـه حرکـت از تـو درخواسـت دارم کـه جـداً از         

هاي مرا خـالص   گناهانم درگذري و دعاي بنده عاصی و گناهکارت را مستجاب کنی و نیت
خانواده شهدا و معلولین و مجروحین صبر و اجر عظیم عنایت فرمایی و لحظه  گردانی و به

  مرگ مرا لحظه سعادتم قرار دهی و صدام و صدامیان را نابود کنی.
ماه برایم نماز و روزه بخوانید و بگیرید و اگر کسی از من طلبکـار   3در ضمن به مدت   

دانـد   در خانه دارم کـه همسـرم مـی   است، از پدرم بگیرد و من هم مقداري پول در بانک و 
چقدر است و از آن مقدار پول، خمس آن را بدهید و هرچه براي نمـاز و روزه نیـاز اسـت    

  بپردازید و بقیه اموالم را پدرم اختیار دارد و مرا در مزار شهداي شهمیرزاد دفن نمایید.
  

  »اهللا و برکاته رحمۀالسالم علیکم و و«
  بنده حقیر گناهکار
  يمحمد مراد

1/12/65  
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  هاي کلیدي عبارت
I  هاي جنگ هیچ هدف و مقصودي جز یاري و دفاع از اسالم عزیز نبود. آمدن به جبههدر  
I و یـارانش در   )7(هاي امام حسین هاي این جنگ یادآور کربالي زنده تاریخ و رشادت صحنه

  باشد. روز عاشورا می
I م هاي پیامبرگونـه حضـرت امـا     بال و تحت رهبريافتخار ما این است که در ادامه مسیر واقعه کر

  .خمینی پاي به میدان نبرد گذاشتیم
I         قدر رهبري و امام عزیزمـان را بـیش از ایـن دانسـته، آن حضـرت را در دعاهایشـان فرامـوش

  ننمایید.
I        گرم نگه داشتن جبهه و حضور گسترده ملـت مـا در ایـن میـدان از وظـایف اصـلی و در رأس

  تمامی مسائل است.
I هاي انقالبی به ویژه جنگ قابل توجه بوده است. ضور دانشگاه در صحنهح 
I .به لطف خدا، مصمم هستیم که مستضعفین را براي همیشه از دست مستکبرین عالم آزاد نماییم 
I )در ماه محرم رونق بیشتري دهند.7اهالی محترم روستا به مراسم عزاداري اباعبداهللا (  

  عبداهللا :نام
  حقیقت مرادي خانوادگی:  نام

  محمد پدر: نام 
  خاور نام مادر:

  1343یکم آبان  تاریخ تولد:
آبـاد از   روسـتاي حسـن   محل تولـد: 

  توابع سمنان 
  دانشجو   تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365کم دي وی بیست تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  امامزاده یحیاي زادگاهش :مزار
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  حقیقت عبداهللا مرادي
  

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

  ».شما این حقیقت را در نخواهید یافت
رود بر یگانه ذخیـره آسـمانی و   با سالم و د  با نام خدا و با حمد و سپاس آن ذات یکتا،  

گذار جمهوري  امام عصر و زمان حضرت ولی عصر (عج) و نایب راستین آن حضرت بنیان
با سالم و درود بر ارواح پاك و مطهر تمامی شهیدان. با سـالم و درود    اسالمی امام خمینی،

اینکـه پـس   معلولین و مجروحین جنگ تحمیلی. در آغاز وصیت از   بر کلیه اسراء مفقودین،
هـا گشـتم و از اینکـه     ها انتظار و با خواست خداوند متعال الیق حضـور در جبهـه   از مدت

خداوند سبحان ما را جهت یاري و نصر دین خود برگزیده خود را از شکرگزاري درگاهش 
هاي جنگ هیچ هدف  بینیم خدمت تمامی عزیزان عرض کنم که آمدن من به جبهه عاجز می

دفاع از اسـالم عزیـز [نبـود] و اینکـه بتـوانیم دسـت متجـاوزین و         و مقصودي جز یاري و
هاي استکباري را کوتاه نموده، باعـث نشـر و گسـترش اسـالم مکتبـی کـه سـعادت         قدرت
  ها در گرویدن به آن است شویم. انسان

هـاي امـام    هاي این جنگ یادآور کربالي زنده تـاریخ و رشـادت   ما بداند که صحنه  ملت  
باشد. افتخار ما این است که در ادامه مسیر واقعه  نش در روز عاشورا می) و یارا7حسین(

هاي پیامبرگونه حضرت امام خمینی پاي در میدان نبـرد گذاشـته و بـا     کربال و تحت رهبري
لطف خداوندي مصمم هستیم که مستضعفین را براي همیشه از دست مستکبرین عـالم آزاد  

  نماییم. 
خوبی دریافتـه و در عمـل بـدان موفـق       ن وظیفه خود را بهاهللا و شهیدپرورما امت حزب  

عرض همگی برسانم که قدر رهبري   باشد، ولی الزم است به است و نیازي به یادآوري نمی
و امام عزیزمان را بیش از این دانسته، آن حضرت [را] در دعاهایشـان فرامـوش ننماییـد تـا     
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سالمی متصل بـه قیـام جهـانی حضـرت ولـی      انشاءاهللا با ادامه رهبري این بزرگوار انقالب ا
دعاهـاي    عصر(عج) گردد. شرکت شما ملت ایثارگر در مراسم با شکوهی چون نماز جمعه،

  مانده دشمنان اسالم را مبدل به یأس خواهد نمود.  کمیل، توسل و ... امید باقی
 گرم نگه داشتن جبهه و حضور گسترده ملت ما در ایـن میـدان از وظـایف اصـلی و در      

  رأس تمامی مسائل است.
هاي مقـدس دانشـگاه سـالم عـرض نمـوده، امیـدوارم ایـن         رزمانم در سنگر خدمت هم  

عزیزان در عمل به وظایف، که تأمین نیروهاي متخصص و متعهد و در کنـار آن توجـه بـه    
هـاي   مسئله اصلی کشور یعنی جنگ تحمیلی است، موفق باشند. حضور دانشگاه در صـحنه 

ه جنگ قابل توجه بوده، ولی انتظار جامعه انقالبی ما از نسل جوان و دانشجو انقالبی به ویژ
  بیش از اینهاست.

هاي خود (احمد  اتاقی از حضور کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه شهید گلشن به ویژه هم  
، فضایل مقدسی) که مدتی را در خدمتشان بودم تقاضا دارم که به بزرگـواري خـود و   1[...]

ایم، ما را مورد بخشش قرار  هایی که نسبت به ایشان داشته حرمتی ه قصور و بیدر مقابل هم
  دهند.

شما والدین گرامی در مدتی کـه افتخـار فرزنـدي شـما را داشـتم، فرزنـدي شایسـته و          
روزي شما نبودم. حال که زمان وداع فرا رسـیده و فرصـتی حتـی     هاي شبانه قدردان زحمت

سنگین خود را ندارم، تقاضایم از شما ایـن اسـت از مـن در    اي از وظیفه  براي جبران گوشه
گذشته طلب حاللیت مرا بپذیرید و شما خواهران و برادران عزیزم، که پیوسته مـورد آزار و  

  اید، امید دارم که مرا حالل نموده از من در گذرید. شده اذیت من واقع می
برایتان بسـی مشـکل خواهـد     دانم شنیدن خبر شهادتم اي مادر مهربان و دلسوزم، که می  

چیز دیگري بود. ولی مـادرم بدانیـد کـه در     حینبود، چرا که توقع شما از فرزندتان در این 
این شرایط وظیفه ما دفاع از اسالم عزیز و دفع دشمنان آن بود و در این بین شهادت بـراي  

ر شـهادتم  افرادي شایسته امري است مسلم. از این جهت درخواستم از شما این است کـه د 
تابی ننموده، خود را بیش از حد ناراحت ننمایید. دل خود را با یاد مادرانی که چند شهید  بی
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اند تسکین دهید و انشـاءاهللا کـه خداونـد شـما را از اجـر و       تقدیم این انقالب اسالمی کرده
  نصیب نخواهد گذشت. صبر این شهادت بی

  ) باشد.7 و سیدالشهدا(یاد شهداي مظلوم کربال  گریه و عزاداري شما به  
) در ماه محـرم رونـق بیشـتري    7آباد به مراسم عزاداري ابا عبداهللا( اهالی محترم حسن  

  دهند و در این مجالس بیشتر یاد و ذکر آن واقعه خونین تاریخ باشد.
آشـنایان و همسـایگان طلـب حاللیـت       ام، کلیـه دوسـتان،   در پایان، مجـدداً از خـانواده    
  نمایم. می
آن زمان ما را به نـزد خـود فـرا خـوان کـه از [مـا] کـامالً در گذشـته باشـی.            دایا،بارخ  

هاي تمامی شهیدان صبر و اجري عظیم عنایت بفرما. خداوندا، تمـامی   پروردگارا، به خانواده
شهیدان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی را با شهداي کـربال محشـور بفرمـا. خداونـدا، بـا      

هاي خانواده شهدا را شـاد بگـردان.    اسالم و باز شدن راه کربال دلپیروزي نهایی رزمندگان 
  دار.  خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه

  

  حقیقت بنده عاصی خداوند، عبداهللا مرادي
27/2/65  

  



 577     عبداهللا  ،حقیقت مرادي ¹استان سمنان 

  



 (دفتر یازدهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)15آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     578

  



 579     عبداهللا  ،حقیقت مرادي ¹استان سمنان 

  



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I ] خواسـتم] حقـی کـه     مـی آمدن من به جبهه با زور نبود بلکه عشق آقایم امام زمان(عج) [بود] و

  اسالم بر گردن من داشت ادا کرده باشم.
I خاطر خدا باشد. کنید به هر کاري که می  
I .عزیزان، به نداي امام همیشه لبیک بگویید  
I باید شب و روز خدا را شکر کنیم که چنین رهبري براي ما فرستاد. ،ملت ایران زمین  
I آمدم تا اسالم را یاري کنم.  جبهه  
I ام. شد، من به هر دو آرزو رسیده اگر شهادت نصیبم  
I .بعد از من نگذارید اسلحه من بر زمین بیفتد  

  مرتضی :نام
  مربی خانوادگی:  نام

  اهللا سیف پدر: نام 
  ربابه نام مادر:

  1343دوم خرداد  تاریخ تولد:
ز توابـع  آباد ا روستاي عوض محل تولد:

  شهرستان دامغان
  تا سوم راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1362هشتم آبان  تاریخ شهادت:
  پنجوین عراق محل شهادت:
  صابت ترکشا نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 581     مرتضی  ،مربی ¹استان سمنان 

  مرتضی مربی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب الشهدا و الصدیقین

شـکن و سـالم و    امام زمان و نایب بـرحقش خمینـی بـت    یمبا سالم و درود بی کران به آقا
اسـرا و رزمنـدگان عزیـز. اي      خـانواده  و معلـولین و  هـاي شـهدا   درود بی کران به خانواده

هاي محترم و با شخصیت، شما در پیشگاه خداوند با صبر و مقاومتتان اجـر بزرگـی    خانواده
  انشاءاهللا دارید.

اسـالمی هـم در    ،کردند اگر فرزندان دلبند شما خون خود را فدا نمی ،اي عزیزان  
ه خون دارد احتیـاج بـه فـدا    کار نبود براي پیروز شدن اسالم بر کفر جهانی احتیاج ب

  .شدن و فداکاري دارد تا اسالم عزیز در سراسر گیتی سرافراز و سربلند باشد
علت آمدن من به جبهه بـه زور نبـوده    ،اي همشهریان عزیز و اي خانواده محترم  

حقی که اسالم بر گردن مـن   خواستم] [می و [بوده] بلکه عشق آقایم امام زمان (عج)
هایی که خداوند داده اسـت رسـتگار شـوم تـا      آمدم تا به وعده .اشمداشت ادا کرده ب

آمدم تا از وجود خود به جاي اینکه در  ،اسالم و قرآن و دین براي همیشه زنده باشد
که راه اولیا و انبیا است اسـتفاده   ]ه[در این را ،راه کارهاي ناروا و زشت استفاده شود

به نـاموس و دیـن و آب و خـاك مـا     شود و با کمک خدا نگذاریم دشمن خونخوار 
   .تجاوز کند

هایتان را  دارید قدم همچنان که در راه خدا قدم برمی ،اي برادران و خواهران عزیز  
   .خاطر خدا باشد که دیگر تا کربال راهی نمانده کنید به استوار کنید و هر کاري که می

رهبـر بـزرگ و    به نداي امام همیشـه لبیـک بگوییـد و او کـه یگانـه      ،اي عزیزان  
باید او را یـاري کنیـد و تنهـا     ،که تا این زمان چنین رهبري نبوده و نیست ،قدر عالی

   .نگذارید
شـکر کنـیم کـه چنـین      اباید شب و روز خـدا ر  زمینما جوانان بلکه ملت ایران   

بار هم که شده بـه دسـتور    ایم یک رهبري براي ما فرستاد که الاقل در زندگی توانسته
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قل عزیز را یاري کرده باشیم، بلکه الااسالم  ،است (عج)که نایب امام زمان ،این رهبر
 ،اگر شده حق نصفی از خون شهداء که مسئولیتش بر گردن همه است ادا کرده باشیم

  .به یاري خداوند جل جالله
می دانـم   ،پدر جان ،سالم گرم من به پدر و مادر عزیزم و چند کالمی با خانواده عزیزم:  
من با رضایت کامـل شـما و هـدفی کـه خـود       .اي هایی ما را به اینجا رسانده حمتچه ز هب

  .امیدوارم که مرا ببخشی و از من راضی باشی .داشتم به جبهه آمدم تا اسالم را یاري کنم
امیدوارم که بیش از اندازه از من راضـی باشـی و اگـر     ،و شما مادر گرامی و زحمتکش  

خوشـحال بـاش و یـک موقـع ناراحـت نباشـی کـه         ،کردخداوند این سعادت را نصیب ما 
نگویی کـه ناکـام شـهید شـد و بـر سـر قبـر هـم          ،مادرم .2يوآرزو داشتم داماد بش 1یویبگ

  .ایم به کاممان هم رسیده ، چون اگر خداوند ما را بپذیر،ننویسید جوان ناکام
ند مـا را عقـد   خواه انگار که می .چه شب خوشی بود ،شبی که اسلحه به ما دادند ،مادرم  

ما آن شب با اسلحه عقد کردیم تا شب عروسـی   .کنند با اسلحه و در حقیقت هم همین بود
ریختنـد بـر سـرمان و     شبی که براي مـا نقـل و نبـات مـی     .آن شب چه موقع بود .فرا رسید

تمام مالئکـه در بـین زمـین و     ،مادرم .چه شب خوشی بود .آسمان و زمین روشن شده بود
اگـر شـهادت    .خواستم تو را دامـاد کـنم   نگویی که دیگر می ،مادر .داشتند آسمان آمدورفت

هم ازدواج کردم و هم کامی را که می خواسـتم بـه    ؛ام من به هر دو آرزو رسیده ،نصیبم شد
  .آن رسیدم

امیدوارم که بعد از مـن   ،آقاي مهربان آقاي عزیز و عباس حسن ،هاي گرامی و شما اخوي  
امیدوارم که مـرا حـالل کـرده باشـید و      ،خواهران عزیزم .زمین بیفتدنگذارید اسلحه من به 

چنان استوار باشـید کـه دشـمن     ناراحت نباشید با کارهایتان با مقاومتتان در برابر دشمن آن
بر سر قبـر   ،اي عزیزان .انگشت حیرت به دهان بگیرد و یاراي مقابله با شما را نداشته باشد

راه خدا رفتن گریه ندارد و اصالً بـه هـیچ وجـه راضـی      ]هب[چون  ،من گریه و زاري نکنید
خواهم آنهـایی   مانند شب عروسی خوشحال باشید و من نمی .نیستم کسی از شما گریه کند

                                           
 ».بگی«در اصل وصیت  -1
  ».بشی«در اصل وصیت  -2
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اصالً نباید بیایند چـون آنهـا بـه عـذاب      گفتند در مجلس بیایند. م ناسزا میکه به اسالم و اما
از همه ي شـما خـانواده    ،احتی است. در پایاناند و آمدن آنها هم باعث نار خدا گرفتار شده
  ها حاللیت می طلبم. ها و فامیل محترم و همسایه

  

  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
  مرتضی مربی

23/6/62  
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  هاي کلیدي عبارت
I .شکر خداي را که توفیق یافتم در راه مبارزه حق علیه باطل شرکت کنم  
I عی و اسالمی من است.روم و این وظیفه شر می  
I ماند. دشمن بدبخت و متجاوز بداند که هرگز هیچ سنگري خالی نمی  
I .خواهرانم، هرگز یاد مرا فراموش نکنید و همیشه حجابتان را رعایت کنید  
I )باشید و رسالت من را به دیگران اهدا نمایید.3شما باید همچون زینب (  
I کنید. شحال میهرگز از خمینی روي بر نگردانید که شیطان را خو  
I .واي بر شما اگر نماز را سبک بشمارید  
I .در دعاهایتان امام و رزمندگان را فراموش نکنید 
I .هرگز از خدا غافل نشوید  
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  سید محمد مرتضوي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
»محمـداً عبـده و    اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک له و اشهد انّ  دیقین،بسم رب الشهدا و الص
  »دد و آل محمسوله، اللهم صل علی محمر
»1»مرضیه راضیۀارجعی الی ربک  *المطمئنۀتها النفس یا ای.  

، 1350نامه حقیر، سید محمد مرتضوي، متولد دامغان، نام پدر سید رضا، تاریخ تولـد   وصیت
  .2010شماره شناسنامه   به

  متن:  
سی که برپا کننده قسـط در صـحنه   فدایش، ک م به  با سالم بر او که پدرم و مادرم و خود  

» اهللا«جنگم و براي صاحب او  گیتی خواهد بود. آري، سالم بر مهدي(عج)، او که برایش می
او کـه شـر مفسـدان زمـین را از سـر        ریـزم،  میرم و خون سرخم را به پاي عدالت او می می

و فسـاد   چیند و این بندگان مخلص خدا را از قفس تاریـک ظلمـت   مومنین و مؤمنات برمی
اهللا (عج)، امام خمینی، پیر  بقیۀحق حضرت   رهاند و سالمی گرم حضور نایب به کافران می
، امید مستضعفان جهان و اجراکننـده آیـات قـرآن و سرشـار از خلـوص ایمـان و       2جماران

اش در وجدان، فرمانده این نیروهاي جوان و اکنون سالمی به وسعت پرتـو   کننده نیروي قیام
اي  آورانی کـه لحظـه   گوي نبرد حق علیه باطل، آن رزم بر تمامی رزمندگان حق نور خورشید
) لبیـک گفتنـد، فریـاد    7حسـین(  3»هل من ناصـر ینصـرنی  «کنند و به نداي  سکوت نمی

) هستیم. و درودي 7پذیر[ي]م و یاوران حسین( برآورند از جگر که ما هرگز ظلم را نمی
عروج   ان که به رسالت خویش عمل کردند و رفتند،پایان به ارواح پاك شهداي اسالم، آن بی

گلویشان  هاي  کردند تا آسوده خاطر در جوار حق تعالی زندگی کنند و آنان که با خون رگ

                                           
پروردگارت باز گرد در حالی کـه تـو از لطـف خداونـد      -اي روح مطمئن شده* به سوي آفریدگار. «27-28فجر/  -1

 ».خوشنود هستی و بندگی تو موجب رضاي خداوند است
 ر.ك.تعلیقات. -2
  ر.ك.تعلیقات. -3
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نوشتند سالم بر مهدي(عج)، آنان که آزادي و عدالت را غریو برآوردند و دشمن تا گلـو در  
دست خارهـاي   هاي زیبایی که به  ه گلخون کرد. چ  فساد و تباهی فرو رفته آنان را غرقه به

  آشام پرپر شدند و به دیدار معشوق شتافتند، .... پدرم، مادرم!!! خون
شکر خداي را که توفیق یافتم در راه مبارزه حق علیه باطل شرکت کنم و آنچه در بـدن    

) و 7دارم در راه خدا در طبق اخالص نهاده تقدیم ایزد منان نمایم؛ آنچه را کـه حسـین(  
دور آن بگـردم و بـه آن و بـه شـوق آن      گشتند من هـم بـه    دور آن می وار به  یارانش پروانه

دهد کـه   بسوزم و از جام شهادت سرکشم و به آن عزیزان برسم، آیا کسی به خود اجازه می
و تر تجاوز بـه آیـین    سوي وطن و خاکش و از همه مهم کاران و متجاوزان دست به  جنایت

  اختیار کند مکتبش نماید و سکوت
روم تـا   روم و این وظیفه شرعی و اسالمی مـن اسـت. مـی    پدرم و مادرم! اکنون من می   

هایشان را رنگین ساخت، پـر نمـایم    سنگرهاي خالی همرزمانم [را]، آنان که خونشان لباس
هـر  «قول امام   ماند و به که دشمن بدبخت و متجاوز بداند که هرگز هیچ سنگري خالی نمی

از دست تواناي سرداري بر زمین افتد، سردار دیگري پرچم او را برداشـته و بـه   پرچمی که 
، زیـرا مـن سـر بـر دامـن      2. مادرم، هرگز غم مخور و ناراحت نبـاش 1»شتابد میدان نبرد می

دانـم   مـی   ام. مادرم، هرگز گریه مکن، زیرا من براي حق به میدان شـتافتم.  زهرا(س) گذاشته
بزرگ کنی، ولی این مسئولیت من بود که بـروم. بـدان کـه مـن      اي تا مرا چقدر زجر کشیده

امانتی دست تو بودم و باید مرا به صاحب اصلی خودم برگردانی و اکنـون آن زمـان اسـت.    
  اگر راضی نباشی، بدان امام زمان(عج) از تو گالیه خواهد کرد.

کـه مشـت    خواهرانم، هرگز یاد مرا فراموش مکنید و همیشه حجابتان را رعایـت کنیـد    
) باشید و رسالت من را 3محکمی است بر دهان دشمنان اسالم. شما باید همچون زینب(

به دیگران اهدا نمایید. و شما برادرانم، راهم را ادامه دهید. هرگز از خمینی روي برنگردانید 

                                           
پرچمی که از دسـت توانـاي سـرداري بیفتنـد سـردار      هر «. اصل عبارت امام این است 226، ص15صحیفۀ امام، ج -1

 ».آید دیگري آن را برداشته و میدان می
 ».نباشد«در اصل وصیت  -2
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کنید. واي بر شما اگر نماز را سبک بشمارید و در دعاهایتان امـام   که شیطان را خوشحال می
  رزمندگان را فراموش نکنید.و 

اهللا، کمک به رزمندگان را ادامه دهیـد و همیشـه کالمتـان خـدا      امت شهیدپرور و حزب  
باشد و هرگز از خدا غافل مشـوید و بـه شـیطان اجـازه ندهیـد کـه در شـما رسـوخ کنـد.          

ها نیاز داشت، رزم مـرا ادامـه    هاي من، در درس خواندن کوشا باشید و اگر جبهه کالسی هم
دهید و روحم را شاد کنید، هرچه اموال دارم هر چند که ندارم، در راه خدا خـرج نماییـد و   
اگر بنیاد شهید پول داد، نگیرید که مرا راضی خواهید کرد. نماز و روزه قضا بـرایم بخوانیـد   

طلبم و امیدوارم که از خـدا بـرایم طلـب     و بگیرید و از همه دوستان و آشنایان حاللیت می
  ید که گناهکارم. دیگر سخنی نیست.مغفرت کن

به امید ظهور ولی عصر حضرت صاحب الزمان(عج) و پیروزي رزمندگان و بـر افـرازي     
خدایا خـدایا تـا انقـالب مهـدي(عج)      در بلندترین قله جهان، انشاءاهللا.» ال اله اال اهللا«پرچم 

  یب ما بگردان.دار، رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما، زیارت کربال نص  خمینی را نگه
  

ــد    ــو زن ــواي ت ــه ه ــر ب ــم س ــته دل   پیوس
  

ـس بـراي تـو زنـد           جان در تـن مـن نَفَ
ــد     ــاهی روی ــن گی ــاك م ــر خ ــر س ــر ب   گ

  
ــد       ــو زن ــاي ت ــوي وف ــی ب ــر برگ   از ه

    

  ).7فدایی حسین(
  

ــات جــاودان مــی  ــو حی   خــواهم مــن از ت
  

  خــواهم مــن عشــق و تــنعم جهــان مــی  
  خــواهم مـن کــام دل و راحــت جــان مــی   

  
  خـواهم  رضاي توست آن مـی چیزي که   

    

  فدایی مهدي(عج).
هاي خندانم بر مزارم بگذارید تا همه بداننـد   مرا در فردوس رضا دفن نمایید و از عکس  

ام سر قبر بگذاریـد   جلهح رسوي خدا رفتم یک جلد قرآن کوچک د که خوشحال از دنیا به 
  دار همه شما باد.برایم قرآن بخوانید و دعاي مغفرتم را فراموش نکنید. جدم نگه

  

  »والسالم علی المستشهدین المومنین«
  سید محمد مرتضوي

7/12/64  
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  هاي کلیدي عبارت
I اهللا، دست از این انقالب و رهبر برندارید. امت حزب  
I .پاسدار خون شهدا باشید  
I وار ادامه دهنده راه شهدا باش. زینب  
I .پشتیبان انقالب و امام باشید  
I نباشید که حسین زمان تنها بماند. مانند اهل کوفه 
I .همیشه پشتیبان والیت فقیه باشید  
I  باشد. یاد خدا باشید که خداي یکتا قابل ستایش می در همه حال به  
I .همسرم، هیچ ناراحت نباش چون که من در راه خدا شهید شدم 
I .پیرو خط امام و پشتیبان انقالب و جنگ باشید 
I دعا کنید.خواهم به جان امام  از همه شما می  

  غالمرضا :نام
  مرزبان خانوادگی:  نام

  ابراهیم پدر: نام 
  لیال نام مادر:

  1340ت بیستم اردیبهش تاریخ تولد:
  شهرستان تهران محل تولد:
  پایان دوره ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1363چهارم اسفند  تاریخ شهادت:
  رود دجله عراق  محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

 گلزار شهداي روسـتاي دهمـال   :مزار
  شهرستان شاهرود



 (دفتر یازدهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)15آثار و اسناد شهدا و ایثارگران (     594

  غالمرضا مرزبان
  

  1بسم اهللا الرحمن الرحیم
  تعالی  بسمه

  . 2»ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقونو «
[که] را که در راه خدا کشته شدن[د] بلکه زنـده و نـزد خـدا[ي] خـود       مرده نپندارید آنان«

  ».خورند روزي می
  .3سارت نداردمکتبی که شهادت دارد ا  
با سالم و درود به امام زمان و نایب برحقش امام خمینی، رهبـر کبیـر انقـالب اسـالمی       

شـهیدپرور  و  4ایران و با سالم بر شهدا[ي] اسالم از صدر اسالم تا کنون و امـت حـزب اهللا  
، دست از این انقالب و رهبر برندارید که به گمراهی خواهید افتـاد  ایران. اي امت حزب اهللا

  .و به عذاب خداوند دچار خواهید شد و پاسدار خون شهدا باشید
که براي من خیلی زحمـت   و با سالم بر تو اي مادرم. امیدوارم که مرا حالل کنی، چون   

کشیدي و من براي تو هیچ کار نکردم. امیدوارم که شیرت را حاللم کنی. مادرم، وقتـی کـه   
کـه فرزنـدت     جا بیاور، چون  نماز شکر بهخبر شهادت مرا شنیدي، وضو بگیر و دو رکعت 

در راه یاري دین خدا به شهادت رسید و افتخار کن. و مادرم، اگر آن سـه پسـرت همـه در    
] شهادت رسیدند دست از این انقالب و امـام برنـدارد و پشـتیبان آن دو باشـد،     خدا بهراه [

  .دهندة راه شهدا باش وار ادامه زینب 5[چون]
، با سالم بر تو و فرزندم که در شکم داري. امیدوارم که مـرا حـالل   و حال همسر عزیزم  

وار تربیت نمایی و اسلحه مرا بـه او بـدهی در    کنی. همسر عزیزم، امیداورم فرزندم را زینب
                                           

  ».9/10/1363نامه غالمرضا مرزبان مورخه  وصیت« در باالي وصیت به خط شهید آمده است:  -1
 داخل قالب در ترجمه اضافه است.» که. «169عمران/  آل -2
ملتی که شهادت براي او سعادت اسـت پیـروز   «ن حضرت امام است. جمله اصلی ایشان این است: برداشتی از سخ -3

  .187، ص13صحیفۀ امام، ج». است
  ».اله حزب«در اصل وصیت  ر. ك. تعلیقات. -4
 است. اضافه -5



 595     غالمرضا  ،مرزبان ¹استان سمنان 

) و دیگر همسران شـهدا در راه  3راه خدا جنگ با کفار بفرستی و خودت همچون زینب(
  .اسالم خدمت کنی

بـرادران و خـواهر    کنـی م و خواهر عزیزم، امیدوارم که مـرا حـالل   و با سالم به برادران  
عزیزم، از این انقالب و امام دست برندارید و به جان امام دعا کنید و با سالم بر تمام فامیل 

دارم و آن این است کـه پشـتیبان    سفارشطلبم و یک  شما حاللیت می از و آشنایان. من هم
ازها امام [را] دعا کنیـد و [از] خداونـد پیـروزي مسـلمانان     نم بعد ازانقالب و امام باشید و 

  جهان را بخواهید. دیگر عرضی ندارم، امیدوارم که مرا حالل کنید.  
  غالمرضا مرزبان

9/10/1363  
  

  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

همسـرم  مـن   2حاج اسماعیل مرزبان است و ناظر دو برادر دیگـرم و قـیم   1وکیل من برادرم
هزار تومان خرج کنید و سعی کنید به فقرا طعام بدهیـد   10هست. برادران عزیزم، براي من 

و در صورت امکان در قبرستان ده مال مراد دفن نما[ي]ید. و سـنگ قبـرم را زیـاد قشـنگ     
هزار تومان به حساب جبهه واریز  10درست نکنید تا یادي باشد از شهدا[ي] گمنام و مبلغ 

  .بقیه مال مرا طبق شرع بین همسر و فرزندم تقسیم نماید نما[ي]ید. و
که دشمن   جنازه من گریه نکنید، چون 3و یک خواستی از شما دارم که در مراسم تشییع  

که من با معشوقم ازدواج کردم، کسی در جشـن عروسـی     شود و من ناراحت، چون شاد می
یـد و از همـه بـراي مـن حاللیـت      کند و امیدوارم خداوند به شما صبر عطـا فرما  گریه نمی
  بخواهید.

کنم من به کسـی   نامه] ذکر می برادران عزیزم، به جز اسامی بدهکاري که در این [وصیت  

                                           
 در ذیل واژة برادرم به خط شهید نوشته شده است: پدرم. -1
 ».قیوم«در اصل وصیت  -2
 ».تشیع« در اصل وصیت -3
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بدهکار نیستم، ولی اگر کسی گفت از مـن طلـب دارد بـا مـدارك بـه او بدهیـد و لیسـت        
  طلبکاري و بدهکاري من این است.

  »والسالم علیکم«
  

  مرزبان:صورت بدهکاري غالمرضا 
  تومان   6000الحسنه تهران  قرض
  تومان 6000ال مالحسنه ده  قرض

  تومان 5000بابت قسط  1[...]
  تومان 33000بابت حیاط  [...]

  1363مرزبان بابت کرایه از اول فروردین 
  صورت طلبکاري غالمرضا مرزبان؛

تومـان   3500 [...] -3تومـان.   2000علی محمدي  حسین -2تومان.  2000هاشمی  [...] -1
 -7تومـان.   745تقی باقري  -6تومان.  2550 [...] -5تومان.  3000سید حسین موسوي  -4

  تومان.   325 [...]
  دار. تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه  . خدایا خدایامرا حالل کنید

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  روزي.جنگ جنگ تا پی مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروي.

  صلوات. 2المقدس براي آزادي سه مکان مقدس مکه و کربال و بیت  
) بودن را در ایـن انقـالب و جنـگ بـه دنیـا ثابـت       7که به راستی پیرو دین حسین( [...]

) را تنها بگذارید و همیشه پیرو خـط  7نیستید که حسین( 3کردید که شما مانند اهل کوفه
) و انبیـاء و  7) و امـام حسـین(  6ل(امام باشید که این خط همان خط حضرت رسو

                                           
  عباراتی که با عالمت [...] مشخص شده است، خوانا نیست. خوانا نیست. -1
  ر.ك.تعلیقات. -2
 ك. تعلیقات.ر. -3
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باشد و اگر خداي نخواسته دست از این امام و انقـالب برداریـد، بـه گمراهـی      اولیا خدا می
ها[ي] صدر اسالم که به گمراهی افتادنـد و بـه غضـب خداونـد      قوم 1خواهید افتاد. همانند

  .دچار شدند
کـه خـداي یکتـا     ،خدا باشـید  یاد و همیشه پشتیبان والیت فقیه باشید و در همه حال به   

باشد و همیشه و در همه حال به جان امام و رزمندگان دعا کنید و پشـتیبان   قابل ستایش می
امام و رزمندگان باشید که خداي نخواسته مانند اهل کوفه نباشید که حسین زمان تنها بمانـد  

  .که شما در روز قیامت نخواهید توانست جواب شهدا را بدهید
بر شما خانواده عزیزم و با سالم بر شما مادرم، امیدوارم که مرا حالل کنـی و   و با سالم  

ناراحت نباشی و با سالم بر همسر عزیـزم. امیـدوارم کـه مـرا حـالل کنـی. همسـرم، هـیچ         
شـما را در روز   2ناراحت نباش، چون که من در راه خدا شهید شدم. اگر خدا قبول کند [و]

  کنم. قیامت شفاعت می
اگر خداوند به ما فرزندي عطا فرمود، شما او را همچون زینب(س) تربیت کن همسرم،   

) را ادامه بدهد و پیرو والیت فقیه باشد. همسرم، اگر فرزند ما پسر بـود.  7که راه حسین(
اسمش را مهدي بگذار و اگر دختر بود، اسمش را زینب بگـذار. همسـرم، اگـر مـن شـهید      

تر ازدواج کنی، چون که دسـتور خـدا و پیـامبر(ص)    خواهم که هرچه زود شدم، از شما می
خواهم. همسري انتخـاب کنـی    کس حق ندارد به شما حرفی بزند و از شما می است و هیچ

  .که پیرو والیت فقیه باشد
و با سالم بر برادرانم و خواهرم امیدوارم مرا حالل کنیـد و همیشـه پیـرو والیـت فقیـه        

از  3مظـالم  ریـال رد  2000ه روزه اجیر بگیرید و مبلـغ  ما 3سال نماز و  3باشید و براي من 
  .مال هدیه کنید ها[ي] مرا به کتابخانه پایگاه مقاومت ده براي من بدهید و کتاب

خـواهم   و در پایان، از همه دوستان و آشنایان انتظار دارم مرا حالل کننـد و از شـما مـی     
خـواهم بـه    از همه شما مـی  علیکم.پیرو خط امام و پشتیبان انقالب و جنگ باشید. والسالم 

                                           
  ».هم مانند«در اصل وصیت  -1
 اضافه است. -2
 ».مزالم«در اصل وصیت  -3
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خـدایا خـدایا تـا انقـالب      جان امام دعا کنید و براي فرج آقـا امـام زمـان(عج) دعـا کنیـد.     
  دار آمین آمین. مهدي(عج)، حتی کنار مهدي(عج)، خمینی را نگه 

  

  غالمرضا مرزبان
13/12/63  
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  هاي کلیدي عبارت
I شود. ت به شهادت ختم میزندگی تمام مردان خدا در نهای  
I شکن زمان، را دعا کنید. امام امت، این ابراهیم زمان و این بت  
I دارید.  شما موظفید که در قبال خون شهیدان این انقالب را پا برجا نگاه 
I .همیشه با جباران و ستمگران زمانتان در نبردید  
I ضعفا یادتان نرود. و کمک و مساعدت به مستمندان  
I مردم کوچه و محله یادتان نرود. ارشاد و راهنمایی  
I .وحدت و انسجام خود را حفظ کنید  
I خواهم که شهد شیرین شهادت را نصیب من و دیگر مشتاقان بنماید. از خداوند می  

  حسن :نام
  مرواري خانوادگی:  نام

  یوسفعلی پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1340ششم دي  تاریخ تولد:
  شهرستان دامغان   محل تولد:

  دیپلم انسانی حصیالت:ت
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361دهم اردیبهشت  تاریخ شهادت:
  خرمشهر محل شهادت:
  اصابت ترکش گلوله تانک نحوة شهادت:

  گلزار شهداي شهرستان شاهرود   :مزار
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  حسن مرواري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  دیقینهدا و الصبسم رب الشّ

  . 1»شعرونو ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء ولکن ال ت«
ابدي است و لیکن همـه   و آن کسی را که در راه خدا کشته شد مرده نپندارید بلکه او زنده «

  ».شما این حقیقت را در نخواهید یافت
  

ــت    ــارزار اس ــگ و ک ــام جن ــون هنگ   کن
  

  شـــهادت عاشـــقان را افتخـــار اســـت  
  ز خــــون پــــاك فرزنــــدان قــــرآن     

  
ــان   ــه  بیابـ ــر اللـ ــا سراسـ ــت هـ   زار اسـ

    

خیـزد و از   کنم، سالمی که از اعماق قلـبم بـر مـی    ده عزیز سالم عرض میخدمت خانوا  
خواهم بنویسم، آخـرین   اي که براي شما عزیزانم می کنم. این نامه ها دور نثارتان می فرسنگ

خواهم با دیگر برادرانم اعزام به کربالي خـونین اسـالم    در آخرین لحظاتی است که می  نامه
ام و ایـن نامـه را    لذتی دارد و با چه شوقی قلم بـر کاغـذ نهـاده   شوم و باید متذکر بشوم که 

  پیام امام امت لبیک گفتن چه لذتی دارد، بـه  دانید که به  ام، نمی خانواده .نویسم براي شما می
خدا قسم که تا آخرین قطرات خونم در راه دینم، امام زمـانم(عج) و در راه رهبـرم خـواهم    

  .اهم کردجنگید و هرگز پشت به جبهه نخو
اید تا مرا بزرگ کردیـد   ها کشیده ها و زحمت ها و مشقت مادرم و اي پدرم، شما که رنج  

از شـما طلـب عفـو      و ندیدید جز بدي چیز دیگر از من، من گنهکار و مـن معصـیت کـار،   
خواهم که مرا به بزرگواري خودتان ببخشید و از من خشنود و راضی باشـید و   کنم و می می

خـدا هـم از     تا که انشاءاهللا اگر افتخاري نصیبم شد و همچنین نصیب شـما،  مرا حالل کنید
من خشنود و راضی باشد. راه عزیزانم، من که رویی ندارم بـه درگـاه ایـزد منـان بایسـتم و      

و   ام بـه درگـاه او،   زده ام که خجلت کرده  قدر گناه طلب آمرزش و شفاعت از او کنم، زیرا آن
و شـماها را    واهم و بعد از شما خانواده مهربانم و از امـت مسـلمان،  خ اول از ائمه اطهار می

                                           
 .154بقره/  -1
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  .دهم که نزد خدا شفاعت این حقیر گنهکار را کنید شفیع قرار می
گوشـه   زیـارت قبـر شـش    1که پدر مهربانم و مادر عزیزم، مگر شما خواستار و دیگر این  

ه در دعاهایتان از خـدا  ) نیستید و مگر همین شماها نبودید ک7ساالر شهیدان امام حسین(
طور  کردید که خدایا راه کربال را بگشاي تا به زیارت اماممان برویم. مگر این درخواست می

هـا دیـد و    ها نیست. باید براي وصالش رنج باز شدن راه کربال به همین سادگی 2نبود و [...]
ودن این راه احتیاج گش  فرزند تقدیم خدا کرد.  ها کشید، باید در راهش خون داد، عزیز، ذلت

    ها نیست. اهللا دارد، پس به همین سادگی ترین افراد حزب ترین و خالص به خون صادق
پس پیام من به شما این است که مبادا بعد از شنیدن خبر شهادتم، که البتـه لیاقـت آن را     

، )بخشـید  الـراحمین اسـت و انشـاءاهللا کـه مـرا مـی       خدا[ي] ارحمخوب بینم ( در خود نمی
اراحت بشوید و خدایی نکرده نباشد که اشکی جز اشک ذوق از چشمانتان جـاري شـود،   ن

سـوي   هایتان را بـه  صورت خداوند مرا نخواهد بخشید. بلکه شما باید دست زیرا در غیر این
سوي او باز  (از خداییم و به 3»انا هللا و انا الیه راجعون«معشوقتان(خدایتان) بلند کنید و نداي 

  .ا سر دهید و از خدا بخواهید که مرا سعادتمند کند و مرا از شهدا قرار دهدگردیم) ر می
و انشاءاهللا که برادرانم و خواهرم هم مرا خواهند بخشید و مرا حالل خواهنـد کـرد و از     

کنم که تا آخرین قطـرات خونتـان در    همگی شما التماس دعا دارم و از شما درخواست می
و امام و تمام مستضعفین جهان را یاري کنیـد و در تبلیـغ دیـن    مقابل کفار بایستید و اسالم 

تعـالی حکومـت    اسالم کوشا باشید و جهاد خود را ادامه دهید تا که انشاءاهللا به یـاري حـق  
اسالم سطح جهان را فرا گیرد و دیگر نشانی از ظلم و جور و استبداد مسـتبدان نباشـد و از   

  کنم.  زش و بخشش میهمه و همه طلب آمر 4دیگر اقوام و [...]
انـد، بـه بزرگـواري     انـد، کـه حتمـا دیـده     امیدوارم آنها هم اگر بدي از جانب من دیـده   

نامه خصوصی که فقـط   خودشان مرا ببخشند و مرا دعا کنند و در آخر قبل از نوشتن وصیت
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م دعاي فـرج امـا   2خواهم که اوال مبادا [از] کنم و می از همه شما درخواست می 1متعلق [...]
هایتـان ایـن    زمان(عج) و ظهور ایشان فراموشتان شود و همیشه در نمازهایتان و در عبـادت 

توانید رهبرتان را دعا کنیـد،   دعاها و فرمایش امام زمانمان، که فرموده است هرچه بیشتر می
و حتماً فرمایش ایشان را لبیک گویید و این مرد عاشق و رهبر و مرجع و قلب تپنده امت و 

سوي خدا بلند کنید و عاجزانـه از   ها را به امی مستضعفان جهان را دعا کنید و دستیاور تم
، تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگهدار، از عمر  او بخواهید و با صدایی بلند بگویید خدایا

سپارم و از همه شما التمـاس دعـا دارم و    ما بگیر و به عمر او بیفزاي. من شما را به خدا می
یـک شـما    یـاد یـک   ي و موفقیت را دارم و همیشه چه در حال و چه در آینده بـه امید پیروز

    »والسالم«خواهم بود و شما را در هر حال دعا خواهم نمود 
  به امید پیروزي اسالم بر کفر و نفاق.  

  
ــه  ــد همــ ــق گزیدنــ ــه ره عشــ   آنانکــ

  
ــه     ــد همـ ــهادت آرمیدنـ ــوي شـ   در کـ

  اســت فــتح از عشــق  دو کــوندر معرکــه   
  

  ســــپاه او شــــهیدند  هــــر چنــــد   
    

  فرزند شما و به یاد شما هنگام اعزام
  حسن مرواري

  
  اي دیگر] نامه [وصیت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
شفاعت ما در روز قیامـت بـه   . «3»ةان شفاعتنا ال تنال مستخفا بالصلو«): 7قال امام صادق(

  ».رسد کسانی که نماز را سبک بشمارند نمی
  

  هد خـورد عاشق چو شدي تیر به سر خوا
  

  زهري که رسد همچو شکر باید خـورد   
  در راه وصــال دوســت بــا چهــره بــاز      

  
ــا   ــورد    دری ــد خ ــر بای ــون جگ ــا خ   دری
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پدر جان و مادر عزیزم، در ابتدا باید بگویم که من از خود چیـزي نـدارم و هرچـه کـه       
 خـاطرم  نظـر هاي شما بوده که به من رسـیده اسـت و از ایـن     دارم از زحمات شما و لطف

ارزش در  از لبـاس و کفـش و پـول و ایـن چیزهـاي بـی       1جمع است که همه چیزهایم اعم
توانیـد بـه    االختیار هستید و می مقابل خدا تعلق به خود شما دارد و از طرف من خودتان تام

دانید در راه اسالم به مصرف برسانید و به مستمندان اهـدا کنیـد و    که ضرورت می 2هر نحو
شود، به همـان بسـیج شـهرمان     من داده بودند اگر می ایی که از جبهه به ه که لباس دیگر این

تحویل دهید تا اینکه دیگر برادران مسلمانمان از آن استفاده نماینـد و دیگـر در ایـن مـورد     
کند که حضور شما عرض کنم و در ضمن اگر هم کسـی از مـن    چیزي به ذهنم خطور نمی

ن بپردازید و از او از طـرف مـن عـذرخواهی    چیزي طلب داشت و درخواست کرد، به ایشا
  .کنید و انشاءاهللا که ایشان من را خواهند بخشید

خیلـی نـزد خـدایم     نماز، غیـره) کـه خیلـی     رسم به معنویات(روزه، و از اینها گذشته می  
ام، زیرا که بسیار بدهکارم و به خدا قسم که شرم دارم براي شما عنوان کنم. ولـیکن   شرمنده
که اگر وصیت نکنم و شما را وصـی قـرار نـدهم، چـه کـار دیگـري        زیراکرد  شود، چه می

بشوم. انشاءاهللا که مرا  3توانم در این باره متوسل توانم بکنم و به چه کسی به جز شما می می
  خواهید بخشید و خداوند شماها را بیامرزد و پیروز بدارد.

دهـم کـه بـه هـر      خود قـرار مـی  پدرم و یا مادرم، البته با کمال شرمندگی شما را وصی   
نحوي که شده است این بدهکاري مرا نزد خدا جبران نمایید که خدایی ناکرده عذاب الهـی  

اندازم. البته عرض کردم بـه هـر نحـوي کـه      گردن یکی از شما می  مرا فرا نگیرد و این را به
) و اگر از طـرف  دانید (سه الی چهار سال بینید و اندازه آن را هم خودتان بهتر می صالح می

خواستید قبـول کنیـد آن    عنوان حقوق این حقیر اگر می بسیج مبلغی به شما پرداخت شد. به
مصرف برسانید و در ضمن، پیکـر ایـن حقیـر را     هایم به توانید در راه همین بدهکاري را، می

در کنار قبر شهداي شهرمان شاهرود تشـییع کنیـد، البتـه بسـیار سـاده و معمـولی. خداونـد        
  سپارم. و السالم. همگی شما را به خدا می .خود حفظ نمایدشما را در پناه نشاءاهللا همه ا
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  اي دیگر] نامه [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

»1»و ترضی اللهم وفقنا لما تحب .  
  ».داري موفقمان بدار چه دوست می خدایا ما را بدان«

) و همـه حسـینیان زمـان.    7سالم بر کربال و همه کربالهاي زمان. سالم بـر حسـین(    
سـالم بـر امـام امـت و همـه ســربازان و شـهیدان اسـالم و سـالم بـر همـه مستضــعفان و           

  اللهی. کشیدگان جهان و سالم بر شما برادران و خواهران انقالبی مسلمان و حزب رنج
شـود و   باید عرض کنم که زندگی تمام مـردان خـدا در نهایـت بـه شـهادت خـتم مـی         

پاشد که تا ابد بیانگر مبارزه حق بـر باطـل اسـت و شـاید هـم       سمان میخونشان چنان بر آ
انشاءاهللا لطف خدا شامل حال این بنـده حقیرگنهکـارش هـم گـردد کـه در راه او (اهللا) بـه       

  شرف شهادت، این آرزوي بزرگ، برسم. 
 پدر، مادر، برادران و خواهران مسلمانم، بدانید و آگاه باشید که هرگز راضی نیستم کسی  

  ).7حسین( 2برایم گریه کند مگر براي آمرزش گناهانم و یاد علی اکبر
کنم که امام امـت، ایـن ابـراهیم زمـان و ایـن       برادران و خواهران، از شما درخواست می  
شکن زمان، را دعا کنید و مبادا ایشان را تنها بگذارید، زیرا خداونـد و شـهیدان از شـما     بت

تان را حفظ کنید که مورد رضاي امـام زمـان(عج)    یشگیراضی نخواهند بود و این شعار هم
  است. (خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه دار).

داریـد و    دیگر اینکه شما موظفید که در قبال خون شهیدان، این انقالب را پا برجا نگـاه   
  همیشه با جباران و ستمگران زمانتان در نبردید.  

ساعدت به مستمندان و ضـعفا یادتـان نـرود. از کمـک     کمک و م ]از[حرف دیگر اینکه   
ارشاد و راهنمایی مردم کوچـه و محلـه    3زده دریغ نکنید. [از] [به] برادران و خواهران جنگ

و کفار بر آنهـا غلبـه کننـد. وحـدت و انسـجام       4یادتان نرود. که مبادا خداي ناکرده منافقین
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شـود و اماممـان تنهـا     سست و نابود مـی صورت انقالبمان  خود را حفظ کنید که در غیر این
  ماند. (خداوند همه شما را در پناه امام زمان(عج) حفظ نماید). می
خواهم که مبادا ناراحت باشند براي مـن، چـون ایـن     بار دیگر از پدر و مادر مهربانم می  

افتخاري بزرگ براي شما و فرزندتان است. شهادت اوج کمال و انسانیت است. از خداونـد  
خواهم که شهد شـیرین شـهادت را نصـیب مـن و دیگـر مشـتاقان بنمایـد. از خداونـد          می
خواهم گناهانم را ببخشد و از من راضی و خشنود باشد. پروردگارا، پدر و مادرم [را] از  می

اهللا را از مـن   شـکن و امـت مسـلمان و حـزب     من راضی بدار. خدایا، امام امت، خمینی بت
  راضی بدار.

  حق بر باطل به امید پیروزي
  »والسالم«

  حسن مرواري
16/8/60  

  (دهم محرم) عاشوراي حسینی
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  هاي کلیدي عبارت
I وار بیاندیشیم، عمل کنیم، بپرستیم و نیایش کنیم. باید علی  
I قدم و استوار و صابر باشید. در اعمال و رفتار نیکوتان ثابت  
I آموزش قـرآن اسـت، درس گـرفتن از قـرآن     کنید بلی این  از خواندن قرآن غفلت نکنید که نمی

 است.
I ها و مزدوران داخلی آنها از این خشم انقالبی وحشت دارند. برادران، امپریالیست 
I      خـاطر خـدا، بـراي نجـات      برادران و خواهرانم... اسـالم را خـوب شـناخته و درك کنیـد و بـه

 مستضعفین، مردم ستمدیده و برعلیه کفر و نفاق کار کنید.
  

  حمیدرضا :نام
  مزجی خانوادگی:  نام

  مهدي پدر: نام 
  طیبه نام مادر:

  1343ششم بهمن  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  دیپلم تجربی تحصیالت:
  ارتش کننده: ارگان اعزام

  1360پنجم مهر  تاریخ شهادت:
  آبادان محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  زجیحمیدرضا م
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )169(آل عمران، ». اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون سبیل و ال تحسبنّ الذّین قتلوا فی«
و منهم من ینتظر و مـا   نحبه منهم من قضیفهدوا اهللا علی من المؤمنین رجال صدقوا ما عا«

  )23(احزاب ». بدلوا تبدیال
 دو و و هفتـاد  جدید، دکتر چمران [ي]شهدا، مخصوصاً شهدابا یاد خدا و درود به تمامی   

تنی چند... و یکی از دوستانمان علی خسروفریدي با سالم به خمینی شهیدپرور و یـارانش،  
ام. والدین عزیز. با این آرزو کـه مـا نیـز جـزء یـاران خمینـی باشـیم         به شما والدین گرامی

نـه   ادآوري کرد که مسلمان بودن و شیعه بـودن انشاءاهللا چرا که او، خمینی به ما و ملت ما ی
) بود که ما داشتیم. فاقد هرگونه رنج غم و درد محرومان و مستضعفان و ... فقـط  آن (روش

(مراسم مذهبی) آن هم بصـورت عـادت. بلکـه     نماز و دعاخوردن و خوابیدن و قدري هم 
  ان بازگو کنیم اینچنین:تو آفریند، بطور اجمال می شیعه بودن پیرو علی بودن مسئولیت می

سکوت کنـیم،   1یمویوار بیاندیشیم، عمل کنیم، بپرستیم و نیایش کنیم، سخن بگ باید علی  
دانم که شما پدر و مادر مهربانم، تمامی  وار جهاد کنیم. خوب، می صبر و تحمل کنیم و علی

ذاریـد و  گ ها و نامالیمات زندگی را هرچند بزرگ با یاد خدا پشت سر مـی  مشکالت و رنج
قدم و استوار و صابر هستید. بگذریم؛ از همان آغاز که عازم  در اعمال و رفتار نیکوتان ثابت

رغـم اینکـه لحظـات     بودیم مشخص بود که در این مرحله و مقطع زمانی، انقالب مـا علـی  
گذراند (چه در جنگ و در خـارج و در داخـل هیاهوهـا و     سازي را می حساس و سرنوشت

معلم انسان و انقالب، چراغ راه، قلب تپنـدة   2داهیانههوشیاري و رهبري را ها) لکن  جنجال
رفت خون تمامی شهیدانمان را، بـا وحـدت نـامیمونش بـا      امت و نیز ملت، خطی را که می

را نیز از جلـو مسـیر    سدو این  3[زند] کنار ،هاي منحرف شناخته شده دیگر پایمال کند خط
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  . 1شدق موفانقالب بردارد که الحمداهللا 
هایش) به این زودي دست از سـر مـا (ایـن     ی(کلیه هم پالگ [و] طبیعی است که آمریکا  

شده اي  مذبوحانههاي  ل به چه توطئهوسایم در گذشته و حال که ت دارد. دیده انقالب) برنمی
هاي داخلی، محاصرة اقتصادي و ... جنگ با صـدام   ، طرح کودتا، جنگ2(حمله نظامی طبس

خواهد این انقالب را حفظ کند، تـا بحـال هـر جریـانی      ما در آنجایی که خدا میو...) ولی ا
بـه   3رجـایی  بـرادر پیش آمده به نفع انقالب بود. و دشمنانش را رسوا سـاخته. بـا انتخـاب    

بـار گفتـیم،    هامان جاري و بـاز یـاد شـهدا افتـادیم. ایـن      جمهوري اشک شوق برگونه رئیس
ادي چه کسانی در راه تو و براي این انقالب و ایـن ملـت   پروردگارا سپاس تو را که نشان د

ایـن   5مظلـوم محمـد منتظـري    4کنند، خدا رحمتشان کند، دکتر بهشتی کنند. ایثار می کار می
  شان درون سنگرمان هست. هاي بعضی  مسلمان اسطورة انقالبی، مهندس کالنتري و... عکس

تـرین   تـرین انقالبـی   ی از بهترین مکتبیاز شهیدانمان علیرضا طنانی برایتان بگویم، او یک  
نماز ما بـود، دانشـجوي سـال اول     هاي ما بود در مأموریت قبلی ما همسنگر بودیم پیش بچه

معماري دانشگاه علم و صنعت تهران و اهل سمنان بود خـدا بیـامرزش. آخـرین بـار شـب      
هاي دیگـر دعـاي    موتوري و بچه پاركوسوم بود که با دو سه تا از استوارهاي  احیاي بیست
  را خواندیم.  6[...]جوشن کبیر

هاي آنچنـانی   برد (اضافه حقوق مسائل و جریانات حاکم بر ارتش مانند ما رنج می 7[...]  
ها) امیـداوریم   ا و از ارتقاء درجههبرخورد ها و خیانتها یا  ها، اشتباه کاري طرف و کم از یک

با مسئولیت جدیـد بـرادر رجـایی کـم کـم      خودي داد و  کسی که به اینها ارزش بی 8فراربا 
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درست شود. ناگفته نماند که ما بخواست خداوند تواناي سبحان تا بحال در آیـین پرشـکوه   
هـاي   ایم و به فیض کامل رسیده و با تهیـه پیـام انقـالب و اعالمیـه     نماز جمعه شرکت کرده

عاً پیام انقـالب چـه مجلـه    کنیم واق منتشر شده تا هفته بعد تقریبا وقتهاي بیکاریمان را پر می
کنیـد از خوانـدن    جالبی است در تمام ابعاد. هرگاه در مراسمی (دعا و نیایش) شـرکت مـی  

کنید بلی ایـن آمـوزش قـرآن اسـت، درس      هایش همچنین قرآن غفلت نکنید که نمی ترجمه
کنـد کـه در پـی فرمـان امـام: آنچنـان        گرفتن از قرآن است که مادري را آنچنان تربیت مـی 

کند که این امر به اعدام فرزنـدش   اعانه فرزند مؤثر خود را به مقامات مسئول معرفی میشج
اولیاء   االمر، گردد، ولی مادر به خاطر رضاي خدا و اطاعت از او و از رسول و اولی منجر می
  گذارد. اش را کنار می سورة نساء) تمامی احساسات پاك مادري 59امر (آیۀ 

و  و کبیـراً  طلبم از قول من بـه تمـامی خویشـان صـغیراً     زش میسرتان را درد آوردم پو  
باجی و مادر... علیِ خاله، فاطمه عمه، احسـان، و همچنـین دوسـتان و آشـنایان و بـرادران      

کـنم بـه فراگیـري     سپاه، جهاد، بسیج، سالم برسانید متشکرم. برادرم محسن را سفارش مـی 
ایدئولوژي و سیاسی تشکیل شـد از طریـق   هاي  هایش و نیز قرآن و غیره و اگر کالس درس

پایۀ فکري خـودش را تقویـت    1[...]ها و  ها با شرکتش در این کالس سپاه و یا همین ارگان
خـواهم و دعـا    افتم از خداوند قهار قـدیر مـی   کند. اگر براي حمیده (هر وقت من یاد او می

دانید من(خـودم) هـم    میها را خودت براه راست هدایتشان کن،  کنم که خدایا این جوان می
توان گفت، بیشتر کارهایشان  ها در سنینی هستند که می تقریبا در همین سن و سالم این بچه

از روي احساسات هست، در عوض عقل، احساسات بر آنها حاکم اسـت ممکـن اسـت آن    
اي دیگر از سن قـرار گرفتنـد سـر عقـل بیاینـد. و حتـی از انجـام بعضـی          هنگام که در پایه

شان برنجند و خجل شوند) نامه یا تلفن، خالصه با او تماس گرفتید بگوییـد   ي گذشتهکارها
بـه فـرار    ،بـه انقـالب بنگـر   هاي سازمانی به حقایق مربوط  از درس پر شده ذهنکه بعد از 

گفت که رهبري باید در  رغم اینکه می کار کنار آمد و علی سازش  که چگونه با جبهه 2مسعود
نامۀ مجاهـد در   وصیت آیا ؟آنهم با چه اشخاصی گریختاز میان مردم  میان مردم باشد چرا
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اش خوانـدي یـا    ها برپا کردید براي بهم زدن یا عقب انداختن محاکمه بندتان که چه جنجال
اش  نامـه  اش کـرده. مگـر در وصـیت    ولی دور از تحلیلی که سازمان حتما درباره !بخوان ؟نه

هاي محـروم   ونی تاریخ میهن عزیزمان مظهر خشم تودهننوشته که (امام خمینی در شرایط کن
چرا ایـن خشـم    ،برادرانم .خواران است جهان ان و حتی منطقه علیه غارتگریها و جنایاتایر

هـا طلـب نکنـیم.     را تقویت نکنیم و چهرة خندان امام خمینی را بـراي خـود و بـراي تـوده    
ز ایـن خشـم انقالبـی وحشـت     ها و مزدوران داخلـی آنهـا بـه شـدت ا     برادران امپریالیست

  دارند...)
  

  نامۀ دیگر] [وصیت
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ».فی سبیلک ةالتوفیق الشهاد 1]اللّهم ارزقنا[«
  نامۀ شهید حمیدرضا مزجی وصیت

ان اهللا مـع الصـابرین    ةلوبر و الصاهللا الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالص بسم«
تل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء و لکن ال تشعرون و لنبلونکم بشیء مـن  وال تقولوا لمن یق

ـ الخوف و الجوع و نقص من اال بشـر الصـابرین الـذین اذا    و وال و االنفـس و الثمـرات   م
و  رحمـۀ قالوا انا هللا و انا الیه راجعون اولئک علیهم صـلوات مـن ربهـم و     مصـیبۀ اصابتهم 

  .)153-157(بقره/ آیات  »اولئک هم المهتدون
معلم انسان و انقالب امـام خمینـی. و    ،با سالم و سپاس به تجلی اخالص در برابر نفاق  
درود به شهیدان راه حق و عـدالت از زمـان حضـرت آدم تـا شـهیدان کـربال و از یـاران         با

اي  حسین(ع) تا یاران صدیق روح اهللا در انقالب شکوهمند اسالمی ایران و به شهیدان زنده
  جمله برادران جان برکف سپاه. کنند من از انقالب اسالمی دفاع می که در آینده

و مهربانم. انشاءاهللا که شـما نیـز     سالم و تشکر از شما پدر عزیز ارجمندم و مادر گرامی  
ــن حجــۀهمــانطور کــه تابحــال همگــام انقــالب، همــراه او (چــراغ راه، نایــب    الحســن  اب
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هـا مستضـعفین جهـان درس     می سـتم کشـیده  العسکري(عج) آنکه به ما و ملت ما بلکه تما
زندگی، مبارزه و ایثار، شهادت آموخت سنت محمد(ص) رسول خدا و اسالم علی(ع) ولی 

تـر و   خدا را، پس از هزار و چهارصد سال زنده و یادآوریمـان کـرد) قـدم برداشـته مصـمم     
فال خوف علیهم و الهم  ان الذین قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا«تر براهتان ادامه دهید، زیرا  قاطع

  ).فاالحقا 14-13» (خالدین فیه جزاء بما کانوا یعلمون الجنۀیحزنون اولئک اصحاب 
  

ام  دانم چگونه مقامتان را ارج نهم و از زحمات و مشکالتی که برایتان فـراهم کـرده   نمی  
وهی قدردانی کنم. آرزو دارم مرا ببخشید و برایم غفران طلبید. در فـراقم هـیچ حـزن وانـد    

هایشـان   مان (امام) در یکـی از نطـق   بخود راه ندهید. زیرا کاري نکرده و چیزي که ولی فقیه
ایم، چرا که همه از اوست  هیچ کاري نکرده باز هماگر چنانچه بتوانیم کاري کنیم، «فرمودند 

ایم اگر موفق شدیم که آن چیزهایی را که خداوند داده است در راه او  در راه او صرف کرده
رف کنیم ما پیروزیم... بسیار مشکل است که در این عصر بـا ایـن مشـغولیات فکـري و     ص

مان وجود دارد انسان مسلمان مسـلمان واقعـی باشـد     درگیریهاي ساختگی و... که در جامعه
شود بـه   چون با یک اشتباه ناآگاهی، کمی تحقیق یا... یک شخص صادق مسلمان تبدیل می

  انشاءاهللا که بتوانیم مسلمانی مخلص باشیم.». فردي کافر و یا منافق...
و امیـد   طلبم سالم به تمامی اقوام صغیراً و کبیراً همچنین دوستان و آشنایان. حاللیت می  

ام مـرا ببخشـند، بـرایم از درگـاه خـداي رحمـان طلـب         را کردهاگر غیبتشان  1[...]عاجزانه 
  مغفرت کنند.

که انشاءاهللا اسالم را خوب شناخته و درك کنیـد  برادرانم و خواهرانم درودتان باد. باشد   
مردم ستمدیده و بر علیه کفر و نفـاق کـار کنیـد. از     ،و بخاطر خدا، براي نجات مستضعفین

  براي اینکه رضاي خدا همین است اگر که اجر و پاداشمان را از او بخواهیم، نه خلق.
ام لکـن تـرس آن را    آورده حداقل چهل روز روزه و دو ماه هم نماز قضا دارم (نماز بجا  

  دارم که مسائل شرعی و احکام را خوب رعایت نکرده باشم).
از خداوند متعال موفقیت و پیروزي همه مسلمین و مستضعفین جهان را خواستارم و از   
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  اشتباهاتم قرار دهد. انشاءاهللا.و خواهم که آمدن به جبهه را کفارة گناهانم  او می
»ابراهیم) 41» (و للمؤمنین یوم یقوم الحسابنا اغفر لی و لوالدي رب  
»ربآل عمران) 191» (اربحانک فقنا عذاب النّنا ما خلقت هذا باطالً س  
  

  »والسالم علی من اتبع الهدي«
  شهید حمیدرضا مزجی

31/6/60  
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  هاي کلیدي عبارت
I .همیشه پیرو خط امام باشید  
I د و با تمام وجود در انجام آن کوشا باشید.گوش دل بشنوی  رهنمودهاي امام را به  
I باشد. تنها هدفم از جبهه آمدن احیاي دینم و تداوم انقالب می  
I اهللا است. هدفم خدا، مکتبم اسالم و مرادم روح  
I .خداوندا، مرا شهید بمیران، شاید خون ناچیز من کمکی کرده باشد براي تداوم انقالب اسالمی 
I .خداوندا مرا شهید بمیران 
I پیرو خط امام باشید هیچ خطر و انحرافی شما را تهدید نخواهد کرد. اگر 
I کنم. تر از شکر است، تحمل می اي که به بدنم بخورد با یاد خدا دردش را که شیرین هر گلوله  

  احمد :نام
  مزینانی خانوادگی:  نام

  مهدي پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1346هفدهم مرداد  تاریخ تولد:
  شهرستان تهران محل تولد:
  پایان دوره راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361یازدهم آبان  تاریخ شهادت:
  عین خوش  محل شهادت:
  اصابت ترکش خمپاره نحوة شهادت:

  رضاي دامغان گلزار شهداي فردوس :مزار
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  احمد مزینانی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
هـا   بـراي بسـیاري جنـگ    ،دارد ها خـوف  جنگ شهادت دارد ها جنگ دکمبودي دار ها جنگ

هـا خرابـی دارد و همـه چیزهـایی کـه لـوازم        هـا گرانـی دارد جنـگ    جنـگ  دگرسنگی دار
 کردهجنگی که در ایران پیش آمده است و خصوصاً نهضتی که ایران  خصوصاً ؛هاست جنگ

انـد   زده هـا  هاي بزرگ در مقابل او دست به توطئه که قدرت است که موجب این شده است
  زنند. و می
که اگر اینگونـه باشـید    ،که همیشه پیرو خط امام باشید این استآنچه وصیت من است   

هیچ خطر و انحرافی شما را تهدید نخواهد کرد و بار دیگر می گـویم کـه بایسـتی از امـام     
ام را به گوش دل بشنوید مرهنمودهاي ا .گیریم بزرگ قرار می ةپیروي کرد واال مورد مؤاخذ
  .  ن کوشا باشیدو با تمام وجود در انجام آ

مردم فداکار و صبور و ایثارگر وطنم که قـدم بـه    ،اهللا حزب ،)ص(و درود بر امت محمد  
قدم با امام خود راه پر فراز و نشیب انقالب اسالمی را پیمودنـد و نفـس بـه نفـس خـدا را      

  .  سیلۀ خوب خدا قرار دادندخواستند و اسالم را طلب کردند و قرآن را و
  حتاج و ذلیل بیش نیستم و به امید فضل تو روي بـه ي ما خدایا طردم مکن که بنده ،پس  

  ام تا به تو بپیوندم. ام و پیشانی شرمساري بر خاك نهاده درگاهت آورده
انتقام و نه براي اینکه وقتی شهید شدم بـه   گرفتن خداي من شاهد است که من نه براي  

دیـنم و تـداوم انقـالب    بلکه تنها هدفم از جبهه آمـدن احیـاي    ،ام بهشت بروم به جبهه آمده
ن است و براي رسیدن به این هدف پاي را در چکمـه  و در نهایت هدفم شهید شد .باشد می
. هـر  اهللا است مکتبم اسالم و مرادم روح ،زیرا هدفم خدا ،را به یاري می طلبم ادکنم و خ می

سـازم   را هـدف  1طرف دشمن شلیک کنم و قلبی [...] به ي که ا قدمی که بردارم و هر گلوله
تـر از   اي که به بدنم بخورد با یاد خـدا دردش را کـه شـیرین    یاد آورم و هر گلوله خدا را به

مبـادا مـادرم کفـران کنـی، لطـف خـدایی را مبـادا کـم کنـی، از           کنم. شکر است تحمل می

                                           
 خوانا نیست.   -1
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، مادر تو باید فخـر  درَبمادر مبادا صبر تو شیطان  هاي خود مبادا اجر خود را کم کنی، شکوه
  م کنی، مادر شوي شادان که فرزندت فداي راه حق گردد.بر عال
امـا بهتـر    .توانید مرا به زیر خاك کنیـد  راستی اگر من شهید شدم هر جا که خواستید می  

  ام. آنجا به دنیا آمده ازاست در شهیدآباد تهران باشد جایی که 
م انقـالب  شاید خون ناچیز مـن کمکـی کـرده باشـد بـراي تـداو      .خداوندا مرا شهید بمیران

  اسالمی.
  احمد مزینانی

28/3/61 
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  هاي کلیدي عبارت
I   هـل مـن   «مادر جان، مگر من از قاسم بهترم که در صحراي گرم و سوزان کربال قاسم به نـداي

  حبیبش لبیک گفت.» ناصر ینصرنی
I .و ما هم جهاد فی سبیل اهللا را بر خانه نشینی ترجیح دادیم 
I کند به مال و جان و فرزند و همسر و هـر کـس از ایـن آزمـایش      می خداوند انسانها را آزمایش

  پیروز بیرون رفت براستی که رستگار شد.
I  ن(عج) و خـدا  ااز وقتی که قدم از خانه به قصد جبهه بیرون گذاشتم متعلق به انقالب و امام زمـ

  شدم.
I .پدر جان از معلمت درس آزادگی و شهادت بیاموز 
I ) که طفل شیرخوارش را هم در راه خدا فدا کرد. ) بود7پدر جان معلمت حسین  

  محمدرضا :نام
  مزینانی خانوادگی:  نام

  علی پدر: نام 
  زهرا نام مادر:

  1345چهاردهم دي  تاریخ تولد:
  شهرستان دامغان محل تولد:
  آموز سوم راهنمایی دانش تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361چهارم خرداد و بیست تاریخ شهادت:
  رودخانه نیسان محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

رضاي شهرسـتان   گلزار شهداي فردوس :مزار
  زادگاهش
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  محمدرضا مزینانی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
و هیچ وقت نگران نباشید که من در اینجا هستم و از اینکه احتماال افتخار شـهادت نصـیب   

صـحراي گـرم و    کـه  بهتـرم )7(من شد ناراحت نشوید مگر مادرجان، مگر من از قاسـم 
حبیبش لبیـک گفـت و االن هـم فریـاد     » هل من ناصر ینصرنی«اي سوزان کربال قاسم به ند

اهللا پیوسـتند و از   اي از مؤمنان لبیک گفتند و در صف مجاهدان فی سبیل حسین زمان را عده
اي منتظر شهادت ماندنـد کـه    اي به لقاءاهللا پیوستند و عده هاي دنیوي بریدند و عده وابستگی

هم من قضـی  نین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنمن الموم«فرماید  خداوند در قرآن می
  .1»لوا تبدیالما بد نحبه و منهم من ینتظرو

و ما هم جهاد فی سبیل اهللا را بر خانه نشینی ترجیح دادیم و بـر کـربالي خوزسـتان پـا       
کند به مال و جان و فرزند و همسر و هر کس از ایـن   نهادیم خداوند انسانها را آزمایش می

از هـر چـه را کـه    «فرمایـد   ش پیروز بیرون رفت براستی که رستگار شد و خداوند میآزمای
». دارید و دوست دارید در راه خدا انفاقش کنید کـه خشـنودي خـدا در آن اسـت     عزیز می
قتی کـه قـدم از خانـه بـه قصـد جبهـه بیـرون        و از شویددر این آزمایش موفق  هکانشاءاهللا 
مادر عزیـزم   تو اين(عج) و خدا شدم و انشاءاهللا خدا به ازم به انقالب و امام متعلقگذاشتم 

که چه رنجها کشیدي تا مرا به این مرتبه رساندي اجري عظـیم عطـا فرمایـد و ایـن تحفـه      
با مالهاتان بـه جهـاد   خویش از طرف شما قبول بفرماید و شما هم بتوانید  2ناقابل را در [...]

ـ لهـم   من المومنین و انفسهم و اموالهم بـانّ  ان اهللا اشتري« فرماید میخدا که  روید. . 3»ۀالجنّ
خواستیم بـا   کنند و ما که می می مجاهدهخداوند مشتري کسانی است که با جان و مال خود 

ان تنصـروا  «کند.  هایتان خدا را یاري کنید خدا هم شما را یاري می جانمان و شما نیز با مال

                                           
 .23احزاب/  -1
 خوانا نیست. -2
  .111بخشی از توبه/  -3
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) و فاطمه زهرا سـالم اهللا  3مگر تو بهتر از زینب(. و مادرم 1»بت اقدامکماهللا ینصرکم و یثّ
را هـم   ششیرخوارطفل شهیدي که  2[نبود]پدر جان مگر معلمت حسین (ع)  ؟علیها هستی

خونین کودك شیرخوارش  نیز را بر گلويدر راه خدا فدا کرد و خود نیز فدا شد و یزیدیان 
را بگویم که بـر زهـرایش    )7فرود آوردند مگر آنها براي حسین(ع) عزیز نبودند و علی(

پـس پـدر جـان از معلمـت      .رسـید  عبادت به شـهادت  سیلی کوفتند و خود نیز در محراب
  درس آزادگی و شهادت بیاموز.

  

  »3]بع الهديمن اتّ[والسالم علی «

                                           
 .7محمد/  -1
 باشد.» نبود«آید که کلمه ناخوانا  خوانا نیست. از سیاق جمله بر می -2
 افتاده است.  » من اتبع الهدي«در اصل وصیت  -3
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  هاي کلیدي عبارت
I ام را با سعادت و مرگم را در شهادت قرار بده. خدایا، زندگی  
I گان به جبهه حق علیه باطل تنها براي اسالم و خدا و قرآن است.رفتن من و دیگر رزمند  
I  کـن و بـه مـادران دیگـر درس مقاومـت و       ) صبر داشته باش و مقاومت 3مانند زینب(مادرم

  رشادت و شهادت را بیاموز.
I .از خداوند بخواهید طول عمر به امام عزیزمان عطا بفرماید  
I  را به مستضعفین بدهید، شـاید بـار گناهـانم کمـی     مادرم، هرچه که من دارم بفروشید و پول آن

  تر شود. سبک
I .برادران من، خون من و دیگر برادران همسنگرم پایمال نشود  

  محمدکاظم :نام
  مستوفیان خانوادگی:  نام

  محمدباقر پدر: نام 
  نصرت نام مادر:

  1340وپنجم آبان  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود   محل تولد:
  سوم متوسطه انسانی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361وششم تیر  بیست تاریخ شهادت:
  شلمچه شهادت: محل

  - نحوة شهادت:
  گلزار شهداي شهرستان زادگاهش :مزار
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  محمدکاظم مستوفیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  اهللا دهندة روح به نام اهللا یاري

  (امام خمینی)1ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد.
  ».نی شهیدافّو تو او احینی یا رب سعید«  
  ام را با سعادت و مرگم را در شهادت قرار بده. خدایا، زندگی  
با درود به روان پاك شهیدان راه حق و آزادي و با سالم و درود به رهبـر کبیـر انقـالب      

اسالمی، امید مستضعفان جهان و نور چشم ما و قلـب امـت اسـالمی ایـران، امـام خمینـی،       
رفتن من و دیگر رزمندگان به جبهه حق علیه باطل تنها بـراي   2کنم. بدانید سخنم را آغاز می

اسالم و خدا و قرآن است نه براي خـاك و یـا کشورگشـایی و دوم هـم بـراي آزاد کـردن       
مسلمین و رزمندگان مسلمان عراق و باز کردن راه کربال براي مستضـعفین ایـران و جهـان    

  است.
اي دیگر  ا سالحمان بر زمین بیفتد، رزمندهمادرم، بدان که اگر خون ما بر زمین بریزد و ی  

به پاسداري از خون ما سالحمان را خواهد برداشت و با آن، قلب دشـمن و کفـار را نشـانه    
خواهد گرفت و آنها را از بین خواهد برد. مرا ببخش که نتوانستم تالفی این همه محبـت و  

گریـه مکـن و بـرایم اشـک      لطف تو را نسبت به خودم ادا کنم. اگر شهید شدم، بر سر قبرم
صـبر داشـته    )3(مریز زیرا تو با گریه کردن دشمن را خوشحال خواهی کرد. مانند زینب

  باش و مقاومت کن و به مادران دیگر درس مقاومت و رشادت و شهادت را بیاموز.
خوانی، از خداوند بخواه که طول عمـر بـه امـام عزیزمـان عطـا       مادرم، وقتی که دعا می  

هرچه زودتر این جنگ را به نفع اسالم به پایان برسـاند. پـدرم، تـو هـم زحمـت      بفرماید و 
فراوان براي من کشیدي و من را بزرگ کردي. من که نتوانستم تالفی این همه زحمـت تـو   

                                           
». ملتی که شهادت بـراي او سـعادت اسـت پیـروز اسـت     «این جمله از حضرت امام نیست. جمله ایشان این است:  -1

  .187، ص13صحیفۀ امام، ج
 ».به امید«در اصل وصیت تایپی  -2
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را ادا کنم امیدوارم که خدا اجر و عزت این همه زحمت تو را چنـد برابـر بـه تـو بدهـد و      
) را به پیشگاه خدا هدیـه کـرد، تـو    7(1علی اصغر ) که7امیدوارم تو هم مانند حسین(

) را انجام دهی و به خدا بگویی که خدایا، این شهید را از من 7هم همان رسالت حسین(
  قبول کن.

مادرم، هرچه که من دارم بفروشید و پول آن را به مستضعفین بدهید، شاید بار گناهـانم    
دران همسنگرم پایمال نشـود. دوسـتان   تر شود. برادران من، خون من و دیگر برا کمی سبک

عزیزم، شما هم همین رسالت را به عهده بگیرید و در موقع تشییع جنازه من این شعار را با 
  دار.  صداي هرچه رساتر و محکم بگویید: خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه

  

  »والسالم«

                                           
  ر.ك.تعلیقات. -1
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  هاي کلیدي عبارت
I .وقت، وقت امتحان است  
I .حاال باید در رکاب پیغمبر جنگید  
I .امام را تنها نگذارید  
I .جبهه را خالی نگذارید  
I .تا پیروزي حق علیه باطل و به ظلمت کشاندن دشمن از پاي نایستید  
I .حق همیشه پیروز است و باطل نابود  

  مرتضی :نام
  مسعودي خانوادگی:  نام

  اهللا فضل پدر: نام 
  مرضیه نام مادر:

  1346دوم آبان  تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  اول متوسطه   تحصیالت:
  پاسدار کننده: ارگان اعزام

  1365بیستم اسفند  تاریخ شهادت:
  شلمچه محل شهادت:
  موج گرفتگی بر اثر نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  مرتضی مسعودي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . 1»ء ولکن ال تشعرونو ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیا«
کسی [را] که در راه خدا کشته شده مرده مپندارید بلکه او زنـده اسـت ولـیکن شـما ایـن      «

  ».حقیقت را در نخواهید یافت
) جـان  7ها( . خدایی که در راهش حسین2سوي خداست ما از خداییم و بازگشتمان به  

ام،  منتظـر آن لحظـه   گوار است جان دادن با نوشیدن شربت شهادت. مـن  دادند و چه خوش
) در 7سـوي خـود فـرا خوانـد و مـن همچـون یـاران حسـین(         اي که خدا ما را به لحظه

گفتیم کـه کـاش بـودیم در زمـان      مگر ما نمی«آفرین تسلیم کنم.  صحراي کربال جان به جان
، حاال هم این لطف و این نعمت جهاد 3»زدیم ) و در رکابش شمشیر می7بن علی( حسین

وقت امتحان اسـت. حـاال بایـد در      نصیب ملت قهرمان قرار داده و حاال وقت،راه خدا [را] 
) 7بـن علـی(   ) و در رکـاب حسـین  7) جنگید. در رکـاب علـی(  6رکاب پیغمبر(

ها هم جز پایداري اسالم هیچ نبود و ما هم خواسته آنها را اجابـت   جنگید چون خواسته آن
  کنیم. می
کنیـد و صـبر را پیشـه خـود سـازید. خـواهر و       مادر و پدر، از مرگ من گریه و فغـان ن   

برادرم، ادامه راهم را از شما خواهـانم. از فامیـل و دوسـتان حاللیـت بطلبیـد. امـام را تنهـا        
نگذارید و دعاي خیرتان را بدرقه راهش سازید. جبهه را خالی نگذارید و تا پیـروزي حـق   

که خدا همیشه یاورتان باشد. کشاندن دشمن از پاي نایستید. باشد  4علیه باطل و به ضاللت
ایی که خدا داده و خداوند دانا و توانا به هر  حق همیشه پیروز است و باطل نابود، این وعده

  کاري است.
                                           

  . 154بقره/  -1
 ».انا هللا و انا الیه راجعون. «156بقره/ بخشی از  -2
ا معکم فنفوز فوزاً عظیماً«ترجمه فرازي از زیارت وارث امام حسین(ع) است.  -3 (فرهنـگ عاشـورا، جـواد    ». یالیتنا کُنّ

 ).504محدثی، ص
 ».ظاللت«در اصل وصیت  -4
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  هاي کلیدي عبارت
I بینم. باشم بهترین زمان عمرم می که عازم جبهۀ جنگ می را زمانی 
I از خانمم تقاضا دارم فرزندان را تربیت اسالمی کنند.  
I امیدوارم بتوانم تعداد زیادي از ایشان را بکشم. ،روم به سوي دشمن می  
I الشأن (امام خمینی) را از جمیع بلیات محفوظ دارد. خداوند این رهبر بزرگ و عظیم  

  علی :نام
  مسگریان خانوادگی:  نام

  محمد پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1316ویکم آذر  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  پایان دوره ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1359دوازدهم آبان  تاریخ شهادت:
  پاوه محل شهادت:

در اثـر درگیـري بـا     نحوة شـهادت: 
  هاي ضد انقالب   گروه
  گلزار شهداي زادگاهش :ارمز
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  علی مسگریان
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  1»الحمداهللا رب العالمین«
شـرعی خـودم را بـه حـد      وظیفـۀ انم را که این توفیق را به من داد کـه بتـو   کنم خدا شکر می  

سال عمرم این زمان را که عـازم جبهـه    43و قرآن انجام دهم و در مدت  تواناییم نسبت به اسالم
و  نمیـران بینیم و از خدا تقاضا کرده بودم که مـرا در بسـتر    بهترین زمان عمرم می ،باشم جنگ می

  خواهم. از خدا می ،این بود آرزویم .بمیران ترین افرادت شقی و بدست 2[...]مرا در راه اسالم 
کنم که چهار فرزندم را خوب نگهداري کنـد و ایشـان را    دیگر اینکه از خانمم تقاضا می  

  .اسالم عزیز ازتربیت اسالمی کند و بفرستد به میدان براي دفاع 
را  دیگر اینکه کارگـاه  .دیگر اینکه حیاط را بخشیدم به زنم و بقیه داراییم را به فرزندانم  

بقیه آن  ،هزار تومان آن حساب شده 150اول مبلغ  سالم حساب نکردم و براي حساب سالَ
بـه  که اضافه شده اسـت   همین چقدرسبابت تقاضا دارم که حساب کند  فرهادي آقايرا از 

ساز بگیریـد   از استاد حلبیهزار تومان 2دیگر اینکه مبلغ  هزار تومان را بپردازید. 150اضافه 
  .هدبداوستا غالم گفتم  آقاي علی مالحسنی بدهکارم که به استادتومان به  440مقدار و 

امیدوارم بتوانم تعداد زیادي از ایشان را بکشم و بـه   .روم به سوي دشمن دیگر اینکه می  
امیدوارم که خداوند ایـن رهبـر    .برادران ارتشی و برادران دیگرم 3به پشتیبانیجهنم بفرستم 
  از جمیع بلیات محفوظ بدارد. الشأن را بزرگ و عظیم

  از دعاي خیر فراموش نفرمایید.  
  خوریم، ما بکاریم دیگران بخورند. دیگران کاشتند ما می  

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  4علی مسگریان

  29/7/59شب 
                                           

 .2حمد/  -1
 خوانا نیست.   -2
 ».به پشتی بانی«در اصل وصیت  -3
(علی مسگریان) ثبت شـده   26/12/59نامه ذیل وصیت شهید بازنویسی شده و تاریخ  سطر اول وصیت حدود چهار -4

  است.
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  هاي کلیدي عبارت
I .هیچ چیز در زندگی من جز شهادت، آرزویم نیست  
I  خاطر رضاي خداي است. به جبهه فقط و فقط بههدفم از رفتن  
I (عج)و هدیه بزرگ الهی خوب مواظبت کنید. »امام خمینی« برادران عزیز، از این نایب امام زمان  
I بینید سرکوب کنید. این منافقین بدتر از کفار را در هر کجا که می 
I ام نسبت به  ر حد تواناییکنم که این توفیق بزرگ را به من عطا نموده تا بتوانم د خدا را شکر می

 اسالم و قرآن وظیفۀ شرعی را انجام دهم.
I  از خداي قادر و منّان خواهانم که ایمان مرا محکم و استوار گرداند تا بتوانم راه موالیم اباعبداهللا

 و شهیدان را تا آخرین قطره خونم ادامه دهم.
  

  محمدمهدي :نام
    گریانمس خانوادگی:  نام

  علی   پدر: نام 
  معصومه نام مادر:

  1346وششم آبان  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان شاهرود محل تولد:
  پایان دوره راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1364ویکم بهمن  بیست تاریخ شهادت:
  اروندرود محل شهادت:
  - نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدمهدي مسگریان
  

  اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم
  الرحمن الرحیم بسم اهللا

  . 1»و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
هـا   پندارید مردگان هستند، بلکـه آن  شوند می کنند و کشته می که در راه خدا قتال می کسانی«

  ».خورند گانند و نزد پروردگارشان روزي می زنده
  . 2»دم فی سبیل اهللا ةی اهللا من قطرال احب ة: ما من قطر)6(قال رسول اهللا«  
تر از قطره خونی کـه در راه او   ) هیچ قطره خونی نزد خدا گرامی6فرمودند نبی اکرم(«

  ».شود نیست ریخته می
اهللا االعظـم   بقیـۀ ) خـاتم انبیـاء و سـالم بـر     6با درود و سالم بر محمد مصـطفی(   

سـازان و شـهداي    پـاك حماسـه  ابن الحسن و نایب برحقش امام امت و درود بر روان  حجۀ
غرقه به خون کربالي ایران مخصوصاً شهداي عزیز گردان همیشه پیروز کـربال و سـالم بـر    

  هاي معظم شهدا و اسرا و مفقودین. خانواده
کنم خداي را که این توفیق بزرگ را به من عطا نموده تا بتوانم وظیفـه شـرعی    شکر می  

م و قرآن انجام دهم. در این مدت عمرم، کـه عـازم   ام نسبت به اسال خودم را در حد توانایی
کنم که مـرگ مـا    بینم و از خداي بزرگ آرزو می باشم، از بهترین زمان عمرم را می جبهه می

چیز در زندگی من جـز شـهادت آرزویـم     خیر بگرداند که هیچ را ختم به شهادت و ختم به 
جـز شـهادت فـی سـبیل اهللا. از      تواند گلوي تشنه مرا سیراب کنـد بـه   چیز نمی نیست و هیچ

مـرا محکـم و اسـتوار گردانـد کـه بتـوانم راه مـوالیم         که ایمانخداي قادر و منان خواهانم 
اباعبداهللا و راه شهیدان را تا آخرین قطره خونم ادامه دهم و دین خودم را به اسالم عزیـز و  

  مردم شهیدپرور ادا نمایم.

                                           
 .169آل عمران/  -1
 .ة، باب فضل الشّهاد53، ص3الکافی، ج -2
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ر رضـاي خـدا و یـاري رسـاندن رزمنـدگان      خـاط  هدفم از رفتن به جبهه فقط و فقط به  
 1»هـل مـن ناصـر ینصـرنی    «سلحشور و حفاظت از عزت و شرفم، و لبیک گفتن به نـداي  

امروز فرزند  3»موال جان اگر آن روز نبودیم تو را یاري کنیم« گوییم می 2حسین زمانمان [...]
داهللا، اگـر آن روز  کنـیم. مـوال اباعبـ    تو رهبر عزیز انقالب و نایب مهدي زهرا را یـاري مـی  

  کنیم.  نبودیم جانمان را فدایت کنیم، امروز جانمان را فداي اسالم و حسین زمانمان می
ها برایم کشـیدید   مادرم، امید است که مرا ببخشید و طلب عفو نمایید و از اینکه زحمت  

ود افتـادي  یاد فرزند خـ  امیدوارم که بتوانم به بهترین نحو جبران کنم. مادرم، هر موقع که به 
یاد علی اکبرهایی بـاش    ) باش، به7ابن علی( ) سرور شهیدان حسین7(4اکبر یاد علی به 

یاد آن عزیزانی باش کـه بـدن مطهـر     که بدنشان در دشت کربال به خون خود غلطیدند و به
یاد مادرانی باش که جسد فرزندانشان مفقود شـده   اند. به شان ندیده شان را هم مادران سوخته
  است.

امروز روزي است که بایـد بـار سـفر بربنـدیم و از      مادرم، امروز روز هجرت است [...]  
   یاران که در کنار بودند و رفتند و به ملکوت اعلی پیوستند[...] این دنیاي فریبنده و [...]

  ایم.   بارها گفته بودم که اگر امروز نرفتی، فردا دیر و از غافله عقب مانده  
ام و باید بـروم   حت نباشید چون خودم این راه حسینی را انتخاب نمودهمادرم، برایم نارا  
گردد و اگر خداي مهربان ما را قبـول کـرد بـه     نصیب عاشقان خدا می سالم گویم [...] [...]

درگاهش، بدانید این آرزو براي من از هر آرزویی بهتر است و شما هم در نـزد خداونـد و   
ام همگـی شـما    افراز خواهید بود. تمـام خـانواده  ) سر3) و زینب کبري(3فاطمه زهرا(

خدا را در نظر داشته باشید و مبادا از فرایض الهی غافل شوید و همیشـه در صـحنه باشـید،    
  در همه جا.

یاد آن شهید بزرگوار و   نویسم. به نامه است که می دانید این چندمین وصیت و مادرم، می  

                                           
   ر.ك.تعلیقات. -1
 اند خوانا نیست. هایی که با [...] مشخص شده عبارتخوانا نیست.  -2
کم فنفوز فوزاً عظیماً«) است. 7از آیات وارث امام حسین(ترجمه فرازي  -3 عا م  ».  یالیتنا کنّ
   ر.ك.تعلیقات. -4
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گفـت:   )، کـه مـی  7ابـن ابیطالـب(   شکر علیسردار اسالم اسماعیل صدقی، مسئول ستاد ل
نویسم یعنی چـه؟ منظـور    نامه است [که] می خدایا، تو خود شاهدي که این چندمین وصیت

حرف این بزرگوار، یعنی هنوز شـهادت در راه خـدا نصـیبم نشـده اسـت. چقـدر مشـتاق        
شهادت بود. خداوند شهادت در راهش را نصیب همه عاشقان شـهادت بگردانـد. خداونـد    

  [به] تمامی شما صبر و اجر و کرامت کند و خداوند با صابران است.
امت شهیدپرور و مردم مسلمان ایران، من به عنوان یک برادر حقیر تنها پیـامی کـه دارم     

کنید مسائل را. برادران عزیز، از ایـن نایـب    آن هم به عنوان یادآوري، خودتان بهتر درك می
بـدتر از کفـار را در    1خوب مواظبت کنید. و این منافقینامام زمان(عج) و هدیه بزرگ الهی 

هر کجا که هست سرکوب کنید و آنها را رسوا سازید. اي منـافقین کـوردل، در هـر حفـره     
توانید بکنید و بدانیـد آخـر    کنید، بدانید هیچ غلطی نمی موشی که هستید و مخفیانه گناه می

کنیـد و بـراي    که فسـاد اخالقـی مـی    پشیمانی و رسوایی است براي همگی شما. اي آنهایی
برادران و خواهران محتـرم   بخشد [...] کنید، بدانید خدا شما را نمی مردم مزاحمت ایجاد می

هاي مالی خودتـان یـاري کنیـد     از نیروي انسانی و چه کمکی از کمک همیشه جبهه را [...]
شاءاهللا بـه فرمانـدهی امـام    جویان خداجو را دعا کنید امام عزیز و رزمندگان را. تا ان این رزم

زمان(عج) و یاري اهللا و با کمک شما و دعاهاي شما برویم با هم بـه صـحن و سـراي آقـا     
شـویم.   2) و نماز جماعت به امامت روح خدا بخوانیم و از آنجا راهی قـدس 7اباعبداهللا(

  سپارم و از همگی شماها التماس دعا دارم. همگی عزیزان را به خداي بزرگ می
  

  جرم عاشقی دشوار نیست عاشق به کشتن 
  

  هر که عاشق شد برایش سر سپردن عار نیسـت   
    

  الحقیر عبد الضعیف
  محمدمهدي مسگریان

                                           
 ر.ك.تعلیقات. -1
 ر.ك.تعلیقات. -2
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  هاي کلیدي عبارت
I شناسد. این شعله آتشی است که در دل عاشقان حضـرت حـق درگرفتـه     عشق پیر و جوان نمی

  است.
I .بهترین خوشبختی من شهادت در راه خداست  
I خواهم که امام عزیز را تنها نگذارید. ت حزب اهللا، از شما میام  
I فرمان امام و پشتیبان روحانیت مبارز باشید. یاد شهدا و گوش به   همیشه به  
I تان باشد. جان امام و رزمندگان ورد زبان  دعا به  
I .شجاعانه و صبورانه با عوامل کفر بستیزید  
I عـات و دعاهـاي کمیـل و توسـل و دیگـر      هاي مذهبی خصوصاً نمـاز جمعـه و جما   در مجلس

 مجالس با شکوه شرکت فرمایید.
I .همیشه در صحنه باشید. مساجد را خالی نگذارید  
I )و قدس عزیز از پاي ننشینید.7تا آزادي حرم مطهر اباعبداهللا الحسین (  

  عبدالعلی :نام
  مسلمی خانوادگی:  نام

  رمضان پدر: نام 
  عزت نام مادر:

  1350هفدهم خرداد  تاریخ تولد:
  روستاي واوسر محل تولد:
  اول متوسطه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1366ونهم آبان  بیست تاریخ شهادت:
  ماووت عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي روستاي فوالدمحله :مزار
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  عبدالعلی مسلمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . 1»ل احیاء عند ربهم یرزقونب و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً«
انـد و نـزد خـدا روزي     انـد بلکـه زنـده    شوند مرده مپندارید کسانی که در راه خدا کشته می«

  ».خورند می
  ».ولی اهللا اًرسول اهللا و اشهد ان علی اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمداً«  

  
ــند    ــو را نکش ــز نک ــق ج ــلخ عش   در مس

  
ــت    ــفتان زش ــه ص ــن  روب ــو را نکش   2دخ

ــراس      ــردن مه ــادقی ز م ــق ص ــر عاش   گ
  

ــر آن     ــود ه ــردار ب ــند  م ــه او را نکش   ک
    

شناسد. این شعلۀ آتشی است که در دل عاشقان حضرت حـق در   عشق پیر و جوان نمی  
هـاي   گرفته است، همان آتش مقدسی است که پیران سالخورده و جوانان شیفته را به صحنه

  ر رسیدن به لقاء یار از شوق آکنده ساخت.کارزار کشیده و وجودشان را در حسرت دیدا
) همــراه پیشــوایی عــادل حضــرت 7خداونــدا، مــا را از خونخواهــان امــام حســین(  

  مهدي(عج) قرار بده. آمین.
به لقاء اهللا در آن لبریز است، را انتخاب کـردم.   عشق من خود این راه عاشقانه، راهی که  

ختی مـن شـهادت در راه خداسـت. اگـر     امیدوارم که به مقصد نهایی برسم. بهترین خوشـب 
سـوي   لیاقت و افتخار رسیدن به این مقام بزرگ را داشته باشم و اگر معبودم و خدایم مرا به

شتابم و خـونم را در راه اسـالم و جـانم را در راه     سویش می خود خواست، با کمال میل به
م و فسـاد و کفـر   تا درخت اسالم و انقالب اسالمی بـارور و درخـت ظلـ    ،کنم خدا فدا می
  کن گردد. جهانی ریشه

یـاد شـهدا و     خواهم که امام عزیز را تنها نگذارید و همیشه به اهللا، از شما می امت حزب  
جـان امـام و رزمنـدگان ورد      فرمان امام و پشتیبان روحانیت مبارز باشید و دعا بـه  گوش به 

                                           
 .169عمران/   آل -1
 این رباعی منسوب به میرزادة عشقی است اما در دیوان اشعار او وجود ندارد. -2
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و  2واشنگتن 1بر فراز کاخ سیاه»  اهللاال اله اال«زبانتان باشد و مبارزه را تا وقتی که پرچم سبز 
ادامه دهید و در مقابل کفـر جهـانی بایسـتید و راهـی جـز       هبه اهتزاز در نیامد 3کاخ کرملین

) نگزینید. همیشـه در صـحنه باشـید و    7خدمت به اسالم و مسلمین و راه سرخ حسین(
روزي از آن اسـالم  شجاعانه و صبورانه با عوامل کفر بستیزید و به دشمن امان ندهید که پیـ 

هاي مذهبی خصوصاً نماز جمعه و جماعات و دعاهاي کمیـل و توسـل و    است. در مجلس
امام مسجد «دیگر مجالس با شکوه شرکت فرمایید و مساجد را خالی نگذارید که به فرموده 

  . 4»سنگر است، سنگرها را حفظ کنید
اشید و صبر و اسـتواري پیشـه   پدرم و مادرم، از شما تقاضا دارم که در شهادتم نگران نب  

   5»و تواصوا بالصبر«فرماید:  کنید که خداوند می
یابـد   خواهرم و خواهرانم، حجابتان را حفظ کنید که با حفظ حجاب شما راهم ادامه می  

ام  تر از خون من است. از برادران تقاضا دارم که نگذارنـد اسـلحه   که سیاهی چادرت رنگین
غران دندان بر دندان نهید، دسـت بـر روي ماشـه تفنـگ قلـب      بر زمین بماند. همچون شیر 

دشمن را نشانه گیرید و امـان از دشـمن سـلب نماییـد و تـا آزادي حـرم مطهـر اباعبـداهللا         
  ) و قدس عزیز از پاي ننشینید.7الحسین(

  

خواهم که اگـر از بنـده    شناسد عاجزانه می از کلیه آشنایان و دوستان و کسانی که مرا می  
اي نداشتم کـه   د، به بزرگواریشان ببخشند و حاللم کنند. اگر بعد از شهادتم جنازهبدي دیدن

دست آمد، مرا در گلزار شهداي فوالدمحله کنار قبر معلم شـهید   اي از من به هیچ، اگر جنازه
نقی ایمانی دفن کنید و موقع دفنم دست راستم را مشت کنید که با شهادتم مشت بـر دهـن   

بسته ایـن راه را   هایم را باز گذارید که دشمنان نگویند چشم باشم و چشمگویان کوبیده  یاوه
  انتخاب کردم، بلکه با بینایی و چشم باز به دیدار معشوقم شتافتم.

                                           
 ر.ك.تعلیقات. -1
 ر.ك.تعلیقات. -2
 لیقات.ر.ك.تع -3
 .393، ص12صحیفۀ امام، ج -4
  .3 عصر/بخشی از  -5
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هرگونه اموال و چیزهایی که دارم نصفش کمک به جبهـه و نصـفش اختیـار شماسـت.       
  ماه روزه با نماز برایم بخوانید. یک

  

  پـروردي مـرا آزاد   ببوسم دستت اي مـادر کـه  
  

  بیا بابا تماشـا کـن کـه فرزنـدت شـده دامـاد        
  روم شادان ولی زخمی به تن دارم به حجله می  

  
  تـن دارم  جاي رخت دامادي لباس خون به  به   

    

  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
  علی مسلمی ،حقیر ةبند

10/3/66  
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  هاي کلیدي عبارت
I  دریافته 7) و افرادي همچون حضرت امام حسین(7رت امام حسین(شهادت را تنها حض (

  اند. و درك کرده
I  گونه شوند. که مخلص بوده و خداي مگر آنان  ،هر کس الیق شهید شدن نیست  
I  رسد. بیند و به او می شهید کسی است که خدا را می  
I  خواهم که شهادت را نصیب من بگردانی. خدایا، عاجزانه از تو می  
I  ،تشـنه   ) لـب 7بن علی( چون سرور شهیدان حسین خواهم در لحظات آخر عمرم هم می خدایا

  باشم.
I  .اي عزیزان، امام عزیز این پیر جماران را تنها نگذارید 
I  هاي سال که در خاموشی فرو رفته بوده دوباره زنده کرد. امام بود که اسالم را که پس از سال  
I  .بر ما واجب است که از امام اطاعت کنیم  
I  .وحدت خود را حفظ کنید 
I   در سایه وحدت و انسجام ملت است که انقالب اسالمی توانسته است تا این مرحله از پیروزي

 برسد.
I  .قرآن را بخوانید و آن را کنار نگذارید 

  یعقوب :نام
  مسلمی خانوادگی:  نام

  عباس پدر: نام 
  خیرالنسا در:نام ما

  1342یکم مهر  تاریخ تولد:
  روستاي مزج   محل تولد:
  دیپلم  تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1363وپنجم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
  دجله عراق محل شهادت:
  - نحوة شهادت:

  گلزار شهداي شهرستان زادگاهش :مزار
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  یعقوب مسلمی
  

  1بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . 2»و ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء و لکن ال تشعرون«
شوند در راه خدا مردگانند، بلکه زندگانند ایشان ولیکن شـما   و نگویید آنان را که کشته می«

  ».یابید در نمی
  ». ولی اهللا اًمحمداً رسول اهللا و اشهد ان علی اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد انَّ«  

 معـادت  لت وستایم و به یگانگی تو و عدا خدایا، تو شاهد باش که من تو را به یگانگی می
خاطر رضاي تو به جبهـه   ایمان دارم. خدایا، تو شاهد باش که من آگاهانه و به عشق تو و به

آمدم و به هر سرنوشتی دچار شوم به رضاي تو راضی هستم. خدایا، تو شاهد باش که مـن  
 3»هـل مـن ناصـر ینصـرنی    «فرمان امام را، که همانا فرمان توست، اطاعت نموده و به نداي 

  مان، پیر جماران را، آگاهانه لبیک گفتم. و اما شهادت:حسین ز
توانـد   اي است که هر کس را یاراي سخن گفتن آن نیست و هر کـس نمـی   شهادت واژه  

توانند درباره شهادت سـخن بگوینـد کـه آن را     درباره شهادت سخن بگوید. تنها کسانی می
) و افرادي 7رت امام حسین(دریافته باشند و آن را درك کرده باشند. شهادت را تنها حض

اند. هر کس را الیق شـهید شـدن    ) دریافته و در[ك] کرده7همچون حضرت امام حسین(
گونه شوند و بر شیاطین درونی و بیرونی تسلط و  که مخلص بوده و خداي  نیست مگر آنان

ـ   و شهید کسی است که خدا را مـی  4»کند به وجه اهللا شهید نظر می«غلبه یابند.  ه او بینـد و ب
خواهم که شهادت را نصـیب مـن بگردانـی. خـدایا، مـن       رسد. خدایا، عاجزانه از تو می می
خـواهم در لحظـات آخـر     ) شهید شوم. خـدایا، مـی  7خواهم همچون موالیم حسین( می

تشنه باشم و همچـون او لـب تشـنه     ) لب7بن علی( عمرم همچون سرور شهیدان حسین
قطعه شود چرا که دوست دارم دردهاي او را  ) قطعه7شهید شوم و بدنم همچون حسین(

                                           
  ».نامه یعقوب مسلمی، از گردان کربال، اعزامی از شاهرود، روستاي مزج وصیت« در باالي وصیت تایپی آمده است:  -1
 .154 بقره/ -2
 ر.ك.تعلیقات. -3
 .513، ص13امام خمینی. صحیفۀ امام، ج -4
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خواهم گناهانم را ببخشی و مـرا از سـربازان    در آن لحظات احساس نمایم. خدایا، از تو می
  واقعی امام زمان(عج) قرار بدهی. 

  و اما چند کالمی با شما عزیزان:  
تنهـا  ترین سخنم با شما این است که اي عزیـزان، امـام عزیـز ایـن پیـر جمـاران را        مهم  

چرا که او بوده که اسالم را که پس از  ،فرمان او باشید  گوش بهو نگذارید و او را دعا کنید. 
هاي سال [که] در سکوت و خاموشی فرو رفته بوده دوباره زنده کرد و پرچم اسـالم را   سال

اي تازه بخشید. پس بر ما واجب است که از او اطاعـت   سربلند نمود و دین را دوباره جلوه
یم. پیام مهم دیگرم به شما ملت شهیدپرور ایران این است کـه حضـور خـود را بـیش از     کن

پیش در صحنه حفظ نمایید و وحدت خود را حفـظ کنیـد، چـرا کـه در سـایه وحـدت و       
انسجام ملت است که انقالب اسالمی توانسته است تا این مرحله از پیـروزي برسـد. ملـت    

صبر و تحمل داشته باشید و در مقابل کمبودها صـبر  عزیز و انقالبی ما، در مقابل مشکالت 
و بردباري نمایید، چرا که از کشوري که تازه انقالب کـرده و در حـال جنـگ اسـت نبایـد      
انتظار بیشتر از این داشت. البته تا حد زیادي الحمداهللا کمبودها رفع شده است ولی باز هـم  

  صبر کنید.
و آن را کنار نگذاریـد کسـانی کـه آن را بلـد     مطلب دیگر این است که قرآن را بخوانید   

که آن را بلد نیستند بیاموزند و قـرآن را درك کننـد و معنـاي آن را بـراي      هستند به کسانی 
ترسند، چرا که تـا زمـانی کـه     ها از قرآن می خود و دیگران بخوانند. چرا که تمامی ابرقدرت

مقابله با آنان را ندارد. با اتکا بـه   کند هیچ قدرتی یاراي قرآن در میان مسلمانان حکومت می
قرآن است که انقالب اسالمی به پیروزي رسیده اسـت. پـس قـدر قـرآن را بدانیـد و بـدان       

ها فعاالنه شرکت کنید چرا که جایگـاه   اهمیت دهید. مسجدها را پر کنید و در نماز جماعت
ی نگذارنـد.  هـا را خـال   خواهم کـه جبهـه   وحدت مسجد است. همچنین از امت اسالمی می

ها بفرستند و تا حدي که برایشان ممکن اسـت بـه    پدران و مادران فرزندان خود را به جبهه
ها کمک کنند تا به یاري خداوند و شما امت حزب اهللا اسالم پیـروز شـود و در تمـام     جبهه

  جهان گسترش یابد. اما پیامی به پدر و مادر عزیز:
و در شهادت مـن صـبر را پیشـه کنـی [و] بـه       خواهم که مرا حالل کنی پدرم، از تو می  

دیگران روحیه بدهی. اگر شهادت نصیب من شد، بدان فرزندت در راهی قدم گذاشته است 



 661     یعقوب  ،مسلمی ¹استان سمنان 

که هر کس شایسته این راه و این فیض عظیم نیست. هر گاه خواستی براي من گریـه کنـی،   
نوجـوانش را  ) 7) باش آن زمان که حضرت ابا عبـداهللا( 7یاد علی اکبر امام حسین( به 
در شـهادت مـن   ». ام به رضاي تو خدایا راضی» «كالهی رضا برضا:«دامان گرفت و فرمود به 

  ».ام به رضاي تو خدایا راضی«تو هم همین جمله را بگو 
مادرم، مرا حالل کن. مادرم، شیرت را بر من حالل کن. از من راضی باش. در شـهادت    

درهـا نـازك اسـت و حـق هـم داریـد چـون در        دانم دل شما ما من زیاد ناراحت نباش. می
کشید. ولی هر چه را خدا بخواهد همان است. پـس   هاي زیادي می پرورش فرزندان زحمت

تنها یاد « 1»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب«با یاد خداوند ذکر خدا به خود آرامش دهید چرا که 
) 3ون حضـرت زهـرا(  باشی و همچ 2آري مادرم، تو باید [...]». هاست بخش دل خدا آرام
ها و مشکالت صبور و بردبار باشی. تو باید افتخار کنی که فرزندت را در این راه  در سختی

  اي و این یک امتحان الهی است. قربانی نموده
رسان خون شهدا باشـی. تـو بایـد بـا صـبر و       ) پیام3خواهرم، تو باید همچون زینب(  

هـاي مـا سسـت     هادت ما نـه تنهـا خـانواده   مقاومت خود به دشمنان اسالم بفهمانی که با ش
تر خواهند بود. تو باید به تربیت فرزندانی بپـردازي کـه در    تر و منسجم شوند بلکه قوي نمی

خـواهم کـه    گزار شایسته و خوبی باشند و از تو می آینده براي امت اسالمی و اسالم خدمت
  تو هم مرا حالل کنی. اما برادران عزیزم:

فرمان او باشید. بـه یـاد خـدا باشـید و       یرو خط امام بوده و گوش بهخواهم پ از شما می  
دست گیرید و بـا دشـمنان    ها بروید و سالح مرا به  عبادت خدا را زیاد انجام بدهید. به جبهه

دین و قرآن بجنگید. در نماز جماعت شرکت فعاالنه داشته باشید. نسـبت بـه پـدر و مـادر     
رفتار نمایید چرا که اگر به پدر و مادر نیکی کنیـد، خـدا بـه    نیکی کنید و با آنها به مهربانی 

خواهم حاللم کننـد و اگـر از    شما نیکی خواهد کرد. از برادر و خواهران کوچک خودم می
هـاي   اند مرا ببخشند. پدر و مادر، خواهران و برادران عزیزم، شب من تندي و خشونتی دیده

تحه بخوانید و بر مزار دیگر شهدا بروید و فاتحـه  جمعه بر مزارم بیایید و قرآن بخوانید و فا

                                           
 .28رعد/ بخشی از  -1
 ست.  خوانا نی -2
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نوشـته  » ال اله اال اهللا«خواهم بر مزارم پرچم سبزي که بر روي آن شعار  بخوانید. از شما می
  باشد نصب نمایید و بر درب منزل نیز یک پرچم سبزي مانند آن پرچم نصب نمایید.  

هاي محترم شهدا، شما باید الگـو   دههاي محترم شهدا دارم: اي خانوا پیامی هم به خانواده  
و نمونه براي دیگران باشید. باید طوري رفتار کنید که شهدا از شما راحـت باشـند. صـبر و    

  بردباري پیشه کنید.
  پیامی هم به رزمندگان اسالم:  
وار بجنگید. خداوند با شماسـت،   وار بجنگید، مردانه اي دالوران، اي سلحشوران، حسین  

اوند به شما وعده پیروزي داده است، وعده خداوند حق است انشاءاهللا. به شما پیروزید. خد
زودي به فتح نهایی نائل خواهید شد و در کنار قبر ابا عبداهللا در آنجـا عـرض ادب نماییـد.    

  انشاءاهللا. در پایان از همه عزیزان التماس دعا دارم.
کـه بـا مـن آشـنایی      کسـانی   و از تمام برادران و خواهران و دوستان و آشنایان و تمامی  

گردن من دارند و اگر کسـی را   خواهم که اگر حقی به  طلبم و از همه می دارند، حاللیت می
ام و اگر از من ناراحتی دارنـد، مـرا ببخشـند و     آزرده ساختم و یا اگر زیانی به کسی رسانده

  حالل کنند.  
کربال و آزادي قـدس عزیـز و    به امید پیروزي نهایی حق بر باطل و به امید باز شدن راه  

  دعاي به امام یادتان نرود.. تر آقا امام زمان(عج) به امید ظهور هرچه سریع
  

  خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگه دار
  

  از عمــر مــا بکــاه و بــر عمــر رهبــر افــزاي   
ــریم       ــه آرام نگیـ ــیم کـ ــه آنـ ــده بـ ــا زنـ   مـ

  
ــوجیم   ــت    م ــدم ماس ــا ع ــودگی م ــه آس   ک

    

  »ی من اتبع الهديوالسالم عل«
  یعقوب مسلمی
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  هاي کلیدي عبارت
I  اي که دارید به پیش ببرید. زندگی را بر اساس وظیفه  
I  تواند انسان را سعادتمند کند، اعمال صالح با نیت پـاك بـر اسـاس     تنها چیزي که در آن دنیا می

  وظیفه است.
I   و انقالب تنظیم کرد.امروز زمان جنگ است و باید کارها را بر اساس جنگ  
I  ایم. ما در این کاروانسرا براي خوردن و خوابیدن نیامده  
I  دارد.  یاد خدایش زنده نگه  انسان همیشه در زیان [است]، مگر اینکه دل به  
I  .از امام عزیزمان و ولی فقیه زمان پیروي کنیم  
I  وار عمل کنید. اي خواهران عزیزم، بر شماست که بعد از شهادت من زینب  

   بهروز :نام
  مشتاقی خانوادگی:  نام

  داد علی پدر: نام 
  بتول نام مادر:

  1346یکم دي  تاریخ تولد:
  شهرستان کرمانشاه ولد:محل ت

  سوم ابتدایی  تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1367ویکم خرداد  سی تاریخ شهادت:
  ماووت عراق محل شهادت:
  موشک اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي شهرستان شاهرود :مزار
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  بهروز مشتاقی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»ضات اهللا و اهللا رئوف بالعبادرم ابتغاءو من الناس من یشري نفسه «

کار بندیم   نام خدایی که به ما هستی بخشید تا اینکه وجودمان را در طلب رضایش به به   
ائمـه  ) خـاتم النبیـین و سـید المرسـلین و بـا سـالم بـر        6و با سالم بر پیامبر گرامـی( 

بن الحسن العسـگري(عج) و بـا سـالم     حجۀ) خصوصاً امام غایب حضرت 7معصومین(
دارد،  پوید و براي رسیدن به اهداف عالیه آن حضرت گـام برمـی   که راه او را می  خدمت آن

شکن عصرمان، این ذخیره خداوند براي شـیعه، حضـرت امـام     یعنی ابراهیم زمان(ع) و بت
هداي راه حق و فضـیلت از صـدر اسـالم تـاکنون و شـما اي      خمینی و با سالم بر تمامی ش

دهندگان واقعی ایـن راه باشـید و سـعادت آخـرت خـود را       خواهید از ادامه عزیزان، اگر می
اي که خداونـد بـراي    تضمین کنید، جز این نیست که باید کار و زندگی خودتان را با وظیفه

اي که دارید به پیش ببریـد و در   فهشما مشخص کرده تنظیم کنید و زندگی را بر اساس وظی
هر کسی به روشنی مشخص است و هر فردي از این اجتماع که خود را   حال حاضر وظیفه

داند باید در عمل اعتقاد خودش را به خدا و رسولش نشان دهد و تنهـا چیـزي    مسلمان می
اسـاس وظیفـه   تواند انسان را سعادتمند کند، اعمال صالح بـا نیـت پـاك بر    که در آن دنیا می

  است.
اش در آن  چه بسا که انسان کارهاي خود را با نیت پاك انجام دهد، ولی آن کـار وظیفـه    

زمان نبوده است و امروز زمان جنگ است و باید کارها را بر اساس جنگ و انقالب تنظـیم  
مشخص کرده اسـت و اگـر در زمـانی     2روشنی [برایمان] کرد و این را ولی فقیه برایمان به 

  بایست همان را انجام داد. یفه شد که کار و مسئله دیگر در رأس قرار گیرد، میوظ
 [را] اي توشـه  3ایـم. بایـد [بـه فکـر]     ما در این کاروانسرا براي خوردن و خوابیدن نیامده  

                                           
 ».بعضی مردان که از جان خود در راه رضاي خدا درگذرند و خدا دوستدار چنین بندگانست. «207بقره/  -1
  اضافه است.   -2
 اضافه است.   -3
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براي سفري که در پیش داریم (سفر مرگ) فراهم کرده و خداي نکرده مـوقعی بـه فکـرش    
و مـرگ، کـه دروازه    1»هر نفسی مزه مـرگ را خواهیـد چشـید   « نیفتیم که دیر شده باشد و 

سـزاي اعمـال خـویش     آخرت است، یک روزي براي همه افراد خواهد رسید و هر کس به 
  رسد. می
هـاي   آموز، در راه خدا باشید و خـود را بـراي خـدمتگزاري    شما اي دوستان عزیز دانش  

هاي عمرتان باشـید کـه    لحظه لحظهبزرگ آینده آماده سازید و از همین آغاز جوانی مواظب 
یاد خـدایش زنـده نگـه     مگر اینکه دل به   دنیا سراي خسران است و انسان همیشه در زیان،

ها را ببرد و بدانید که اگر هر قدر هم کـه بـراي ایـن     ها بیشترین بهره دارد. و از این صحبت
صالح نفس خود کاري دست بیاورید، ولی براي ا جامعه در آینده مفید باشید و تخصصی به 

ایـد.   سر برده نکرده باشید و روح تعهد به اسالم را در خود پرورش نداده باشید، در زیان به 
پس بکوشید که خودتان را با تعالیم عالی اسـالمی آشـنا کـرده و متخصصـی متعهـد بـراي       

  جامعه اسالمی باشید.
به یـاري ایـن نایـب     کنم که با همه وجود در آخر، خطاب به امت شهیدپرور توصیه می  

برحق امام زمان(عج) بوده و بدانید که تا هنگامی کـه از امـام عزیزمـان و ولـی فقیـه زمـان       
پیروي کنیم، وجود انقالب تضمین شده است و همچنین پشـتیبان امیـد آینـده انقـالب مـا،      

داشـته    اهللا منتظري که نعمت بزرگ دیگري که خداوند براي ذخیره انقالب نگه آیۀحضرت 
  ست، باشید.ا

  ، ما را از مخلصین و صابرین در راهت نگهدار.2خداوندا   و همیشه دعا کنید که:  
  

  بهروز مشتاقی
21/2/67  

  رمضان 24ماه،  اردیبهشت

                                           
 ».الموت ذائقۀکل نفس «سورة عنکبوت.  57اي از بخشی از آیه  ترجمه -1
  ».خداوند«در اصل وصیت  -2
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  هاي کلیدي عبارت
I      بـه پروردگارا، ما را بر آن دار که مرگ در عرصۀ پیکار و جبهه، هـر چنـد دشـوار و سـخت، را 

  ترجیح بدهیم. مرگ در بستر
I هم مرگ با شرافت   قدر مطمئن و آرام این مرگ را آرزو کند، آن چه زیباست که انسانی خود آن

  یعنی شهادت.
I   چه شیرین است انسان در این دو روز عمر همواره و مداوم روح خویش را با طراوت ایمـان و

  اعتقاد به خدا و قرآن تطهیر نماید.
I ب فضیلت و سعادت و پیمودن راه رستگاري میسـر نیسـت و   سرا جز با کس نجات از این ویران

  باید فرامین خداوندي را از جان و دل پذیرفت.
I تر شد. در این میدان آزمایش باید آزموده  
I ها، تنهـا تـو مونسـی مـرا      پروردگارا، در عزت و شرفم همین بس که تو موالي منی و در تنهایی

  بس.
I دست اوست. قادري که حیات و ممات ما به منتها بر خداوند حمد و ثناي فراوان و بی 
I .دخترم، مریم، براي سمیه جانم معلم اخالق باش  

  محمدعلی :نام
  مشهد خانوادگی:  نام

  علی رمضان پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1343دوم فروردین  تاریخ تولد:
  امیرآباد  روستاي  محل تولد:
  پایان دوره متوسطه تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

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

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدعلی مشهد
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب الشهدا و الصدیقین

  1»اهللا لمع المحسنین و انّ النهدینهم سبلن فیناو الذین جاهدوا «
یار مخلوقات در بدو آفرینش نیکو آفرین منزه و پاکی که تمامیت نعمتش را در اخت جهان  

  زنند تا در جوارش جاي گیرند. نهاده و معشوقی که عاشقان او به آب و آتش می
کشـند و روزهـا    ها سرمۀ بیداري بر چشمان خود می معبودي که عابدان حقیقی او، شب  

باشـند و شـب و    هاي نبرد با دشمنان زبون و خـوار مشـغول مبـارزه و سـتیز مـی      در صحنه
ان را در پی پیروي از فرمان عقل و قلب پاك خویشند و پیوسته در جنـگ بـا هـواي    روزش

هـاي نابـاب و    نفس، نفسی اماره، که مدام انسانی را به زشـتی و پلیـدي و شـهوات و میـل    
  کنند. هاي شیطانی دعوت می خواسته

آري، بسـیار بـا کمــال و جمـال و نامحــدود و رحـیم و مهربـان و پــاك و منـزه اســت         
  گاري که زمین لرزنده را در میان امواج جوشان و خروشان قرار و آرام بخشید.آفرید
  السالم. و جمالتی از موالي متقیان علی علیه  
هاي خویش سرگردان مانم. تو مـرا بـه    بارالها، اگر ندانم از تو چه خواهم و در خواسته«  

ن ساز. چون آگـاهم  صالح کارم هدایت فرما و دلم را به آنچه نیک و پسندیده است رهنمو
  ».ها از تو غریب نیست روایی که چنین هدایتی از تو عجیب و این حاجت

عدالت تنبیه کنـی و آگـاه سـازي، محتـاج عفـو و       رحمانا، پیش از آنکه بخواهی مرا به «  
  ».بخشش تو هستم تا به لطف خویش مرا تکریم نمایی و بنوازي

 نامـه نوشـته باشـم. اکنـون کـه [در ایـن]       عنوان وصیت اي به خواهم جمله پروردگارا، می  
ی بسیار شریف و مقدس خونین شهر، با دلی پر خـون از  موقعیت زمانی واقع شدم، در مکان

                                           
کنند، به طور مسلم ما آنها را با الهامات به طـرق   دین ما مخلصانه مجاهده میو آن کسانی که در راه . «69عنکبوت/  -1

همتـا   هاي خودمان هدایت خـواهیم فرمـود، محققـاً خداونـد آن بـی      مختلف به طی کردن مدارج الهی به سوي راه
 ».پشتیبانِ نیکوکرداران است
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نه به سفارش، برایتان نویسـم. زیـرا مـرا      رحم مطلبی را به یاد بود و یادگار، جور ظالمان بی
هیچ مخلوقـاتی توانـایی   لیاقت سفارش به عزیزانم نیست. پس از حمد و سپاس خداوند که 

  اش را ندارد. شکرگزاري
  سالم علیکم بما صبرتم.  
امیدوارم نوشتار من مورد پذیرش خداوند و تنها براي رضاي او باشد. پروردگارا، مـا را    

بر آن دار که مرگ در عرصۀ پیکار و جبهه، هر چند دشوار و سخت، قبل از رسـیدن بـه آن   
  را از مرگ در بستر ترجیح بدهیم.

کـس از   صبر، درنـگ و تأمـل نـدارد و هـیچ     مرگ حریصی است پرشتاب و بی  عزیزانم،  
تواند رهایی یابد، همه در کام مرگ فرو خواهنـد رفـت. پـدرم، از مـن حقیـر       چنگالش نمی

اي بسیار کوتاه نتوانسـت در مقـابلش    قدرتمندتر بود و تواناتر. مرگ که سراغش آمد، لحظه
حمدي جـان داد و راحـت شـد از دنیـاي فـانی و فریبنـده و       دفاع کند و مثل بوییدن گل م

طور مرگ سراغ شاهان را خواهد گرفت و آنها را هم به کام گور فـرو خواهـد بـرد و     همین
قدر مطمئن و آرام داراي قلبی پر آرامش باشد کـه ایـن    حال چه زیباست که انسانی خود آن

  ا.هم مرگ با شرافت یعنی شهادت ر  مرگ را آرزو کند. آن
شکسته از هجران یار، جگرسوخته از جـدایی   و چه زیباست انسانی خسته از فراق و دل  

اي را بیابـد   پیشگان ناجوانمرد راه نجاتی و طمانینه هاي ظلم وفایی سوخته از بی محبوب و دل
اش کـه نهایـت هـدف     و در کام آن فرو رود و محو شود و با محو در راه به راهیان حقیقـی 

ایش یابد و تا ابدیت در کوي حضرت دوست منـزل گزینـد. چـه شـیرین     است برسد و آس
است انسان در این دو روز عمر همواره و مداوم روح خویش را با طراوت ایمـان و اعتقـاد   

  به خدا و قرآن تطهیر نماید.
جا و از حسادت ورزیدن به  ام از اندوه و خشم بی پروردگارا، اکنون که آهنگ سفر کرده  

هـاي   یگران و از حرص و آرزوهاي پوچ و بعید و دراز و از گناهان و وسوسـه مال و منال د
سپارم. پروردگارا، فقط تـویی کـه در    تو می  آورم و خودم را به تو پناه می پایان شیطانی به  بی

اي.  سفر نگهبان منی و مراقب و محافظ خانواده منی و همیشه مرا امیدوار به رحمتت کـرده 
ام کـه تنهـا تـویی کـه در      تی دیگر متکی نیستم و دریافتم و در زندگیجز به تو به هیچ قدر

تمام مصائب انیس و مونس بودي و تنها تو در انجـام طاعاتـت و تـرك گناهـان و توبـه از      
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اشتباهات و خطاها کمکم کردي. موال جان، اگر نبود توجه و بازگشت تو به من، مرا طاقت 
به من نابینا تـوان    سوي من، پس  نگاه مهرانگیز تو به سوي تو نبود. اگر نبود و توان پرواز به

دیدن را فرما تا نافرمانی از من ربوده شود. اگر نبود کمـال و جمـال تـو کـه قلـب حـزینم       
  سوي روشنایی و نور نداشت.   متجلی گردد، تاریکی قلبم هیچ راه نجاتی به

کـران توسـت    م، لطف بیسوي توا از همیشه امیدوار پرواز به 1اکنون که سبکبارم و بیش  
سرورانم و وابستگان بسیار نزدیکم، دوستانم و تمام آشـنایان    ام. عزیزانم، موجب این آزادي

کس جان سـالم بـه در    ست که هیچ اي خوانید این دنیا ویرانه ام را می نامه و کسانی که وصیت
ه رسـتگاري  سرا جز با کسب فضیلت و سعادت و پیمـودن را  برد و نجات از این ویران نمی

میسر نیست و باید فرامین خداوندي را از جان و دل پذیرفت. با گوش دادن به نداي هـوي  
  شود. و هوس و نداهاي شیطان در این گیتی رستگاري نصیب نمی

هـاي مثبـت و اهـداف     تر شد و رشد کرد و بـه نتیجـه   در این میدان آزمایش باید آزموده  
لی سرافراز به در آیید. هرچه بکوشیم تا زیر این خیمه گاه ابدي و از عالی رسید تا در آزمون

جویی شویم، سرانجام با دلی پر درد و رنـج و   رانی و هوس که غرق و محو مستی و شهوت
کام نایافته بیرونمان خواهند کرد. باید آگاه بود که روزي دادگر عالم عادل ما را بازخواسـت  

رسـند و زشـتکاران    عمـل خـویش مـی   شک نیکـان بـه پـاداش     و مواخذه خواهد کرد و بی
سرا را به دور اندازیم و دنیا را به آخـرت   شوند. با کسب ایمان و تقوا این ویران مجازات می

  پر ارزش و ابدي سودا کنیم.
کند و بـدانیم کـه    عزیزانم، ما باید یکی را همیشه در پی خود ببینیم که مدام تعقیبمان می  

  دهد. ۀ مرگ است که پیوسته نداي سفر سر میهرلحظه به ما خواهد رسید و آن سای
ثمـر و آرزوهـاي پـر ضـرري را کـه از سـر نـادانی و         پروردگارا، اشارات نظر و سخنان بی

  و ببخشاي. ام با همۀ کرمت بر من منّت گذار ناآگاهی کرده
هـا، تنهـا تـو     پروردگارا، در عزت و شرفم همین بس که تـو مـوالي منـی و در تنهـایی      

اي ایـن بنـدة گنهکـارت را.     ، و بـیش از بزرگـواري توسـت کـه پذیرفتـه     مونسی مـرا بـس  
هـایم را اسـتوار و در    اي. گـام  پروردگارا، حال که توفیق رزمیدن با کفار را به من ذلیـل داده 

                                           
 ».پیش«در اصل وصیت  -1
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  دین مبین ثابت قدم بدار.  
  و بزرگوارم: 1یوصیت و سفارشی به همسر گرام  
دري که حیات و ممات ما به دست اوسـت.  منتها بر خداوند قا  حمد و ثناي فراوان و بی  

النبیـین حضـرت    درود فراوان بر مکتب رهایی بخش اسالم و شـاگردان آن از آدم تـا خـاتم   
  رسول اکرم(ص) و درود بر خاصان درگه حق و سالم بر از جان گذشتگان مکتب حب.

  .2»سالم علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار«
ابل چون شما بزرگواري مطلبی برایت بنویسم شما که ام، شرم دارم در مق همسر محترمه  

نماییـد. شـما کـه در     انگیز و محبوب پسندانه حضرت زهرا(س) مـی  تأسی از اعمال شگفت
اي و هرگـاه اسـمی از ایـن     غمهاي حضرت زینب(س) از کودکی خـود را شـریک دانسـته   

دهی کـه   سر می شود و آه جاري می 3گانت شود سیل اشک از دید بزرگواران نزدت گفته می
شـد حـال در    شد و بر وجود شما وارد می ها از ایشان کاسته می کاشکی کمی از آن مصیبت

اي که بـر هـر انسـانی وارد آیـد      هایی دچار شده این دنیاي پست و فانی شما هم به مصیبت
ل آن برایش مشکل است مگر با امیـدواري بـه قـرب خداونـد و خشـنودي حضـرت        تحم

شـما پـس از مـدت زمـانی کوتـاه کـه از زنـدگی پـر ارزشـتان           -عالیدوست خداوند باریت
گـویم افتخـار    اینکـه مـی   ،گذشت همسر گرامی و بس ارجمندت را به افتخار دریافتیش می

و  4، بلکه زنده باشـد شود از دست نرفته و حیف نشده و نمرده است زیرا کسی که شهید می
اش  دست خـانواده  طور افتخار به  و به حیات جاوید یافته و به ارزش واقعی انسانیت رسیده

) و 6جا مانده از حضرت رسول اکـرم(  آمده است و مدتی بعد از آن شما طبق سنت به
اي است بر مـن ذلیـل    داشتنی و سعادتمندکننده اولیاء خداوند که سنت بسیار نیک و دوست

خـود    حقیر منت نهادي و به تزویجم در آمدي کـه زان پـس زنـدگیم شـکل زیبـایی را بـه      
از پیش پرتوافکنی کرد، محبـت جـاي سـختی را در     5ام بیش گرفت، نور خداوند در زندگی
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دلم گرفت و قلبم گلبرگ ایمانی را یافت با طراوت و همیشه شـاداب. آري، همسـرم حـال    
که مشیت خداوند بر این واقع شده که مجدد شما مورد امتحان او قرار بگیـري، بـا صـبر و    

اه سعادت اخروي و دنیوي بهتر بر خود هموار کنـی و امیـدوارتر بـه    استقامت و شکیبایی ر
لقاي حضرتش باش و به فرزندانم محبت را افزون کن و هر گاه دست محبـت بـر سرشـان    

دنیا آمد اسمش را اگر پسـر    کشی، به نیت و نیابت من هم بکش و سومین فرزندم که به می
ه با رضـایت مـادرم کـه قلـبم اسـت. دختـرم،       بود، مصطفی و اگر دختر بود، الهه بگذار. البت

) 3هـرا( زّلمریم، براي سمیه جانم معلم اخالق باش و همیشه شما بـا پیـروي از مکتـب ا   
  زندگی سعادتمند داشته باش و به سمیه مهربانی کن.

مریم جان و سمیه جان، به آقا مصطفی یا الهه خانم مهربانی کنیـد و همسـر گـرام اگـر       
د، طوري تربیتش کن که در اولین فرصـت بـه رشـد رسـیدن فریـاد و      فرزند سوم ما پسر بو

دوش بکشد و بر علیه کفار،   هاي ظالم تاریخ برآورد و اسلحه را به ضد ابرقدرت بر خروش
آید، فداي اسالم کن که ارزشمند است. بعد از من  امان مبارزه کند. هر چه از دستت برمی بی

ضرت حـق اسـت انجـام بـده. راضـی نیسـتم       اختیار زندگی با شماست، هرچه مصلحت ح
  ) را انجام ندهی.6خاطر احترام به من سنتی از پیامبر اکرم( به

ات، نیازمند و پریشانم و هر جـا کـه روم    نیازي بی بهبرم که  آفریدگارا، تنها به تو پناه می  
یرآبـاد  نهـم. و از اهـالی ام   راه ناراست نمی بندم و پاي به  اي لب از سخن حق فرو نمی لحظه

رند حتماً چنـدین بـار مطلـب حاللیـت از مـردم شـریف       یگ در تمام مراسماتی که برایم می
  نمایید.
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  هاي کلیدي عبارت
I گویم خداي را که به من نعمت خرد داد تا بتوانم افکارم را بر روي کاغذ بیاورم. شکر می  
I اشد.خدایا، به من آموز که چه بگویم تا در شأن من ب  
I دانی که من فقط هدفم رضاي تو بوده است. خدایا، تو خودت خوب می  
I .مادر جان، اگر انشااهللا به امید خدا افتخار شهادت نصیبم گردید، ناراحت و غمگین مباش  
I .مادر جان، به مردم بگو که من خودم مایل بودم که سرم در راه خدا قربانی شود  
I  امام و انقالب بردارید.عزیزان، نکند خداي نکرده دست از یاري  
I .عزیزان، نکند خداي نکرده از انقالب مأیوس شوید  
I  تان نشود.   جان امام و رزمندگان فراموش دعا به 
I .بار خدایا، هدفی جز رضاي تو ندارم 
I ه رفتن اطاعت از امر والیت فقیه و رهبري [بوده] کـه همـان اطاعـت از امـر امـام      ههدف از جب

  باشد. زمان(عج) می

  محمدعلی :نام
  مصطفایی خانوادگی:  نام

  حسین پدر: نام 
  معصومه نام مادر:

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

  بسیج کننده: عزامارگان ا
  1363وپنجم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
  شرق رود دجله و فرات محل شهادت:
  اصابت گلوله و ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  ی مصطفاییمحمدعل
  

  1بسم اهللا الرحمن الرحیم
  ارزد اال اي دل که این دنیا به یک ارزن نمـی 

  
  ارزد به دنیا آمدن بـر زحمـت رفـتن نمـی      

    

  2»انا هللا و انا الیه راجعون«
  . 3»و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
اند و نـزد خـداي    [را] مرده مپندارید زیرا آنها زندهشوند  کسانی را که در راه خدا کشته می«

  ».خورند خویش روزي می
با سالم و درود فراوان به فریادرس مظلومان، امام زمان(عج)، مهـدي موعـود(عج) و بـا      

شکن، پیر جمـاران و یـاور مظلومـان، رهبـر      سالم و درود به نایب برحقش امام خمینی بت
تقلید شیعیان و رهبر تمامی مسلمین جهان کسی کـه نـام   بزرگ مرجع   کبیر انقالب اسالمی،

نشاندگان مزدور آنهـا یعنـی منـافقین     او لرزه به اندام تمامی ابرقدرتان شرق و غرب و دست
اندازد. و درود بر شهدا، آن عاشقان حسین، که جان خود را در راه حفـظ و حراسـت از    می

  دین مبین اسالم فدا نمودند.
  دارم: شرح زیر تقدیمتان می  ام را به نامه یی، فرزند حسین، وصیتاینجانب محمد مصطفا  
فشانی نمایم. خداي را سـپاس   کنم که به من جان داد تا در راه او جان خداي را شکر می  
به من عنایت  4) [را]7گویم که توفیق شرکت در جبهۀ نبرد را در کنار عاشقان حسین( می

اي کوچک به این حـد رسـانید و بنـدة حقیـر را      نطفهکنم زیرا مرا  فرمود. خداي را شکر می
گویم خداي را که به من نعمـت خـرد داد تـا بتـوانم      بدین درجه مفتخر گردانید و شکر می

افکارم را بر روي کاغذ بیاورم و آنها را بیان نمایم. و حمد و سپاس که مـرا بـه راه راسـت    

                                           
نامه بنده خدا، محمد علی مصطفایی، فرزند حسـین، داراي   وصیت «در گوشۀ سمت چپ باالي وصیت آمده است:  -1

  ».1348، متولد 95شناسنامۀ شمارة 
  ».ز به سوي او رجوع خواهیم کردایم و با ما به فرمان خدا آمده«سورة بقره.  156بخشی از آیۀ  -2
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  گردانید. 1نفسم تا این اندازه [...] سوي نور کشانید و بر هواي هدایت فرمود و از ظلمات به
خدایا، به من آموز که چه بگویم تا در شأن من باشد به من آموز که چه بگویم تا لیاقت   

ترسم چیزي بگویم که خود عمل نکرده باشم و یا خداي نکرده از روي  آن را دارا باشم. می
  ریا باشد.

باشد. خدایا،  ضاي تو بوده و میدانی که من فقط هدفم ر اما خدایا، تو خودت خوب می  
خـاطر تـرس از جهنمـت     خاطر بهشتت نیسـت، بـه   کنم، به پرستم و ستایش می اگر تو را می

گـري نیسـت، بلکـه بـه ایـن خـاطر تـو را         نیست و خداي نکرده براي خودنمایی و جلـوه 
تـوان   پرستم که شایسته عبادتی و تو معبـود مـن هسـتی و تنهـا خـالقی هسـتی کـه مـی         می
  شت نمود.پرست
نویسـم   اکنون که ایـن جمـالت را مـی    خدایا، با اینکه هدفی جز رضاي تو ندارم، اما هم  

خودنمایی باشد و خداي نکرده ریا بوده باشـد. و   2ترسم [...] بدنم به لرزه درآمده است. می
ام کـه   دیگر اینکه بارخدایا، با اینکه هدفی جز رضاي تو ندارم، چه بسـا اعمـالی انجـام داده   

خواهم کـه مـرا بخشـیده و     ضاي تو در آن نبوده است. بارخدایا، اینکه از ته قلب از تو میر
) و در آن دنیا 7بکشی و مرا در این دنیا از زیارت قبر حسین( 3قلم عفو بر گناهان و [...]

  از شفاعت آن حضرت محروم نسازي.
هاي فراوان براي من  تها و مصیب ام که چه بسا رنج و اما حال شما اي پدر و مادر گرامی  

اید ولی من هرگـز نتوانسـتم نداشـتم حتـی قسـمت       اید تا مرا به این [درجه] رسانده کشیده
اندکی از زحمات شما را جبران نمایم و شـما را خشـنود سـازم، امـا مـن خـداي را شـکر        

هـاي آنهـا    گویم که چنین پدر و مادر صبوري بـه مـن عنایـت فرمـود و مـرا از محبـت       می
ام، خیلی شما را سـختی   دانم که خیلی شما را رنج داده میساخت. مادر جان، خود  4مند بهره
ام و جز ناراحتی براي شما چیزي نبودم، اما حال مادر جان، اگر که بار دیگـر توفیـق و    داده

لیاقت اینکه حضوراً خدمت شما بیایم و از شما عذرخواهی نمایم را پیدا نکـردم، لـیکن در   
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هاي مرا ببخشی و باز هم مـادر جـان    خواهم که بدي راه دور از شما می این مکان مقدس از
هاي مرا بخشیده و آن شیري را که به مـن   کنم که بدي خواهش می براي بار دوم از شما من 

شهادت هم برسم، شـهادتم   صورت حتی اگر به  اید، بر من حالل گردانید که در غیر این داده
 الجنـۀ «فرمایـد:   ) مـی 6هد کرد چون که رسول اکرم(ارزش واقعی خود را [پیدا ن]خوا

  ».بهشت زیر پاي مادران است. «1»قدام االمهاتتحت ا
  

  تو اي مادر مکن زاري که اکنون من بسی شادم
  

  باشم بود رنج تـو در یـادم   نمردم زنده می  
ــرورده      ــاز پ ــرا جانب ــو م ــاك ت ــیر پ ــا ش   همان

  
  که جان خویش را در ره قرآن ز کف دادم  

    

مردم بگو که جبهه آمـدن مـن از روي هـوي و هـوس و خودنمـایی       در جان، شما به ما  
نبوده بلکه هدف من از جبهه رفتن در درجۀ اول اداي تکلیف بس سنگینی که بر عهدة مـن  
بوده و در درجۀ دوم اطاعت از امر والیت فقیـه و رهبـري کـه همـان اطاعـت از امـر امـام        

راي پاسداري از انقالب اسالمی و ادامه دادن راه شهدا باشد و در درجۀ سوم ب زمان(عج) می
بـراي خودسـازي و آمـرزش     2ام بـود [...]  و حراست از مرز و بوم مملکت اسالمی حفظو 

  گناهان.
مادرجان، اگر انشاءاهللا به امید خدا افتخار شـهادت نصـیبم گردیـد، ناراحـت و غمگـین        

تنها پسرت در راه خدا گام برداشـته و  مباش، بلکه خوشحال و مسرور و شادمان باش، زیرا 
تر اینکه امانتی را که خـدا نـزد شـما سـپرده بـود، بـه        ) را رفته است و مهم7راه حسین(

تنهـا دو پسـر داشـت:     3الـدین  خودش برگرداندید، مادر جان، فراموشت نشود که مادر زین
برادر شهید را در که پیکر آن دو  4یکی فرماندة لشکر و دیگر مسئول اطالعات عملیات [...]

انـد،   که چرا فرزندان من شهید شـده او گفت  5یک آن جلوي چشمان مادرش گذاشتند [...]
هاي بدنم پسر داشتم و آنهـا را در راه خـدا قربـانی     او گفت که اي کاش به اندازة تمام رگ
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من ندادي و یک جان  کشم، زیرا یک جان بیشتر به  نزد تو خجالت می من اما اي خدا بدهم
بدنم جان داشتم و آنها را یکـی پـس از   اي کاش به اندازة شما جان در  2به اندازه [...] 1[...]

  نمودم. اما چه کنم که بیش از این لیاقت ندارم. دیگري در راه تو فدا می
دانم که داغ فرزند سخت است، اما خـون مـن کـه از مهـدي و مجیـد       ولی اي مادر، می  
تـر نیسـت.    )رنگـین 7)و قاسم(7اصغر( من که از علی تر نیست، خون الدین رنگین زین

نکند خداي نکرده طوري عزاداري نمایی که دشمنان اسالم شاد شوند، حسودان و منـافقین  
گردند تا به اسالم ضربه بزنند. مادر جان، به مردم بگـو کـه    ها می جویی چنین بهانه دنبال این

. مادرم، اجر شما نزد خدا افضل است، راه خدا قربانی شود رمن خودم مایل بودم که سرم د
  زیرا تنها یک پسر داشتید و آن را هم قربانی راه اسالم نمودید.

پدر و مادر عزیزم، نکند خداي نکرده دست از یاري امام و انقالب بردارید، نکند خداي   
نکرده از انقالب مأیوس شوید، نکند از شهادت من دلگیر شوید. به آشـنایان و همشـهریان   

جان امام و رزمنـدگان فراموشـتان نشـود. امـا      ریک عرض نما[ي]ید. خداي نکرده دعا به تب
هاي گرامی، برادران عزیزي که در سنگر مـدارس مشـغول بـه     کالسی شما اي دوستان و هم

سـازان کشـور اسـالم     تحصیل هستید، درستان را بـا تمـام قـدرت و تـوان بخوانیـد. آینـده      
  شماهایید.

هایتـان مرکـب و    گر شما مدارس است و اسلحۀ شما قلـم و خشـاب  برادران گرامی، سن  
خواهید واقعـاً راه شـهدا را    سوادي است. دوستان عزیز. اگر می دوات و دشمنتان جهل و بی

ادامه دهید، و آنها را از خود راضی نمایید، درستان را خوب بخوانید و در ضمن در یادتـان  
گرایـی نباشـد. هـدفتان از تحصـیل در      ه فـرد باشد که هدف از درس خواندنتان خداي نکرد

صورت همه شـما   درجۀ اول خدمت به اسالم و خدمت به مملکت خودتان باشد که در این
ام  در قلب تمامی شهدا جاي دارید و دیگر از دوستان و برادران و معلمین و سروران گرامی

  خشید.اند به بزرگواري خودشان بب خواهم که اگر بدي از این حقیر دیده می
و اما شما اي امت شـهیدپرور، اي مردمـی کـه هـر لحظـه داغ شـهیدي بـه سـینه شـما            

                                           
 خوانا نیست.   -1
 خوانا نیست. -2
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نبـرد   تر به  تر و عزمی راسخ قوي اي با روحیه 1پذیرید و هر لحظه نشیند، اما شما آن را می می
دهید. اي امت قهرمـان، اي یـاوران امـام،     خیزید و راه آنها را ادامه می با دشمنان دینتان برمی

براي  2نتظران مهدي(عج)، نکند خداي نکرده از انقالب مأیوس شوید. این انقالب [...]اي م
  خداي نکرده دست از یاري امام امت و انقالب بردارید. 3جهان مهدي(عج) [...]

تان شود. دنیـا محـل گـذر     آخرت فراموش 4نکند خداي نکرده دل به دنیا ببندید و [در]  
اي است براي آخرت، دنیا محل آزمـایش اسـت.    نیا وسیلهاست، دنیا را هدف قرار ندهید. د

هرکس از این آزمایش پیروز و سرافراز بیرون آید، بهشت در انتظار اوست. نکند که گـوش  
افکنان بدهید. آنها قصـد دارنـد کـه ارادة شـما را تضـعیف کننـد.         به حرف منافقین و شایعه

امام، که همـان یـاري امـام زمـان(عج)     صداي منافقین را در گلو خفه نمایید. دست از یاري 
شـوم.   هاي حق علیه باطل را خالی نگذارید. دیگر مزاحم وقتتان نمـی  است، برندارید. جبهه

خواهم که براي من طلب آمرزش و مغفرت کننـد و در پایـان، از    فقط از امت شهیدپرور می
  م.نمای طلبم و طلب مغفرت می تمام دوستان و آشنایان و اقوام حاللیت می

  

  »اهللا و برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«
  محمد مصطفایی

19/12/63  
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  هاي کلیدي عبارت
I .جبهه واقعاً محل ساخته شدن است  
I  .دوستی اهل بیت را از دست ندهید  
I  اهللا العظمی امام خمینی را تنها نگذارید. حضرت آیت  
I  .از خدا بخواهید که پایان عمرتان مرگ در راه خدا باشد  
I  .به یاد خدا باشید  
I  .هیچ گاه از فریب شیطان غافل نشوید  
I  باشید. مراقب اعمالتان  
I  اي از خود غافل نشوید. لحظه 
I  .دعاهاي کمیل و توسل و بقیه دعاها را از یاد نبرید 
I  .مرتب در نماز جماعت و نماز جمعه شرکت کنید 
I  .نماز را سر وقتش بخوانید  

  سیدمحسن :نام
  مصطفوي خانوادگی:  نام

  سید محمد پدر: نام 
  طوبا نام مادر:

  1346یکم آبان  تاریخ تولد:
  روستاي گرمن   محل تولد:
  اول متوسطه   تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365ونهم اردیبهشت  بیست تاریخ شهادت:
  مهران ت:محل شهاد

  اصابت ترکش  نحوة شهادت:
  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  سید محسن مصطفوي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . 1» یحب المعتدینو قاتلوا فی سبیل اهللا الذین یقاتلونکم و ال تعتدوا ان اهللا ال«
جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید ولی ستمکار نباشـید کـه    که به   در راه خدا با آنان«

  ».خدا ستمگر را دوست ندارد
بر یگانه منجی عالم بشریت آقا امام زمان(عج) و نایـب بـرحقش امـام     2با سالم و درود  

 3پیکار و آن شـیران روز و زاهـدان  خمینی و با درود بر رزمندگان اسالم و آن شیران عرصه 
شب و با درود به روان پاك شهداي راه حق و حقیقت که با خـون خـود درخـت آزادي را    
آبیاري کردند و با سالم بر امت شهیدپرور در خط امام. انگیزة من از آمد[ن] به جبهه بیشـتر  

سـاختن روح   درصد آن براي آراسـته  70توان گفت  براي خودسازي بود و به زبان دیگر می
و بهتر شناختن پروردگار بود. جبهه واقعاً محل ساخته شدن است و هر قلـب سـیاهی مثـل    

  دهد. سوي خدا سوق می و به 4نماید قلب من را پاك و نورانی می
)، حضـرت  6تر از آنم که به شما مردمان، که یک بار دیگر پیامبر اکـرم(  من کوچک  

رو[ي] سفید کردید، پیامی بدهم ولی ایـن  ) و ائمه اطهار را 3)، حضرت زهرا(7علی(
ها عمـل کنیـد تـا     توان حساب کرد را گوش نمایید و بدا[ن] چند پیشنهاد و یا هرچه که می

  دست آورید. سعادت دنیا و آخرت را به 
اهللا العظمـی امـام خمینـی را تنهـا      اوالً دوستی اهل بیت را از دست ندهید. حضرت آیت  

) شـد. از خـدا بخواهیـد    7خیانتی است که به امام حسین(نگذارید که این عمل همچون 
که پایـان عمرتـان مـرگ در راه خـدا باشـد یعنـی همـان شـهادت. یـاد شـهداي کـربالي            

گـاه از فریـب    دارید. به یـاد خـدا باشـید و هـیچ     ) و کربالي ایران را زنده نگه 7حسین(
فل نشوید. دعاهاي کمیـل  اي از خود غا شیطان غافل نشوید و مراقب اعمالتان باشید و لحظه
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و توسل و بقیۀ دعاها را از یاد نبرید و مرتب در نماز جماعت و نماز جمعه شـرکت کنیـد.   
  کنندگان در این مراسم متشکر. نماز را سر وقتش بخوانید. از شرکت

  دار. جنگ جنگ تا پیروزي. خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه   
  شش ماه نماز برایم بخوانید. 6زه و روز رو 10اگر توانستید   

  سید محسن مصطفوي
20/5/64  
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  هاي کلیدي عبارت
I  روم. سوي جبهه می فرمان امام خود به من به  
I .انشاءاهللا اسالم پیروز است  
I کنم که امام را تنها نگذارید. وصیت می  
I .تا آخرین قطره خون خود مبارزه کنید  
I )ی.) باش3مادر جان، تو باید فاطمه  
I )هستم و باید خونم فداي اسالم شود.7من پیرو مکتب حسین (  

  اصغر علی :نام
  مطلبی خانوادگی:  نام

  عبدالمطلب پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

   1329ام دي  سی تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان محل تولد:
  پایان دوره ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361یازدهم آبان  تاریخ شهادت:
  خوش عین محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  اي زادگاهشزاده یحی امام :مزار
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  اصغر مطلبی علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
دهـم کـه رهبـر     کفن انقالب اسالمی قسمت می خون پاك شهیدان گلگون خداوندا، تو را به 

  دار. بزرگ انقالب را تا ظهور مهدي(عج) فاطمه نگه 
روم تـا بـا لطـف خداونـد      سوي جبهه مـی  امام خود بهفرمان  برادران و خواهران، من به   

کنم که امام را تنها نگذاریـد   بزرگ علیه کفر بجنگم و انشاءاهللا اسالم پیروز است. وصیت می
  و تا آخرین قطره خون خود مبارزه کنید.

) نداري ولی من پیرو مکتب 7) باشی و اگر حسین(3اما مادر جان، تو باید فاطمه(  
خـواهم کـه اگـر شـهید شـدم،       باید خونم فداي اسالم شود. از تو می) هستم و 7حسین(

  کند. مادر جان، شیرت را حاللم کن.  براي من گریه نکن چون گریه تو کافر را شاد می
سـال رسـاندي. مـرا حـالل کـن و اي       32و تو پدر جان، مرا بزرگ کردي تـا بـه سـن      

سر مـزار مـن    ادت رسیدم و شما به شه کنم که اگر به  خواهران، اي زینبان زمان، وصیت می
  آمدید، نباید گریه کنید چون من راضی نیستم. 

حال زندگی   سال با من زندگی کردي و تا به 10و اما اي همسرم، همسر زندگی من که   
شیرینی داشتیم، باید بدانی که اسالم نیاز به سرباز دارد و باید به حسین زمان لبیک گفـت و  

توانی ازدواج کنی و اشکالی ندارد ولـی   شهید شدم، تو خواستی می به جبهه رفت و اگر من
داري کنی، از آنها حمایـت بنمـا و تمـام امـوال و      خواهم که از فرزندانم خوب نگه از تو می

سپارم. ولـی همسـر    تو می زندگی من متعلق به شما و فرزندانم است و سرپرستی آنها را به 
  باشد: یشرح زیر م مهربان من بدهکاري من به

  خواهد. هزار تومان از من می 12برادرم مبلغ   .1
 مبلغ سه هزار تومان باید به پدر زن من بدهکار هستم بدهید.  .2
خواهد که از حقوق من به ایشان بدهیـد و برجـی    هزار تومان از من می 13دامادم بمبلغ   .3

 سال پرداخت نمایید. 10مدت  تومان به بانک مسکن باید بدهم، به  185
سـپارم. در ضـمن از تمـام فامیـل و      خداوند بزرگ مـی   دیگر صحبتی ندارم و شما را به  

  خواهم که ما را حالل کنند. آشنایان می
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  دار. خدایا خدایا تا انقالب مهدي(عج) خمینی را نگه   
  یاد من باشند مخصوصاً در دعاهاي کمیل.  هاي جمعه برادران به شب  

  

  خدا نگهدار همه شما باشد.
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  هاي کلیدي عبارت
I دارید. ها را گرم نگه  با توکل به خدا عزم خود را جزم کنید، جبهه  
I )نیاز به یاري دارد.7امروز روزي است که حسین (  
I شود. هم زدن تمام می  این دنیا دو روز است و در یک چشم به  
I .راضی نیستم خون شهدا به هدر رود  
I وش کنید.نکند اسالم و امام و انقالب را فرام 
I .تا آخرین قطره خون خود از اسالم و امام دفاع کنید  

  سیدقربان :نام
  شمن مطهري خانوادگی:  نام

  میرباقر پدر: نام 
  کبرا نام مادر:

   1335ششم مرداد  تاریخ تولد:
  مالخو از توابع ساري محل تولد:
  در حد خواندن و نوشتن تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1365هفدهم مهر  تاریخ شهادت:
  خندق عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  منش سیدقربان مطهري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . 1»هللاین دی ال تکون فتنه و یکون الو قاتلوهم حتّ«

اهللا االعظم و با سالم بر امـام امـت و امـت شـهیدپرور و سـالم بـر همـه         و درود بر بقیه  
  کربالي حسینی و از کربالي حسینی تا کربالهاي ایران.شهیدان از صدر اسالم تا 

ایـد و در تمـام    را حس کـرده   که شما ملت عزیز ایران تاکنون با تمام وجود جنگ 2[...]  
تر از آنم که بخواهم به شـما   اید و من کوچک هاي جنگ و انقالب حضور فعال داشته صحنه

جهت اینکه تذکر براي مـؤمن مفیـد    ولی از  نصیحتی در مورد جنگ یا چیزهاي دیگر بکنم،
  کنم: است نکاتی چند را یادآوري می

اکنون شش سال اسـت کـه انقـالب شـده اسـت و انقـالب جهـت برقـراري حکومـت            
جمهوري اسالمی بوده است. ولی دشمنان اسالم و قرآن تحمل حکومت خدا را نداشـتند و  

ت بـه حمـالت ناجوانمردانـه    شود. با فکر پوچ خود دسـ  چشمان آنها از نور اسالم کور می
و  4و طـبس  3خود زدند بلکه بتوانند این نور خدایی را خاموش سازند. از توطئـه کردسـتان  

گرفته تا جنگ تحمیلی، ولی دیدیم که به حول و قوه  7و منافقین 6صدر و جنایت بنی 5کودتا
هـاي  تـر از روز  هاي شرق و غرب نقش بر آب شد و ایران اسـالمی محکـم   الهی همه توطئه

  اول ایستاده است.  

                                           
 ».کن وشد و دین خداي یگانه حاکم گردد و با آنها جنگ کنید تا فتنه ریشه. «193 از بقره/بخشی  -1
  خوانا نیست. -2
 ر.ك.تعلیقات. -3
  ات.ر.ك.تعلیق -4
 ر.ك.تعلیقات. -5
 ر.ك.تعلیقات. -6
 .ك.تعلیقات.ر -7
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قدر بجنگید تـا فتنـه از    آن«دانید خداوند در قرآن فرموده است:  که می طوري  همان 1[...]  
دانیـد منظـور از فتنـه     . می2»روي زمین برداشته شود و حکومت روي زمین از آن خدا باشد

اه چیست؟ یعنی فساد بزرگ وقتی کـه سـربازان مـزدور اسـرائیلی در حملـه بـه دو اردوگـ       
ترین فتنه اسـت   کنند، این بزرگ صد زن مسلمان تجاوز می به هفت 4و شتیال 3فلسطینی صبرا

و اگر یک مسلمان خبر را بشنود و از سر جاي خود تکان نخورد، او مسلمان نیسـت. پـس   
برخیزید که دست خدا با شماست و تا او نخواهد شما زنـدگی نخواهیـد کـرد، اگرچـه در     

هـاي بسـیار محکـم     یابد اگرچه در برج مرگ شما را در می«فرماید:  جبهه باشید که قرآن می
گروه قلیلی بر گروه کثیري به سبب ایمـان  «گوید:  و در مورد کمی افراد مسلمان می 5»باشید

داریـد کـه    ها را گرم نگه  پس با توکل به خدا عزم خود را جزم کنید، جبهه 6»شوند پیروز می
وقت همه باید بجنگید، از مرد و زن  آید و آن می پیش شما  ه اگر شما به جبهه نروید، جبهه ب
حسـین شـما را    7»هل من ناصر«) نیاز به یـاري دارد و  7و امروز روزي است که حسین(

  طلبد. می
اي هم خدمت پدر و مادر عزیزم عرض دارم. شما زحمت بسیاري براي مـن   کلمه 8[...]  

هاي شما را داده باشم، هـر چنـد کـه     خ زحمتکشیدید و انشاءاهللا که من توانسته باشم پاس
یـاد   توانم. در مرگ سرخم گریه و زاري نکنید، در غم من صحنه کربال را بـه   وقت نمی هیچ

  یاد آوریـد. مگـر خـون مـن از خـون علـی       ) به 7(9اکبرش  ) را، علی7آورید، حسین(
  تر است، مگر من از آنها عزیزترم. ) سرخ7اکبر(

                                           
 خوانا نیست. -1
 .193 بقره/ترجمۀ  -2
  ر.ك.تعلیقات. -3
  ر.ك.تعلیقات. -4
 .»اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده«. 78 نساء/ اي از بخشی از ترجمه -5
 ».ًةکثیر ًفئۀ تٍ غَلَبقلیلۀٍ فئۀکم من . «249ترجمه بخشی از بقره/  -6

  ر.ك.تعلیقات. -7
 خوانا نیست.   -8
 ر.ك.تعلیقات. -9
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وزي در بین شما نیستم، وعده ما در آخرت. انشاءاهللا آنجا در کنـار  بدانید که فقط چند ر  
شـود. خانـه    هـم زدن تمـام مـی    شما خواهم بود. این دنیا دو روز است و در یک چشم بـه  

کـنم   توانیم باید آنجا را بسازیم. اما در پایان، به شما سفارش مـی  استراحت آنجاست و تا می
. نکند خداي ناکرده تفرقه در بین شما ایجاد شود و که راضی نیستم خون شهدا به هدر رود

اسالم و امام و انقالب را فراموش کنید. تا آخرین قطره خون خـود از اسـالم و امـام دفـاع     
و اگر همه شما هم فدا شوید، ارزش دارد و بدانیـد   1»االسالم یعلوا و ال یعلی علیه«کنید که 

دارید و این را هم بگویم کسی کـه   محکم نگه پس آن را  2که این کشور االن نور چشم [...]
نسبت به انقالب بدبین است و به عبارتی ضد انقالب است، در تشییع جنـازه مـن شـرکت    

کـنم کـه نمـاز را سـبک      کنم و بـه همـه سـفارش مـی     هایم را به بسیج هدیه می نکند. کتاب
  جا آورید. نشمارید که نماز ستون دین است و مستحبات را به

  

  »اهللا و برکاته رحمۀعلیکم و  والسالم«
  

  آید. پیش شما می اگر شما به جبهه نروید، جبهه به   
  

                                           
 ».گیرد گیرد و خیري بر آن برتري نمی اسالم برتري می. «1052، حدیث149الفصاحه، ص نهج -1
 خوانا نیست. -2
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  هاي کلیدي عبارت
I  جبهه آمدم.  فرمان شما به اي امام عزیز، من به  
I .اي مردم مسلمان ایران من، امام عزیز را تنها نگذارید  
I تان را رعایت کنید. همیشه حجاب اسالمی  
I ات بترسند. ) شیرزنی باش که منافقین از روحیه3ثل حضرت زینب(اي مادر عزیزم، م  
I الناس و دروغ و غیبت و غیره بپرهیزید. از گناهان کبیره یعنی حق  
I   اسلحه بر زمین افتاده شهدا را، که بر زمین افتاده است، بردارید و با ایمان مستحکمتان به جنـگ

  دشمن اصلی یعنی آمریکا بروید.

    ابراهیم :نام
  نژاد مطهري خانوادگی:  نام

  رجبعلی پدر: نام 
  فاطمه مادر:نام 

  1346نهم دي  تاریخ تولد:
  شهرستان تهران محل تولد:
  دوم متوسطه   تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1364ویکم بهمن  بیست تاریخ شهادت:
  اروندرود محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  رضاي دامغان   گلزار شهداي فردوس :مزار
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  نژاد ابراهیم مطهري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
و با سـالم و   )3(الزهرا نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و یگانه بانوي اسالم فاطمه  هب

  .) است7ترین آنها امیرالمومنین ( ) که اولین و مظلوم7درود بر امامان اطهار (
ز ) و یاران باوفاي آن حضرت ا7بن علی ( سالم و درود خدا بر ساالر شهیدان حسین  
و سالم و درود خدا بر سربازان پـاك   2گرفته تا حبیب بن مظاهر )7(1حسن[ال]بن  قاسم

شکن و حمد و سپاس خداوندي را کـه چنـین    ب برحقش خمینی بتیامام زمان (عج) و نا
رهبري در این زمان به ما عطا فرمود و ما را از ظلـم و فحشـا و فسـاد بـه صـراط مسـتقیم       

  .هدایت کرد
وندي را که به ما اندیشه داد تا اسالم را بشناسیم و به ما قلب داد تـا  حمد و سپاس خدا  

راه اسالم را دوست بداریم و به ما جان داد تا در راه اسـالم فـدا کنـیم و بـه فـیض بـزرگ       
حمد و سپاس خداوندي را که در ایـن برهـه از زمـان توفیـق جهـاد در       .ل آییمیشهادت نا

  م که از این حقیر قبول فرماید.راهش را به ما داد و از او می خواه
  پیام به امام خمینی:  
روم بـا یـاد جـد شـما امـام حسـین        می من به جبهه آمدم به فرمان شما و ،اي امام عزیز  

  میرم. ) و با یاد خداوند متعال می7(
همیشـه در شـعارهایتان ایـن را     .3این امام عزیز را تنها نگذاریـد  ،اي مردم مسلمان ایران  

نیستیم امام تنها بماند و این شعارتان را از ته قلـب بگوییـد    4د که ما اهل کوفهفراموش نکنی
عمل هم بکنید تا باشد که به رهبري امام مهدي (عج) و در کنار امـام خمینـی بـه جنـگ      و

  کفار برویم وآنها را به جزایشان برسانیم
  

                                           
 ر.ك.تعلیقات. -1
 ر.ك.تعلیقات. -2
  ».نگزارید«در اصل وصیت  -3
 ر.ك.تعلیقات. -4
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  پیام به خواهران عزیزم:
ی زیاد دارم و این را به مـادر و خـواهران   ولی خواهران دین ،من از خواهر محروم هستم  
تان را رعایت کنید و با این کار مشتی محکم بـه   گویم که همیشه حجاب اسالمی م میا دینی

فحشـا و فسـاد همـه     ،خوار بزنید که اگر این حجاب شـما نباشـد   هاي جهان دهان ابرقدرت
  .که این را رعایت کنید کند به امید آن می ایران را پر

  ها:   نوجوانان انقالب، محصل پیام به  
درستان را خوب بخوانید که جوانان آینده انقالب شما هستید و بـا   ،موزانآ و شما دانش  

درس خواندن خودتان تیري به قلب منافقان و دشـمنان اسـالم بزنیـد و از خداونـد متعـال      
  کنم.  آرزوي موفقیت برایتان می

مـن تمـام امکانـات را دادیـد و بـه جبهـه        ایـد و بـه   اي پدر و مادرم که مرا بزرگ کرده  
 ،از اینکه از شـما خـداحافظی نکـردم    ،اي مادرم و برادرانم .کنم از شما تشکر می ،فرستادید
  خواهم که مرا مورد عفو خود قرار دهید. می ،اي پدر و مادر عزیزم .خواهم عذر می

ات  یـه ) شـیرزنی بـاش کـه منـافقین از روح    3مثل حضـرت زینـب (   ،اي مادر عزیزم  
تـرم   گري در بین مردم نباشند و مثل آن موقع که امیـر بـرادر بـزرگ    بترسند و به فکر اخالل

انـد تنهـا    فکر نکنی کـه دو پسـرت در راه خـدا رفتـه     .ات را از دست نده روحیه ،شهید شد
 خواهم برایم دعا کنید تا بتوانم جواب خـون شـهداي اسـالم را بـدهم و     از شما می .هستی
خواستی گریـه کنـی و یـا اینکـه      براي من گریه نکنی و سیاه نپوشی و اگر میخواهم که  می

) و یـارانش  7االثرهاي جنگ باشد و به یاد امام حسـین (  یاد مفقود ه ب ،لباس سیاه بپوشی
  گریه کنی که مظلومانه به شهادت رسیدند.

  :و حاال براي دوستان و آشنایان که با آنها رفت و آمد داشتم  
ید یا پشـت سـر   ا خواهم که هر بدي از من دیده از شما می ،شناسید مرا می اي کسانی که  

پشـت سرشـان حرفـی یـا      ام مرا ببخشید و از طرف من به کسانی که احیاناً کرده یشما غیبت
از آنها طلب مغفرت کنید و به آنها بگویید که مـرا   ،ام اگر یادتان است غیبتی پیش شما کرده

  ببخشند متشکرم.
النـاس و دروغ و غیبـت و غیـره     دهم کـه از گناهـان کبیـره یعنـی حـق      کر میبه شما تذ  

  از شما التماس دعا دارم. .بپرهیزید
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براي من نگریید بلکه براي مفقوداالثرهاي ایـن   ،خواهم که اگر من شهید شدم از شما می  
مـین  را کـه بـر ز   اخواهم که اسلحه بر زمین افتاده شهد جنگ گریه کنید از شما برادرانم می

  افتاده است بردارید و با ایمان مستحکم تان به جنگ دشمن اصلی یعنی آمریکا بروید.
  

  نامه ابراهیم مطهري نژاد وصیت
  20/11/64مورخه 
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  هاي کلیدي عبارت
I چنان مردمی هستید که خود الگو و سرمشق براي یکدیگرید. شما آن  
I برادران نگاهتان را مواظب باشید. خواهم حجابتان را و خواهران من، از شما می  
I .لذتی که در گذشت است، در قصاص نیست  

  علی :نام
  نژاد مطهري خانوادگی:  نام

  حسین پدر: نام 
  سکینه نام مادر:

  1345اسفند وسوم  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان دامغان محل تولد:
  دیپلم تجربی تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1366ونهم تیر  بیست تاریخ شهادت:
  عراق  جزیره مجنون محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

  رضا گلزار شهداي فردوس :مزار
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  نژاد علی مطهري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1».بل احیاء عند ربهم یرزقون وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً«

کـه رفتنـد کـار حسـینی       آنـان  2،منت خدایی را عزوجل که طاعتش موجب قربت است  
  3ند.ا اید کاري زینبی کنند وگرنه یزیديکه ماندند ب  و آنانکردند 

با سالم و درود بر یگانه منجی عالم بشریت مهدي موعود (عج) و نایـب بـرحقش امـام      
هاي اسالم و درود بـر رزمنـدگان و پوینـدگان     در جبهه شد[گان] روح اهللا و شهیدان و کشته

مقدمه سخن را کوتاه  همیشه در صحنه. بی ت خوب اهللا ومسالم بر شما ا .اهللا خط سرخ ثار
چنـان   چـون شـما آن   ،کنم و خدمتتان عرض کنم که با شما مسلمانان چندان وصیت ندارم

  خود الگو و سر مشق براي یکدیگرید. [که] مردمی هستید
بعـد از مـن سـبب     شـما  اعمـال  خواهم که من از شما می :اما به شما خانواده و نزدیکان  

امـا گریـه شـما     ،گویم گریه نکنید، گریه کنیـد  نمی ،خانواده عزیزم .دخوشحالی دشمن نشو
اما گیسوان  ،اما جامه بر تن پاره نکنید. گریه کنید ،گریه کنید .سبب خوشحالی دشمن نشود

خـواهم   شـما مـی   مـن از  ،خـواهران د. اما سخن با شما خـواهران و بـرادران:   خود را نکشی
  اظب باشید.نگاهتان را مو حجابتان را و برادران

شناسـید   خواهم این است که اگر من را می ه شما مردم دامغان میو اما آنچه را که از هم  
لـذتی کـه    که چنین است چون این ،کنم عاجزانه طلب بخشش و مغفرت می ،شناسید یا نمی

  در قصاص نیست.  ،در گذشت است
  نژاد علی مطهري

11/1/64 

                                           
البته نپندارید که شهیدانِ راه خدا مردند بلکه زنده به حیـات ابـدي شـدند و در نـزد خـدا متـنعم       . «169آل عمران/  -1

 ».خواهند بود
 از مقدمۀ گلستان سعدي است.   -2
  سخنی از دکتر علی شریعتی است. -3
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  هاي کلیدي عبارت
I   دانم. آمدن به جبهه، اطاعت از والیت فقیه میهدفم را از  
I  هل من «اهللا. نایب امام زمان(عج)، براي نجات اسالم نداي  امروز هم حسین زمانه، خمینی روح

  سر داده است.» ناصر ینصرنی
I         من براي انجام این مسئولیت خون کم قابلم را براي آبیـاري درخـت شـکفته اسـالم بـر زمـین

  ریزم. می
I  م و تمام روحانیت مبارز را تنها نگذارید.اسالم و اما  
I  .پدر و مادرم، خود را در خط اسالم قرار بدهید  
I  .اطاعت از والیت فقیه را فراموش نکنید  
I  .امام را دعا کنید  

   یداهللا :نام
  نژاد مطهري خانوادگی:  نام

  رجبعلی پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1342دوازدهم مهر  تاریخ تولد:
  رانشهرستان ته محل تولد:
  آموز دوم متوسطه دانش تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1361یازدهم آبان  تاریخ شهادت:
  خوش عین محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

رضـاي  گلزار شـهداي فـردوس    :مزار
  دامغان
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  نژاد یداهللا مطهري
  

  1بسم اهللا الرحمن الرحیم
   .2»بل احیاء عند ربهم یرزقون وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً«
نـزد خـداي خـویش     و زنده هسـتند  هاشوند آن که در راه خدا کشته می  مرده مپندارید آنان«

    »برند روزي می
 [را] هدفم .نامه بنویسم وظیفه شرعی خودم دانستم که وصیت ،شوم چون راهی جبهه می  

ي پیـروز  به فرمان او جهـاد در راه خـدا و   دانم و از آمدن به جبهه اطاعت از والیت فقیه می
آخـرین   و خـود  تا آخرین قطره خون اسالم بر کفر براي جنگ با کافران بعث عراق رفتم و

خـواهیم   چنـدین روز دیگـر بـه امیـد پروردگـار مـی       جـنگم.  هاي مسلسلم می فشنگ گلوله
خواهم که اگـر خـون    از خدا می سپارم و عملیات وسیعی انجام دهیم که خود را به خدا می

  مرا به درجه شهادت برساند. ،تواند انجام دهد می من حقیر خدمتی براي اسالم
ي براي یک همچنـین لحظـه کـه در    ا کنم که تاکنون مرا نگه داشته را شکر میو ت ،خدایا  
یـک   دانـی کـه از   مـی  دارند به میدان بروم. در خدمت مردمی که براي او قدم برمی و تراه

گـرش را جوانـانی در دسـت    طـرف دی  با تمام امکانات و و طرف آن را کفر در دست دارد
 چنین خود را در کنار و وقتی که این کنند. ایمان که براي حق مبارزه می با دارند سلحشور و

راه  در مـردن خـود را   دیگر مرگ براي من مفهـومی نـدارد و   ،کنم یارانش احساس می جزء
  گونه مردن. این زندگی کردن و ،گونه زیستن چه خوب است این بینم و سعادت می

ـ  )7(فرزند علـی  )7(این نداي حسین 3»هل من ناصر ینصرنی«قتی که صداي و     هب
گوش رسید که در ظهر عاشورا ندا در داد کیست مرا یاري دهد .امروز حسین زمانه خمینی 

داده کـه   سـر  »هل من ناصر ینصرنی«براي نجات اسالم نداي  (عج)روح اهللا نایب امام زمان
بر ماسـت کـه ایـن نـداي حسـین       المی مرا یاري دهد.میهن اس کیست براي نجات اسالم و

                                           
  ».خوش ، محل شهادت: عین11/8/61عضو: بسیج، تاریخ شهادت: «در باالي وصیت تایپی شهید آمده است:  -1
  .169آل عمران/  -2
 ر.ك.تعلیقات. -3
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این پیرمرد متقی که مانند یک شـیر بـا اسـتکبار     بشتابیم و یاري او هب زمانه را پاسخ دهیم و
پس بر گردن ماست که ایـن مسـئولیت    ه است.پرداختداخلی به مبارزه  1با منافقین جهانی و

قابل خـود را بـراي آبیـاري درخـت      ممن براي انجام این مسئولیت خون ک را انجام دهیم و
ایـن انقـالب    [ي]جلـو  ریزم تا شاید تمام منافقان به خـود آینـد و   شکفته اسالم به زمین می

آشـنایان اسـت    بر شما دوستان و جنگند.نمنافقانه با اسالم  بزرگ نریزند ویا سنگ کوچک 
زیـرا بـا    ،تنهـا نگذاریـد  تمام روحانیت مبـارز را   امام و اسالم و و دهیدکه این راه را ادامه 
بخـش   این مکتـب کـه نجـات    ،اسالم سر کار آمده و  امام این منافقین به نابودي روحانیت و
  .کنند آن را نابود می گیرند و به بازي می ، رامستضعفان است

گناهکار را به درگـاهش   اگر خداوند این بنده ضعیف و ،برادران عزیزم مادرم و پدرم و  
شـما شـده    این افتخاري است که نصیب من و ،شهادت نصیب من شد پذیرفت و راه داد و

افتخار شما اینکه فرزندتان را در راه اسـالم   افتخار من اینکه مرگم در راه خدا بوده و است.
خواهم در سوگ  مادرم می و از شما پدر ،اگر خداوند نصیبم کرد ،بعد از شهادتمد. فدا کردی

    به یاد شهداي کربال باشد. ،گریه کنیداگر هم خواستید  من اشک نریزید و
اطاعت از والیت فقیه را فراموش نکنیـد   خود را در خط اسالم قرار داده و ،مادرم پدر و  
 و پـدر  ،اي نـور چشـمانم   اي سـرورانم و  .ام را مگذار بر زمین باشد اسلحه افتاده ،برادرمو 

ول زندگی ممکـن اسـت بـه    ا خاطر اینکه در هب ،کنم از شما درخواست عفو می ،مادر عزیزم
همچنـین   رسـانم و بوظیفه خود را به انجـام   منتوانست شما را ناراحت کرده و ین وهشما تو

    مصرف رسانید. به  یهمقدار پولی که دارم در راه خیر
  »برکاته  واهللا ۀرحم والسالم علیکم و«

    .ا دعا کنیدامام ر .متشکرم، خاك بسپارید  به اگر امکان دارد من را در کنار شهدا  
  خمینی را نگه دار. (عج)خدایا خدایا تا انقالب مهدي

  »والسالم«
  نژاد یداهللا مطهري 

24/7/61  

                                           
 ر.ك. تعلیقات. -1
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 723نژاد، یداهللا      مطهري ¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I  .شهادت کمال انسان است  
I        آنانی که شهادت را نصیب خود کردند و از این دنیا رخت بـر بسـتند، از مقـربین درگـاه حـق

  هستند.
I   اند. روي خون شهیدان پاي گذاشته اعتنایی به مسائل حجاب کنند، به  بیاگر خواهران گرامی  
I  .قبل از دفن شدن جسدم، پرچم آمریکا و اسرائیل را به آتش بکشید 
I اید. اگر یک ذره از ایمان شما سلب شود، به خدا قسم روي خون شهیدان پاي گذاشته  
  

  حمید :نام
  مظاهري خانوادگی:  نام

  حبیب پدر: نام 
  احترام نام مادر:

  1349هشتم دي  تاریخ تولد:
  شهرستان سمنان  محل تولد:
  پایان دوره راهنمایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

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

  امامزاده یحیاي زادگاهش :مزار



 725مظاهري، حمید      ¹استان سمنان 

  حمید مظاهري
  

  1بسم اهللا الرحمن الرحیم
ال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و مـا  من المومنین رج«

  .  2»بدلوا تبدیال
عهد و پیمانی که با خدا بستند کامالً وفا کردند،  مردانی هستند که به   برخی از مومنان بزرگ«

پس برخی بر آن عهد ایستادگی کردند و برخی به انتظار مقاومت کرده و هیچ عهد خـود را  
  ».یر نداندتغی

سالم و صلوات خداوند به عزیزانی که لباس رزم و لباس سربازي صاحب الزمـان(عج)    
را بر تن کردند و چون صفوف مستحکم در مقابل کفر ایستادگی کردند و تا آخـرین قطـره   

الزمـان بـود، از کشـور و     خدا و صـاحب  خون رنگین خود، که سرچشمه گرفته از عشق به 
. و سالم و درود خداوند به منجی عالم بشریت و نایب برحقش امـام  میهن خود دفاع کردند
  .3اهللا منتظري مقام رهبري آیت مستضعفان و قائم

عهده فرد مسلم و مومن و مسلمه و مومنه است کـه بایـد     بر حسب وظیفه شرعی که به  
م رحمت خالق عـال  قبل از مرگ وصیت کند، این چند جمله را این بنده عاصی و محتاج به 

کنم. شهادت کمال انسان اسـت و هـر انسـانی چنـین      من باب وصیت در این ورقه ذکر می
کـه شـهادت را نصـیب خـود کردنـد و از ایـن دنیـا رخـت          کند. آنانی  سعادتی را پیدا نمی

که هنوز در این وادي سیاهی دنیـا هسـتند،     بربستند، از مقربین درگاه حق هستند ولی آنانی
به حالشان  4اهاي شهادت برسانند وگرنه بد ي سعادت و اگر شد به قلهها باید خود را به قله

که ظلم کردند به نفسشان. اگر شهادت نصـیب اینجانـب حقیـر بنـده گناهکـار شـد، چنـد        
  وصیت دارم که امیدوارم شما آن را برآورده کنید.

                                           
  ».نامه شهید حمید مظاهري متن وصیت«در باالي وصیت تایپی شهید آمده است:  -1
  .23احزاب/  -2
  ر.ك.تعلیقات. -3
 ».بد«در اصل وصیت  -4
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سـر  دانـم کـه بـر     مـی  ،اهللا دارم اهللا: اولین وصیتی که به امت حزب وصیت به امت حزب  
د. اي ام افراد پـاك و مـومنی هسـتن    دانم بر سر جنازه هاي شهدا هستند و می ام خانواده جنازه

)، شما را به اینان قسم که بدانید اگـر یـک ذره از   6محمد(ماندگان نسل  مردم، اي باقی
ایـد. اگـر    روي خون شـهیدان پـاي گذاشـته     قدم به خدا قسم یک   ایمان شما سلب شود، به

) بازخواسـت  3خدا قسم نزد زهرا(  اعتنایی به مسائل حجاب کنند، به امی بیخواهران گر
  خون این همه شهیدان را بدهند. موفق باشید. 1خواهند شد و باید جواب

ام: خانواده گرامی و عزیزم، پـدر و مـادر ارجمنـدم و دیگـر اعضـاي       وصیتم به خانواده  
گواري خود مـرا ببخشـید و عفـو کنیـد و از     اید، به بزر ام، اگر از اینجانب بدي دیده خانواده

خداوند براي من طلب مغفرت کنید و توصیه دیگر من این است که بـراي مـن هفـت مـاه     
نماز قضا بخوانید و اگر هم شد، بیشتر بخوانید و نصف مبلـغ پـول مـرا بـه نیـت مـن (رد       

ف کنیـد و  دانید فقـط در راه اسـالم مصـر    مظالم) بدهید و بقیه را طوري که خود صالح می
  ام. دیگر وصیت ندارم و وجدانم راحت است از اینکه وصیت خود را نوشته

وصیت آخر این است که دوست دارم قبل از دفن شدن جسدم، پرچم آمریکا و اسرائیل   
  را به آتش بکشید.

 امید است در روز قیامت از سالکان و مقربین درگاه حق باشیم.  
  

  ملتمس دعاي عاشقان
  مظاهري حقیر شما، حمید

                                           
 ».گوي جواب«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I  هاست. ترین مرگ خدایا، شهادت را در راه خودت نصیب من گردان که شیرین  
I  کند. شهادت مردنی است که حیات ملتی را تضمین می  
I گرداند. شهادت رفتنی که ماندن امتی را بیمه می  
I  .شهید قلب است در کالبد انسانیت و خون است در پیکر اجتماع  
I  فرمان امام عزیز باشید.  وش بههمیشه گ  
I  قدر (امام خمینی) را بدانید. قدر این رهبر گران  
I  دهد. خداوند متعال بندگان مؤمن خود را در هر لحظه تحت آزمایش قرار می  

  حسین :نام
  مظفري خانوادگی:  نام

  محمد پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1340دوم فروردین  تاریخ تولد:
  کالمو از توابع شاهرودروستاي  محل تولد:
  پایان دوره ابتدایی تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1363ویکم اسفند  بیست تاریخ شهادت:
  رود دجله عراق هادت:محل ش

  ترکش و گلولهاصابت  نحوة شهادت:
  گلزار شهداي زادگاهش :مزار



 729     حسین، فريمظ ¹استان سمنان 

  حسین مظفري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . 1»وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون«
ي اهل ایمان نپندارید که شهیدان راه خدا مردند بلکه زنده به حیات ابدي شدند و در نـزد  ا«

  ».خدا متنعم خواهند بود
  هاست. ترین مرگ خدایا، شهادت در راه خودت را نصیب من گردان که شیرین  
 نام او کـه   ام در جهت اوست و به نام او که زندگی نام او که همه چیزم از اوست. و به به   

خاطر اوست، بـودنم از اوسـت، رفتـنم از اوسـت      نام او که] زنده بودنم به زنده به اویم. [به 
یادم اوست، جانم اوست، معشوقم اوست، معبودم اوست مقصودم اوسـت، مـرادم اوسـت،    

کنم، امـا بیـانش نتـوانم     هایم احساسش می ذره وجودم با تمام سلول کنم با ذره احساسش می
  کرد.
  تو هیچ و پوچ خواهم بود. یادم باش که بی یادت، به   بهاي همه چیزم   
گـذار جمهـوري اسـالمی ایـران و رزمنـدگان       فراوان بر امام امت، بنیان 2با سالم و درود  

ها سینۀ ستم را به نیش خنجـر فریادشـان    شرري فروزان که در انبو[ه] ظلمت چونعزیز که 
و عاشـقانه بـر بـال     هـا[ي] خالصـانه   نیطرد خودبیبالی که در  اند و جز هماي سبک شکافته

از سپاهی اصیل که در طریـق سـاالر خـویش گـام      توداري  گیرند و جز طالیه رفتن اوج می
سـازد و   دارند و جز کشتی الهی که در تالطم امواج اراده و ایمان طوفان گشـتن را مـی   برمی

  در مقام ایثار همچون ابر رفتن را.
رنـج و   خاطر زنـدگی کـردن بـا عـزت مـردن را بـر        اي مقدس که به و شهید جز پیکره  
باخته کـه در طلیعـه    اي پاك آور سکوت براي زنده ماندن برتري داده است و جز پروانه مالل

سپارد تا شمع را نگوید بر که گریسـتی و شـهادت مردنـی     صبح خود را به آغوش شعله می

                                           
  .169آل عمران/  -1
  ».دورود«در اصل وصیت  -2
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شـهید  «گردانـد و   ا بیمه میکند و رفتنی که ماندن امتی ر است که حیات ملتی را تضمین می
  .1»قلب است در کالبد انسانیت و خون است در پیکر اجتماع

پدر و مادر عزیزم، بنا به فرمان خداوند و بنا به مسئولیتی که داشتم بـراي خـدا و بـراي      
نابودي دشمنان اسالم به جنگ کفار رفتم تا بتوانم کمی براي اسالم کمک کرده باشم و خدا 

  و خشنود کنم. را از خود راضی
ساز ظهـور   حق و شایسته ایشان، که زمینه من نیز با ایمان به نیابت امام خمینی رهبري به  

نمایـد تمـامی    باشـد و اسـالم واقعـی را شناسـاندند و تـالش مـی       مهدي(عج) مـی   حضرت
هـایش   توانم سپاس نعمـت  مستضعفین را به سعادت برسانند و بر اثر الطاف خداوند که نمی

ا آورم، قدم در راه گذارم. به امید آنکه به لطف و کرم خداوند متعال بتوانم خـدمت  ج را به 
توان ادعاي مسلمان بـودن   به اسالم و انقالب اسالمی ایران بنمایم، زیرا چگونه می کوچکی

اي که امـام فرمودنـد اسـالم در مقابـل کفـر قـرار        و پیرو امام خمینی بودن نمود و در جبهه
  گرفته حضور نیافته و انقالب اسالمی را یاري ننمود.

جبهه اعزام شدم و شما را در جریـان   پیام براي پدر و مادرم: از اینکه من بدون اجازه به  
امر نگذاشتم، مرا ببخشید چون بر خود [واجب دیدم] در این جدال حق علیه باطل شـرکت  

گونه ناراحت نباشید و افتخار کنید و ما انشـاءاهللا همـین روزهـا پیروزمندانـه بـر       کنم و هیچ
من شـود، خـدا را    رویم و اگر شهادت نصیب سوي کربال پیش می کنیم و به دشمن غلبه می

  شکر و سپاسگزارم و بعد از شهادت من هرگز ناراحت نشوید.
بلکه خوشحال باشید و چون شهادت آرزوي من بود اگر خواستید برایم اشکی بریزیـد،    

هایتـان مشـت محکمـی باشـد بـر دهـان امپریالیسـم و مـزدوران آن          سعی کنید قطرة اشک
محکم پشت سر امام عزیزمان باشید و بـه  خصوصاً صدام و نوکران داخلی آن. چون کوهی 

  گوش کرده و عمل کنید. 2شکن زمان و حجت خدا در زمین [زمین] هاي این بت حرف
فرمـان امـام     اهللا و همیشه در صحنه این است همیشه گوش بـه  و پیام من به امت حزب  

                                           
قیام و انقالب مهدي(عج) بـه ضـمیمه   « از شهید مطهري است. » دت تزریق خون است بر پیکر اجتماعشها«عبارت  -1

 ، انتشارات صدرا.»شهید
 .اضافه است -2
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ایـد   ت کردهصورت کفران نعم قدر را بدانید که در غیر این عزیز باشید و قدر این رهبر گران
باشـد و بـراي جهـان اسـالم      دیده و مستضعف نعمتی الهی می راستی براي ملت ستم و او به

انسانی است بس ارزشمند. خداوند متعال بندگان مؤمن خود را در هر لحظه تحت آزمـایش  
  دهد. قرار می

  نامه کنید: این چند قطعه شعر را هم ضمیمه وصیت  
  مرگ اگـر مـرد اسـت گـو نـزد مـن آیـد       

  
ــگ      ــرم تن ــش بگی ــا در آغوش ــگ ت   1تن

ــتاند پـــر شـــرنگ    ــانی سـ   او ز مـــن جـ
  

ــگ      ــگ رن ــتانم رن ــی س ــن از او دلق   م
    

  آن کس که تو را شناخت جان را چه کنـد 
  

  2فرزنـد و عیـال و خانمــان را چـه کنــد     
ــی      ــانش بخش ــر دو جه ــی ه ــه کن   دیوان

  
ــۀ تــو هــر دو جهــان را چــه کنــد      دیوان

    

  4برکاته اهللا و 3حمۀوالسالم و علیکم و ر
  حسین مظفري

                                           
 شعر از موالنا. -1
 خواجه عبداهللا انصاري است. -2
 ».حمۀبر«در اصل وصیت  -3
 ».برکات«در اصل وصیت  -4
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  هاي کلیدي عبارت
I .بدانید که تشیع همیشه امامش پر خروش و فریادش کوبنده است  
I ،روم. امام خمینی، به جبهه نبرد ایمان و کفر می  اینجانب تنها و تنها به عشق حسین زمانم 
I یابد. شیعه همیشه امامِ فریادگرش را درمی  

  علی :نام
  مظفري خانوادگی:  نام

  میرزا پدر: نام 
  خدیجه بیگم نام مادر:

   1341یکم فروردین  تاریخ تولد:
  روستاي کالمو   محل تولد:
  سوم متوسطه تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1359نوزدهم اسفند  تاریخ شهادت:
  مالکیه   محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي شهرستان زادگاهش :مزار
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  علی مظفري
  

  الرحیمبسم اهللا الرحمن 
  .1»و سیعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون«
  

  به روز مـرگ چـو تـابوت مـن روان شـد     
  

  گمان مبر که مرا درد ایـن جهـان باشـد     
ــغ     ــو دری ــري و مگ ــن مگ ــراي م ــغ ب   دری

  
ــد     ــغ آن باش ــی دری ــو در افت ــه دام دی   ب

  وداع ام چــو بدیــدي مگــو وداع    جنــازه  
  

ــرا وصــال مالقــات آن جهــان باشــد      2م
    

ام را با نام خدا آغاز کرده و با یاد امـام خمینـی فریـاد     نامه نب علی مظفري، وصیتاینجا  
زنم کـه: اي نـابخردان    هاي زمان فریاد می اهللا اکبرم را رساتر کرده و بر سر فراعنه و طاغوت

زمان، بدانید که تشیع همیشه امامش پر خروش و فریادش کوبنده است و شیعه همیشه امام 
امام خمینی، به جبهه   جانب تنها و تنها به عشق حسین زمانم، یابد. و این میفریادگرش را در

ثمر رسـاندن انقـالب اسـالمی      روم بلکه با نثار خون ناقابل خود در به نبرد ایمان و کفر می
وظیفه انسانی و اسالمی خود را انجام داده باشم. ضمناً والـدین و خـواهر و بـرادر و همـه     

اند، مـرا   وص رسانده و امیدوارم اگر از این حقیر بدي یا خالفی دیدهدوستانم را سالم مخص
  به بزرگی خودشان عفو کنند. 

  .3»فی موتکم قاهرین و الموت فی حیاتکم مقهورین الحیاة«  
  شویم.  بعد از ظهر براي دومین بار عازم جنوب می 3یکشنبه 

  علی مظفري
18/7/59  

                                           
 ».کنند انست که به چه کیفر گاهی و دوزخ انتقامی بازگشت میبه زودي خواهند د. «227 /بخشی از شعرا -1
 .شعر از رودکی است -2
 الحیـاه الموت فی حیاتکم مقهورین و «. اصل آن این است: )51البالغه، خطبه  نهج(جمله از حضرت علی(ع) است.  -3

  ».فی موتکم قاهرین
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  هاي کلیدي عبارت
I خواهم امام عزیزمان را تنها نگذارند. ور میاز امت شهیدپر  
I خواهم مشتی محکم به دهن ضد انقالب بکوبند. از امت شهیدپرور می  
I خواهم تا آخرین نفس با صدام و صدامیان مبارزه کنند. از امت شهیدپرور می  
I .تا آخرین نفس در جبهه با صدام و صدامیان مبارزه خواهم کرد  
  

  محمد  :نام
  مظفري خانوادگی:  نام

  مهدي   پدر: نام 
  خورشید نام مادر:

  1318سوم مرداد  تاریخ تولد:
  روستاي کالمو   محل تولد:
  ارم ابتداییچه تحصیالت:
  بسیج کننده: ارگان اعزام

  1363دوم شهریور  تاریخ شهادت:
  سردشت محل شهادت:
  سانحه رانندگی نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمد مظفري
  

  ن الرحیمبسم اهللا الرحم
 1ام نامـه  شکن و نایب امام زمان(عج) وصیت کران به امام امت خمینی بت با سالم و درود بی

، سـاکن  1318، متولـد  10کنم. من محمد مظفري، فرزند مهدي، شماره شناسنامه  میرا آغاز 
روم و از مردم شهیدپرور، برادران و خواهران  هاي حق می کالمو هستم در تاریخ( ) به جبهه

خواهم که امام عزیزمان را تنها نگذارند، با مشتی محکـم بـه دهـن     می 2اللهی لمان حزبمس
 4انقالب بکوبند و تا آخرین نفس بـا صـدام و صـدامیان مبـارزه کننـد و از مسـئولین       3ضد

کنم که اگر این حقیر لیاقت و سعادت ایـن هـدف انقالبـی     برادران سپاه پاسداران تقاضا می
و شهید شدم در وطن خودم کالمو دفـن شـوم و سرپرسـتی و     5اشتمحق بر علیه باطل را د

اهللا مظفـري قـرار دهیـد و اگـر هـم       عهده بـرادرانم و سـیف   فرزند و همسرم به 4نگهداري 
هاي اینجانـب در   همسرم بعد از من که شهید شدم خواست همسري قبول کند، باز هم بچه

ن حقیر تا آخرین نفس در جبهه با صـدام  اهللا مظفري قرار گیرند و ای اختیار برادرانم و سیف
  [و] صدامیان مبارزه خواهم کرد و بنده به کسی بدهکار نیستم.

  قباله همسرم از قزندگانی پرداخت شود. 6و اثاث که دارم ییل طالهاب  
  به امید پیروزي رزمندگان اسالم.  

  »والسالم«
  محمد مظفري

                                           
 ».ام نامه وصیعت«در اصل وصیت  -1
 ».یی اهللا حزب«در اصل وصیت  -2
  ».زد«در اصل وصیت  -3
 ».مسعولین«در اصل وصیت  -4
  ».داشتیم«در اصل وصیت  -5
 ».اساس«در اصل وصیت  -6
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  هاي کلیدي عبارت
I  خدا باشید. یاد  در همه حال به  
I .اگر خدا را فراموش کنید در منجالب هوي و هوس غرق خواهید شد  
I .امت مسلمان ایران، هرگز جنگ را فراموش نکنید  
I   گونـه جـوابی    اگر امروز من و تو از این صحنه عقب بنشینیم، فردا در مقابل خون شـهیدان هـیچ

  نخواهیم داشت.
I ه همان حمایت از امام است، را براي مردم ) پیام برادرتان، ک3چون زینب( شما خواهرانم، هم

  بیان کنید.
I در راه خدا جهاد کنید. برادرانم، هم در جبهه و هم در پشت جبهه  
I اهللا جدا نشوید. وقت از گروه مقاومت و امت حزب هیچ 
I .برادران، امام عزیز را تنها نگذارید  

  محمدمهدي :نام
  مظفري خانوادگی:  نام

  علی پدر: نام 
  فاطمه نام مادر:

  1344بیست خرداد  تاریخ تولد:
  روستاي کالمو محل تولد:
  تداییپایان دوره اب تحصیالت:
  سپاه کننده: ارگان اعزام

  1364پنجم اسفند  تاریخ شهادت:
  فاو عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدمهدي مظفري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
تنجیکم من عذاب الیم* تومنون باهللا و رسـوله و   ةهل ادلکم علی تجار 1منواآیا ایها الذین «

  . 2»تجاهدون فی سبیل اهللا باموالکم و انفسکم
اي اهل ایمان شما را به تجارتی که شما را عذاب خدا نجات بخشد داللت بکـنم* ایمـان   «

  ».هایتان بیاورید به خدا و رسولش و جهاد کنید در راه خدا به اموال و جان
نام آن معبودي که رحمن است و رحیم، غفار است و  نام اهللا پاسدار خون شهیدان. به  به   

) کـه بـا   6به آخرین فرستاده خدا حضرت محمـد(  3غفور، جبار است و کریم. با درود
سـاحل نجـات رهنمـون     زده را بـه   کتاب عترتش ما را راهنمایی فرمود و این کشتی طوفـان 

  ساخت.
گانه منجـی عـالم بشـریت حضـرت مهـدي موعـود(عج) و نایـب        با درود و سالم به ی  

برحقش امام خمینی، امید مستضعفان و محرومین جهان و بـا درود بـه روان پـاك شـهدا از     
صدر اسالم تا کربالي حسینی و از کربالي حسینی تا کربالي خـونین ایـران بـه خصـوص     

  پرور ایران.و با سالم به خانواده شهیدان و امت شهید 4شهیدان عملیات بدر
 5»بـذکر اهللا تطمـئن القلـوب    اال«یاد خدا باشید کـه   ملت شریف ایران، در همه حال به   
یاد خدا باشـید کـه اگـر خـدا را       و در همه حال به» بخشد هایتان را آرامش می ذکر خدا دل«

  فراموش کنید، در منجالب هوي و هوس غرق خواهید شد.
گـوش جـان پـذیرا     هاي پیامبرگونـه او را بـه   و حرف برادران، امام عزیز را تنها نگذارید  

گاه از خط والیـت فقیـه خـارج نشـوید کـه والیـت فقیـه اسـتمرار حکومـت           باشید و هیچ

                                           
  ».امنو«در اصل وصیت -1
  .10-11صف/  -2
  ».ورود«در متن تایپی وصیت  -3
 ر.ك.تعلیقات. -4
  .28رعد/  -5
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دهنـده   است که ادامـه  1انبیاست. برادران، بعد از امام امت حضرت آیت اهللا العظمی منتظري
خـم کـه    2دیرشـود ماننـد قضـیه غـ     خط انبیاست، هـر کـس از ایشـان اطاعـت نکنـد مـی      

تـر   اي راه خود را جدا و دیگران را افضل ) را انتخاب کرد ولی عده7) علی(6پیامبر(
قـول   از منتخب پیامبر قرار دادند. امت مسلمان ایران، هرگز جنگ را فراموش نکنید کـه بـه   

بـرادران،   3».جنگ جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همین مبارزه است«امام عزیزمان 
قـول سـردار شـهید اسـالم شـهید مهـدي        همه حال در صحنه باشـید کـه بـه     همیشه و در

اگر امروز من و تو از این صحنه عقب بنشـینیم فـردا در مقابـل خـون شـهیدان       4الدین زین
و سـوداگران مـرگ مبـارزه کنیـد کـه       5گونه جوابی نخواهیم داشت. برادران، با منافقان هیچ

هاي فساد اخالقی جوانان و امـت حـزب اهللا را    دشمن لباس میش به تن کرده است و از راه
  برند. به کام مرگ می

  .6اهللا کالمو و گروه مقاومت شهید شیخ علی مظفري [...] امت حزب  
آور را از جامعه برد و به آنها مجال سـوداگري را   کنندگان این مواد مرگ 8و توزیع 7[...]  

رزنـد خـوبی نبـودم از شـما عـذر      ندهید و شما پدر و مادر عزیـزم، از اینکـه بـراي شـما ف    
خواهم. امیدوارم که مرا به بزرگی خود ببخشید و حاللم بنمایید و برایم طلـب مغفـرت    می

کنید. پدر و مادرم، اگر که من شهید شدم، شما ناراحت نباشید و افتخار کنید کـه فرزنـدتان   
که خـدا   درستی . به9»ان اهللا مع صابرین«در راه خدا شهید شده است و صبر را پیشه کنید که 

با صابران است. پدر عزیزم، بعد از شهادت من زیاد اصراف نکنید. فقط سوم و هفتم خـرج  
دهید و هدفتان هم این باشد نگاه به دیگران نکنید. مقدار پولی کـه دارم هرچـه از آن بـاقی    

                                           
 ر.ك.تعلیقات. -1
  ».قدیر«در اصل وصیت  -2
 .243، ص13صحیفۀ امام، ج -3
 ر. ك. تعلیقات. -4
 ر. ك. تعلیقات. -5
 خوانا نیست.   -6
 خوانا نیست. -7
 ».توضیع«در اصل وصیت  -8
 سورة انفال. 46از آیۀ  بخشی -9
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فیدي بـراي  ماند به برادرم محمد بدهید تا درسش را ادامه بدهد. برادرانم، امیدوارم که فرد م
) پیام برادرتـان،  3اسالم عزیز و ملت محروم ایران باشید و شما خواهرانم همچون زینب(

که همان حمایت از امام است، را براي مردم بیان کنید که برادرتان در راه خـدا شـهید شـده    
وقـت   است و شما برادرانم در راه خدا جهاد کنید، هم در جبهه و هم در پشت جبهه و هیچ

خصـوص امـت کالمـو     اهللا بـه  ه مقاومت و امت حزب اهللا جدا نشوید. از امت حزباز گرو
است، مرا بـه بزرگـی خـود      خواهم که هرکس از این حقیر بدي یا خطایی دیده عاجزانه می

  ببخشید و برایم طلب مغفرت کند.
  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «

  تبع الهدياوسالم علی من 
  

  ز سـر و تـن نکنـیم   ما هدیه به دوست جـ 
  

ــیم    ــردن نکنـ ــل مـ ــاز میـ ــتر نـ   در بسـ
  لشـــکر شـــکنیم 1مـــا پیـــرو مرتضـــايِ  

  
  هــا پشــت بــه دشــمن نکنــیم در معرکــه  

    

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

  ، الحقیر محمدمهدي مظفري15/11/64روز سه شنبه، مورخه   
  

                                           
 ».مرتضی«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I  شهادت باشد که براي ما و شما افتخار بزرگی است.اگر سرانجام من  
I  شود شهادت نصیب مردان خدا می« فرموده حضرت امام امت:  به«.  
I     الزم است که از اسالم و انقالب اسالمی، که ثمره خون هزاران شهید و جانبـاز اسـت، حمایـت

  کنید.
I .پاسدار خوبی براي خون شهیدان باشید  
I باشید7) و ائمه معصومین(6مبر(شما باید وارث علم و رسالت پیا (.  

  محمد   سید :نام
  معروفی خانوادگی:  نام

   سیدعلی پدر: نام 
  نسا ماه نام مادر:

  1342یکم شهریور  تاریخ تولد:
  مهدیشهر محل تولد:
  دیپلم تحصیالت:
  سیجب کننده: ارگان اعزام

  1365وششم اردیبهشت  بیست تاریخ شهادت:
  حاج عمران عراق محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش   :مزار
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  د معروفیسیدمحم
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
و  و مـنهم مـن ینتظـر    نحبه منین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضیؤمن الم«

1»لوا تبدیالًمابد.  
ــس از حمــد   ــی پ ــان الهــی و ب ــر ســالم و پای ــامبر اســالم تحیــت ب ائمــه  و )6(پی

نامه  وصیت ،اسالمی حقه دیاقرار به عقا شهیدان و صدیقان و ن وصالحا و ):(معصومین
  خود را چنین آغاز می کنم.

 اید امـا خداونـد را   هاي فراوانی کشیده دانم براي فرزندتان زحمت می ،مادر عزیزم پدر و  
اگر سرانجام من شـهادت باشـد کـه     در راه اسالم قدم برداشت و فرزند شما که شاکر باشید
شهادت نصیب مـردان   :امت فرموده حضرت امام ه ما افتخار بزرگی است زیرا بش براي ما و

روحیـه   خواهرانم موجب پاداش الهـی و  برادران و استقامت شما و صبر و و. 2شود می خدا
از  و هخشـید ام مـرا ب  امیدوارم اگر تقصیر در خدمت داشـته  امت اسالمی خواهد شد. هدادن ب

اجر جزیل مسـئلت   خداي مهربان براي شما صبر جمیل و از فراموشم نکنید و دعاهاي خیر
   .نمایم می
انقـالب   الزم اسـت کـه از اسـالم و    ،دادیـد  سالم آبروا اما شما امت شهیدپرور که به و  

پاسدار خوبی براي خون  جانباز است حمایت کنید و اسالمی که ثمره خون هزاران شهید و
قـائم مقـام    پیروي از رهنمودهـاي امـام امـت و   نیز ، را تقوا اطاعت الهی و شهیدان باشید و

امیـد آنکـه از شـفاعت      هب .خود قرار دهید سرلوحه کار را 3منتظري هللا رهبري حضرت آیت
  مند شویم. شهیدان راه اسالم بهره و ):ائمه معصومین( پیامبران و

هجـرت  شما که با که آن این ام دارم و طلبه در خاتمه یک پیام براي دوستان روحانی و و  
در جهـت   کنیـد و  تحمـل مـی   هـاي دوران تحصـیل را   دوري از وطن سختی علمی خود و

                                           
 .23 احزاب/ -1
 .404، ص 15صحیفۀ امام، ج  -2
 ر.ك.تعلیقات. -3
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شما که بایـد وارث علـم    ،یدینما ترویج آن در سطح جامعه تالش می شناخت دقیق اسالم و
هـاي   شما که بایـد در همـه جبهـه    ،باشید ):(ائمه معصومین و )6رسالت پیامبر( و

شما که سـنگر   د انحرافی حضور داشته باشید ویعقا و تباهی فسا و ظلم و مبارزه با جهل و
مسـئولیت   دانیـد کـه ایـن رسـالت و     مـی  اید بدانیـد و  جبهه جنگ را مرتبط ساخته حوزه و
ائمـه    هتوسل ب ت از پروردگار وعاناست تالش بیشتر و و اتقو فقط در سایه نظم و سنگین را
    .توانید انجام دهید می ):(معصومین

در اینجـا از   صـبر نوشـتم و   توصیه به حق و ۀوظیف عنوان تذکر و هب را این چند کلمه و  
التمـاس   طلبم و مادر مهربانم حاللیت می خواهران مخصوصاً پدر ارجمند و عموم برادران و

  دعاي خیر دارم. 
  »والسالم«

20/2/65  
  سیدمحمد معروفی
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  هاي کلیدي عبارت
I روم. به جبهه حق علیه باطل میفرمان امام بزرگ، این روح خدا،   من به  
I   اگر در حین انجام وظیفه به فیض شهادت نایل گشتم، باز هم به هدفم رسیدم، چون که زیر بـار

  ظلم نرفتم.
I .پشت سر والیت فقیه و روحانیت حرکت کنند که این راه راه حق است  
I وار حفظ کنند. خواهم که حجابشان را همچون زینب از خواهران دینی می  
I ها را پر کنید. رهبر عزیز لبیک بگویید و جبهه به پیام  

  محمدحسین :نام
  معروفی خانوادگی:  نام

  علی پدر: نام 
  مریم نام مادر:

   1347دوم اردیبهشت  تاریخ تولد:
  شهرستان مهدیشهر محل تولد:
  تا دوم راهنمایی تحصیالت:
  بسیجی کننده: ارگان اعزام

  1365ویکم اردیبهشت  سی اریخ شهادت:ت
  مهران محل شهادت:
  اصابت ترکش  نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  محمدحسین معروفی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . 1»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
اند و در نزد خداوندشان  شوند مرده نپندارید بلکه آنان زنده کسانی که در راه خدا کشته می«

  ».دخورن روزي می
با سالم و درود بر یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدي(عج) و نایب بـرحقش امـام     

  کنم. ام را آغاز می نامه شکن، وصیت امت، خمینی بت
روم تا دشمنان خدا را  فرمان امام بزرگ، این روح خدا به جبهۀ حق علیه باطل می من به   

یرم و دیگر، من با قلبی سرشار از ایمـان و  نابود کنم تا بتوانم انتقام خون شهدا را از آنان بگ
جـنگم.   خاطر رضاي خدا براي آزادي مردم مسلمان عراق از بند صدام یزیـد مـی   شوق و به

اگر در حین انجام وظیفه به فیض شهادت نایل گشتم، باز هم به هدفم رسیدم چون که زیـر  
  بار ظلم نرفتم.

این است که پشت سـر والیـت    اهللا و منتظران حضرت مهدي(عج) سخنم به امت حزب  
خواهم کـه   فقیه و روحانیت حرکت کنند که این راه راه حق است. من از خواهران دینی می

حفظ کنند تا روح تمامی شهدا شاد شود. من از دوسـتانم   2وار حجابشان را [همچون] زینب
ییـد و  پیـام رهبـر عزیـز لبیـک بگو     خواهم کـه: بـه    اند می و کسانی که به جبهه جنگ نرفته

ها را پر کنید تا بتوانید در آخرت جواب شهدا را بدهیـد. از کلیـه کسـانی کـه آنـان را       جبهه
  کنند.  3اند مرا عفو خواهم اگر بدي از من دیده شناختم عاجزانه می می
ام مخصوصاً پدر و مادرم این است: اگـر موقـع جبهـه رفـتن آنـان را       وصیتم به خانواده  

جاي گریه کـردن   دیگر بعد از شهادت من برایم گریه نکنند. به  ناراحت کردم مرا ببخشند و
ام  اي از قرآن را براي من بخوانند تا خداونـد از گناهـانم بگـذرد. اگـر جنـازه      سعی کنند آیه

  دست شما رسید در گلستان شهدا کنار برادر شهیدم مرادعلی معروفی دفن نمایید. به
                                           

 .169عمران/  آل -1
 ».وار همچون زینب«در اصل وصیت  -2
 ».عف«در اصل وصیت  -3
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از مـن گرفتـی و لـذت شـهادت را بـر مـن        بارخدایا، تو را شکر که مـردن در بسـتر را    
  چشاندي. پروردگارا اماممان را تا ظهور دولت حق در کنار مهدي(عج) حفظ بفرما.

  

  »اهللا و برکاته رحمۀوالسالم علیکم و «
  برادر کوچک شما
  محمدحسین معروفی

16/2/65  
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  هاي کلیدي عبارت
I باشند. دهنده راه تمام شهیدان دوستانم سعی کنند ادامه  
I خواهم چـون کـوهی محکـم پشـت سـر امـام عزیزمـان         ام، از بستگان و دوستانم می از خانواده

 .بایستند
I شکن زمان و حجت خدا در روي زمین گوش کرده و عمل کنند. هاي این بت به حرف 
I .مادرم بعد از شهادتم خوشحال باشد چون شهادت آرزوي من بود  

  مرادعلی :نام
  معروفی خانوادگی:  نام

  علی  پدر: نام 
  مریم نام مادر:

  1339وهفتم شهریور  بیست تاریخ تولد:
  شهرستان مهدیشهر محل تولد:
  یپلمد تحصیالت:
  ارتش کننده: ارگان اعزام

  1361اردیبهشت  هجدهم تاریخ شهادت:
  خرمشهر محل شهادت:
  اصابت ترکش نحوة شهادت:

  گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  مرادعلی معروفی
  

  رحیمبسم اهللا الرحمن ال
  . 2»ال تشعرون 1و التقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء و لکن«
انــد ولــی  شــوند مــرده نخوانیــد بلکــه آنهــا زنــده کســانی را کــه در [راه] خــدا کشــته مــی«

  3)154قرآن کریم، (بقره/ ». کنید شما درك نمی
. 4»ویـد ر رویـد و اگـر بکشـید بـاز هـم بـه بهشـت مـی         اگر کشته شوید به بهشت مـی «  

  (امام خمینی) 
ام مخصوصــاً مــادرم ایــن اســت کــه بعــد از شــهادتم  مــن بــه خــانواده  اولــین وصــیت  

هرگز برایم نگریند، حتـی ناراحـت هـم نشـوند، بلکـه خوشـحال باشـند. چـون، شـهادت          
. اگــر مـادرم یــا هـر کــس دیگـر خواســتند بــرایم    5آرزوي مـن بــود و مـن بــه آن رسـیدم   

هایتـان مشـتی محکـم باشـد بـر دهـان امپریالیسـم و         شـک اشکی بریزند، سعی کن قطـره ا 
کــنم کــه در  مــزدوران آن مخصوصــاً صــدام و نــوکران داخلــی. بــه دوســتانم وصــیت مــی

  راه تمام شهیدان باشند. 6دهنده عزایم ناراحت نشوند، بلکه سعی کنند ادامه
ــانواده   ــی  از خ ــتانم م ــده  ام، از بســتگان و دوس ــن دی ــدي از م ــر ب ــواهم اگ ــرا خ ــد م  ان

هـاي ایـن    ببخشند و چون کوهی محکـم پشـت سـر امـام عزیزمـان بایسـتند و بـه حـرف        
  شکن زمان و حجت خدا در روي زمین گوش کرده و عمل کنند.   بت
دسـت مـادرم نرسـید مثـل هـزاران مـادر دیگـر کـه جنـازه فرزندانشـان            ام به اگر جنازه  

شــهر دفــن  ن مهــديانــد صــبور باشــد. جنــازة مــرا در کنــار دیگــر شــهیدا  را پیــدا نکــرده
  نمایید.

                                           
 ».الکن«در اصل وصیت  -1
 »155بقره/ «در اصل وصیت  -2
  ».155«در اصل وصیت  -3
  .245، ص5صحیفۀ امام، ج -4
  ».رسیدیم«در اصل وصیت  -5
 ».دهند«در اصل وصیت  -6



 757     مرادعلی، معروفی ¹استان سمنان 

درود به شهیدان کـربال و شـهیدان کـربالي ایـران، درود بـه رهبـر عزیـز انقـالب امـام            
خمینی، درود بر امـت شـهیدپرور ایـران. بـه امیـد پیـروزي لشـکر اسـالم بـر قـواي کفـر            

  صدام.
  »اهللا برکاته حمۀوالسالم علیکم و ر«

13/7/60  
  مرادعلی معروفی
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از کبار صحابه و از مؤمنین قدیم بود ابوذر در شرایط بسیار سـخت آغـاز    ابوذر غفاري: •
نبوت پیامبر و در آن فضاي بسته بر سرجمع، با آواز بانگ شهادتین بگفت. مشـرکین  

داد. ابـوذر را   ترین خللی بخود بر سـر اسـالم راه نمـی    بارها او را بزدند و او کوچک
اهللا  به ربذه. در همان جا درگذشت در اوج سـختی و فقـر. از رسـول    نفی بلد کردند

فرماید: ابوذر در امت من بزهد چون عیسی بن مریم است  نقل است که درباره او می
 علیه السالم. عثمان به تحریک معاویه او را تبعید کرد.

یزیـد   صخربن حرب بن امیر بن عبد شمس از قبیله قریش بود. پدر معاویه وابوسفیان:  •
الفیـل متولـد شـد. از اشـراف      و عتبه و برادران دیگر داشت. در ده سال 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  ف همۀپس از قبول مسلمانی ملجأ و که
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  لۀ اشعر یمن است. پیش قراي یمن واز قبی
) 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 
) حکم گردید و عمرو بن عاص او را 7 ق حکمران کوفه شد. در خالفت علی(ه.

  تعلیقاتتعلیقات



 761     تعلیقات ¹استان سمنان 

داد. پـس از آن بـه مکـه گریخـت و پـس بـه کوفـه برگشـت و در همانجـا           فریب
 »دهخدا«درگذشت. 

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  
متون و آثار غربی بود و به نوعی  اسالمی برخی از روشنفکران که آبشخور فکریشان

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

گرایش و وابستگی غربی دچار شده بودند، خطر ایـن کـار ایـن بـود در ادامـه دراز      
نوعی نگـاه و تلقـی از اسـالم فقـاهتی رنـگ       از مبانی اصلی دوري شدند و بهمدت 
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  ی و محکم و مستند امام تمام حرفو فقه ما فقه جواهري است با این موضع علم

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 
از هاجر بود سال تولدش را اسماعیل فرزند بزرگ حضرت ابراهیم  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     

کارد بر گلوي فرزند نهاد. اما خداوند چون اخالص ابراهیم بدون کوچکترین درنگ 
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

ان، کنیا، اریتره و سومالی اسـت. پایتخـت   از کشورهاي آفریقاي شرقی بین سود 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
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هـا   مانـدگی میـراث سـال    جنگ دوم جهانی از مستعمره ایتالیا آزاد شد. فقر و عقـب 
 استعمار این کشور است.

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      د. بعدها به گروهی که خواهان حرکتگفتن می» راست«

هـا جنـاح یـا     جناح یا جریان چپ گفتند و به گروه مقابل و مخـالف ایـن سیاسـت   
جریان راست گفتند. این اصطالح در سایر کشورها هم به نوعی جـاي خـود را بـاز    

یف خـاص  کرد و خود مصادیقی یافت. البته هر دو جریـان سیاسـی در ایـران تعـار    
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«ت است. حداقل باید بپذیریم که متفاو
) 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

 (فرهنگ عاشورا، جواد محدثی).
همسر عبداهللا بن حباب کلبی، یکـی از زنـان شـجاع و مجاهـدي کـه در روز       م وهب:ا •

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  

پس از پاك کـردن خـون از صـورت    تنش جدا کرد و سر را به نزد ام وهب آوردند. 
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      هعاشورا چهار فرزند ایشان ب
  ) شجاعانه جنگیدند تا شهید شدند.7دیگري در رکاب امام حسین(
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) 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

) است کـه در کـربال بـا بـرادرش امـام      7) دختر حضرت علی(3کبري(زینب 
) 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.    ي در روستاي سروها از توابع شهرستان سراب بـه هجري قمر 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،  حائري، شیخ محمدحسین کمپانی اصفهانی بهره علمی برد. عالوه بر ده
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      هعلمی از جایگاه علمی و والیی آنان به د
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   ن محمد:ان کان دی •
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:

  نتهـــیاعطیـــت ربـــی موثقـــاً الی   •
  

ــی  •   • ــعدي و ذریتـــ ــی فاصـــ   اال بقتلـــ
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ــد لــم یســتقم     • ــان دیــن محم   ان ک
  

  اال بقتلــــــی یاســــــیوف خــــــذینی •   •
را حضرت امام خمینی براي قرآن و اسالم بارهـا و بـه   » سازي انسان«تعبیر  سازي: انسان •  

سـازي   اسـالم مکتـب انسـانی   «اند:  جمله کار برده است از آن هاي گوناگون به مناسبت
سـازي   ). اسالم یک مکتبی است که براي انسـان 237، ص 3، ج (صحیفه امام» 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 6سازي است. (صـحیفه امـام، ج    کوبند چون مکتب انسان می

سـازي   ها کارخانـه انسـان   جبهه «اند که تأثیر سخنان امام این تعابیر را قلمی کرده تحت
  ».است

ژنــو) معــروف بــه مهنــدس بازرگــان،  1373دي  30 -تهــران 1286( بازرگــان، مهــدي: •
وزیـر ایـران    سیاستمدار، استاد دانشگاه و پژوهشگر مذهبی بود. او نخسـتین نخسـت  

ش (رئیس دولت موقت) و نخستین دانشـیار دانشـگاه   1357الب پس از پیروزي انق
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
یالت ابتدایی را در مدرسه دانشجویان در دانشکده فنی دانشگاه تهران بود. وي تحص

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    1313و پس از هفت سال در سال  نساجی تحصیل کرد

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: •
تحصیل علوم حوزوي به قم عزیمت کرد و از محضـر بزرگـانی چـون    در پی  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      
ت سیاسـی خـود را   فعالیـ  1341سخنرانی علیه رژیم اسراییل دستگیر شد و از سـال  
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هاي مهمی چون عضویت در  علیه رژیم شاه آغاز کرد. پس از پیروزي انقالب سمت
شوراي انقالب، نمایندگی مردم کرمان در مجلس خبرگان، نمایندگی مردم تهـران در  
مجلس شوراي اسالمی و نیز وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشت و سرانجام 

وزیري به همراه شهید رجـایی بـه    جار دفتر نخستدر حادثۀ انف 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

ـ  وزیري بـه توافـق رسـید. بـا پـذیرش نخسـت       بر سر پست نخست ري از ورود وزی
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.   رستند. به اصول مذهب و اعتقادات خاصی پايمجدداً به خارج از کشور بف
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 
هوري اسالمی پرداخـت.  به پاریس گریخت و به فعالیت علیه نظام جم 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
 شد. قدرت برکنار

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     6پیامبر اکرم(بدر، احد و خندق از همراهان 

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       

مجلس، از سوي حضرت امـام و اجـراي حکـم،    اسالمی تصویب شد. با تأیید حکم 
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 •

و دومـین   عنوان قبله اول مسـلمانان  ) 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

ساخت. امـروز یکـی از مراکـز مقاومـت مسـلمانان در برابـر       میالد این شهر را آزاد 
 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

انی نیروي زمینی ارتـش اسـت و در دوران دفـاع    ها قرار دارد و مرکز پشتیب 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    تی بود که از دوران دفاع مقدس بـه هاي بسیج و مقاوم 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

ر استان خوزستان. این تنگه در شمال غربی بسـتان ودر  اي است د : 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
ه این تنگه نیز نزدیـک  پیوندد. دهان 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 

 نقطه را بازپس گرفتند.ایرانیان این 
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    اسالمی غیرقانونی اعالم شـده اسـت. در سـال   مخالف با نظام جمهوري 
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
 جمهوري اسالمی بسیار دور کرده است.

عراق که در نزدیکی میدان نفتی مجنـون و  اي است در استان بصره  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
وار حجـم عظیمـی از منـابع نفتـی را در یـک منطقـه        اي دیوانه گونه شده است که به

کنسرسـیومی از وزارت نفـت    2009حدود جغرافیـایی جـاي داده اسـت. از سـال     م
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   یک ایرانی افتاد و ایران بر اتوبان العماره مسلط شد ولی

 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
یـا  قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد االصـغر و بقـی علـیهم الجهـاد االکبـر قیـل:       

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     هاد کوچکهنگامی که بازگشتند فرمود: مرحبا به گروهی که ج
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

ان مجاهـدین خلـق   این گروه کوچک از دل سـازم  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      

برابر نظام جمهوري اسالمی ایـران موضـع مخـالف    هاي چپ مارکسیستی در  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
ت جمهـوري را  دانست تائید نکردند. انتخابات ریاس 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
 نیز به کشورهاي بیگانه پناهنده شدند.شدند. برخی از افراد آن 

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  1336را گذراند. وي در دانشکده فنی دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در سال 
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  

جویان آمریکا را تأسیس کرد که این اقـدامات منجـر   در آمریکا، انجمن اسالمی دانش
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
ون توجـه بـه   شد، اما بـد  با آنکه او در آمریکا یکی از دانشمندان مطرح محسوب می

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   مرزهاي فلسطین اشغال شده از خود قهرمانی هاي جبل عامل و در کوه

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  

ت دفـاع  ) بـه وزار ;وي و خاتمه دادن غائلـه کردسـتان، از سـوي حضـرت امـام(     
) 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
. ایـن شـهید بزرگـوار    هـاي بسـیاري را نیـز کسـب کـرد      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.
) بـود و در جنـگ   7از اصحاب رسول خـدا و امیرالمـومنین علـی(    بن مظاهر: حبیب •

) جنگید. حبیب از کسانی بود کـه بـراي   7و نهروان کنار امام علی( جمل و صفین
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
را همراه دیگـر یـاران   گرفت و در واقعۀ عاشو ) بیعت می7( کوفه براي امام حسین

  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(
وان نماد آزادگـی مشـهور   دانند. بعدها حر به عن را اول قتیل روز عاشورا به کربال می
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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: •
دت حزب بعث شد بر سـر  م) که منجر به حکومت درازم1968( 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
تجریـه ایـران و شکسـت و جلـوگیري از صـدور      ها به قصد  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  
و نیروهاي رزمنده ایران به تعبیر حضرت امـام سـیلی خـورد کـه هرگـز از جـایش       

. این حزب در طول تاریخ در خدمت اهداف استکبار بوده است از هـر دو  برنخاست
 ».مصحح«جریان شاخص شرق و غرب. 

تأسیس شد. در ابتدا به جهتی که چندین نفـر از   1320این حزب در مهرماه  حزب توده: •
افسران ارتش شاه به عضویت این حزب درآمده بودند، تحت تعقیب قرار گرفتنـد و  

هـایی شـد. از    ی اعدام رسیدند. در طـول حیـات دچـار انشـعاب    هاي حت 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   
اي مانند شوروي سوسیالیستی تنهـا راه نجـات ایـران     به تصورشان رسیدن به جامعه

دانسـتند،   . با وجودي که به ظاهر خودشان را با نظام جمهوري اسالمی همراه میبود
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       
اه نظام، نسبت به عملکرد خود مخالفت با نظام اسالمی دستگیر و پس از تبیین جایگ

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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هـاي مخـالف اهـداف نظـام جمهـوري       گیـري  علت موضـع  یاد کرد. به» راهه کج«به 
 ن حزب غیرقانونی اعالم شده است.اسالمی ایران فعالیت ای

ترین تشکل مسلمانان انقالبی، بـا محوریـت روحانیـت     مهم حزب جمهوري اسالمی: •
گـذاران آن   اعالم موجودیـت کـرد. بنیـان    1357اسفند  29شد. در  محسوب می

اهللا عبـدالکریم موسـوي اردبیلـی،     اهللا دکتر بهشـتی، آیـت   روحانیونی چون آیت
اي و دکتـر محمـدجواد    اهللا سیدعلی خامنـه  سنجانی، آیترف اهللا اکبر هاشمی آیت

باهنر بودند. عالوه بر هیأت مؤسس، آقایان شهید حسن آیت، اسداهللا بادامچیـان،  
اهللا  دکتر عبداهللا جاسبی، مهندس میرحسین موسوي، آقاي مهدي کروبـی، حبیـب  

عسگراوالدي، دکتر سـیدمحمود کاشـانی، مهـدي عراقـی و علـی درخشـان از       
تیـر   7شوراي مرکزي حزب بودند. با انفجـار دفتـر مرکـزي حـزب در      اعضاي
 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.    
د. اي ش اهللا خامنه دبیر کل حزب پس از شهید بهشتی و شهید باهنر، حضرت آیت
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. ترین رقیب سیاسی خود تا قبل از تعطیلی محسوب می عنوان اصلی به
ش) در محلۀ لومبان اصـفهان بـه دنیـا آمـد و     1307-1360( 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     

را تا اخذ درجـۀ دکتـري ادامـه    الهیات وارد دانشگاه شد و توانست تحصیالت خود 
دهد. دکتر بهشتی پس از فراغت از تحصیل، فعالیت گسترده خود را در آگاهی نسل 

هاي سیاسی و مبارزاتی در رژیم پهلـوي آغـاز کـرد و     جوان و نیز شرکت در فعالیت
هاي بسیار گسترده در تمام ابعاد اجتماعی و سیاسی و  پس از انقالب، پس از فعالیت
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در انفجار دفتر مرکزي حزب جمهـوري اسـالمی، بـه     1360هفتم تیرماه  مذهبی، در
  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: •
ـ       1355وقف شده است. در سال  ن توسط اهـالی دهکـده بازسـازي شـد. تولیـت ای

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       
را به تناسب سکونت امام از امام بـه  وجهه و شهرت جهانی یافت. حتی برخی از شع

 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
حـال کـه فرزنـد    در همـین  » ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل«به دشمنان گفت: 

سوي فرزند پرتـاب کـرد کـه گـوش تـا گـوش        روي دست امام بود، حرمله تیري به
اصـغر را   ) را شکافت و خـون گلـوي او را بـه آسـمان پاشـید. علـی      7اصغر( علی
نامند. (فرهنگ عاشورا، جواد  الحوائج، طفل رضیع، شش ماهه، شیرخواره نیز می باب

  محدثی)
قمـري در مدینـه    43) بـود و در سـال   7هللا الحسین(عبدا 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 حسین(7اکبر( علی
هاشم در روز عاشورا بود. نقل است که در نبـرد   نخستین شهید بنی پرداخت. وي 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   نوك نیزه کرد به او هجوم آورد. پس از آن توسط دشمن آماج تیغ شمشیر و
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
قـدري نوجـوان بـود کـه زره و لبـاس جنگـی        ) اذن میدان گرفـت. بـه  7حسین(
 ید و توسط عمربن نفیل اسدي به شهادت رسید.اش نبود. شجاعانه جنگ 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

و هاي چشمگیري داشت. بارهـا از سـوي رژیـم پهلـوي بازداشـت       خراسان فعالیت
هاي  چندین سال به ایرانشهر تبعید شدند. از اعضاي شوراي انقالب بودند. مسئولیت

مهمی چون سرپرستی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، امام جمعه تهران، نماینده امـام  
عالی دفاع، نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی، حضور فعاالنه  در شوراي 
، رئیس جمهوري اسالمی پـس از  1360نافقین در هاي جنگ، ترور توسط م 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    

حضرت امام خمینی، توسط مجلس خبرگـان رهبـري بـه رهبـري نظـام جمهـوري       
د. از آن تاریخ تـاکنون بـا شایسـتگی تمـام هـدایت امـت       اسالمی ایران انتخاب شدن
  دار شد. مسلمان ایران را عهده

هاي متعـدد متکثـري کـه     پس از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی ایران گروه ها: خلقی •
هاي دیگر بودند با شعار دفاع از حقوق خلق ایـران   اکثراً وابسته به کشورها و قدرت
اي بـراي مسـئولین نظـام جمهـوري اسـالمی       بهانـه  مانند قارچ قد کشـیدند. بـه هـر   

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      
انقالبی به فریب برخی از افراد پرداخته حتی در مقابل نظـام جمهـوري اسـالمی بـا     

خصوص با اشغال النه جاسوسی آمریکـا مشـخص    واهی قد علم کردند. بههاي  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
واضـع معاندانـه بـا نظـام     آغاز پیروزي انقالب اسالمی بـا پیگیـري خـط نفـاق بـه م     

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    مقابل نظام جمهوري اسالمی پرداختند. اشـاره شـهیدان بـه ایـن گروهـک     

 است.» خلقی«اصطالح 
اي اسـت از مسـلمانان کـه بعـد از جنـگ صـفین و مسـئله         نام فرقه رج (مارقین):خوا •

) 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  

) 7آمدنـد، بـا علـی(   بـار در حـزورا گـرد     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
العرب. این فرقه در عهد امویـان یکـی از مشـکالت     ةاي در جزیر پیدا کردند و دسته

) جنـگ  7روان هم بین آنهـا و حضـرت علـی(   بزرگ دولت اسالمی بودند. در نه
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).

لـی  پـس از پیـروزي انقـالب اسـالمی، عوامـل داخ      دانشجویان مسلمان پیرو خط امـام:  •
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
امنی در برخی مناطق از جملـه کردسـتان و گنبـد و منـاطق      ها و نا به تحریک قومیت
تعهد و انقالبی با تیزهوشی متوجه شدند این پرداخت. دانشجویان م 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 

اي از دانشجویان متعهد، جان برکف و انقالبی و شجاع را کـه بـراي    امریکاست. عده
عنـوان   هاي امریکا حاضر بودند شهادت را بـه جـان بخرنـد بـه     ثی کردن شیطنتخن
نامه بـا شـور    هم پیمان شدند و با نوشتن وصیت» دانشجویان مسلمان پیرو خط امام«

انقالبی به سفارت امریکا حمله کردند. سفارت امریکا را اشغال، و اسـناد و مـدارك   
دسـت آمـد. بـاوجودي کـه      امریکا بهبسیار مهم و ارزشمندي از به اصطالح سفارت 
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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

بسیاري از عوامل داخلی و خارجی آن زده شـد. از آن تـاریخ بـه بعـد بـه سـفارت       
گویند. ضمناً امام خمینی با وجود مخالفـت آقـاي مهـدي     می» یالنه جاسوس«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     

  کردند.
جمـع سـاخت. در سـال     اسرائیل بود که سلطنت را هم در خـور  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

صدا بود. چون زبـور خوانـدي، از خـوش آوازي او مرغـان هـوا فـرود        خوش
حکمـت داد و لقمـان    آمدند. در سال دوازدهم سلطنت او خداوند لقمـان را  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  
 ساخت. می

: این شعر را پس از انقـالب بـه افـراد متعـدد نسـبت      در مسلخ عشق جز نکو را نکشند •
شـدند   مخصوص افرادي که از سوي رژیم طاغوت اعدام میدادند. از زندان سیاسی 

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     12وا دیده به جهان گشود. تا سن خانوادة اهل علم و تق

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        

اهـد،  هاي این عـالم مج  طاغوت و استبداد رضاخانی همت گماشت. بر اثر افشاگري
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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، به امام پیغام فرسـتادند کـه حاضـر بـه همکـاري در نهضـت       1342خمینی در سال 
د دسـتغیب نقـش رهبـري اسـتان     هستند و در مدت تبعید و زندانی شدن امام، شـهی 

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       1360فارس است. شهید دستغیب سرانجام در آذرماه 
ار گرفتنـد و همـراه چنـد تـن از یـاران خـود بـه شـهادت         جمعه مورد سوءقصد قر

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: •
مختـاري بـراي   است. مأموریت اصـلی ایـن حـزب از آغـاز تأسـیس، فعالیـت خود      

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

موجب شد که با نظام جمهوري اسالمی ایران به تقابل بپردازد. حضور قدرتمند و با 
ظام در کردستان فلسفه وجودي حزب را از بین بـرد و نبـود   تدبیر و کارایی خاص ن

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.   7(اصغر علی

) عـزاداري کـرد.   7سـال بـراي سیدالشـهدا(    سپس به مدینه بازگشت و مدت یک
هایی هم در سوگ آن حضرت سرود. خواستگارانی از اشراف و بزرگان قریش  مرثیه

پیوسته گریان  )7را رد کرد و حاضر نشد با کسی ازدواج کند. در سوگ اباعبداهللا(
) 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
  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    خود را تا اخذ گواهیابتدایی 
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زمـان،   وارد نیـروي دریـایی شـد و هـم     1338و پس از عزیمت به تهـران در سـال   
تحصیالت خود را از طریق مدارس شبانه ادامه داد و توانست در رشـتۀ ریاضـی در   

دارس مشغول به کـار شـود.   التحصیل شود و به عنوان معلم در م 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  1359مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی و در سـال  

بــر اثــر انفجــار دفتــر  1360شــهریور  8ر اســالمی را برعهــده داشــت و ســرانجام د
 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  پس از دستگیري به جهت همکاري صمیمانه با عوامل رژیم طاغوت به

حبس ابد محکوم شـد. پـس از پیـروزي انقـالب     معرفی شبکه سازمان با تخفیف به 
اسالمی از ابتدا به موضعگیري علیه نظام جمهوري اسالمی پرداخت. پـس از آن کـه   

سـعی کـرد هـواداران سـازمان را علیـه       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       پاریس گریخت و به فعالیتبه 
فعالیتشان را غیرقانونی اعالم کرد. با هماهنگی و همکـاري آمریکـا بـراي مقابلـه بـا      
ایران به عراق کوچ کرد و در حواشی بغداد برایشان اردوگاهی موسوم بـه اشـرف از   

دند. با دریافت کمک از سـوي عـراق   سوي صدام حسین ساخته و در آنجا مستقر ش
آوري اخبار بسیج کرد. عملیاتی را  هاي جنگ به جمع و آمریکا عواملشان را در جبهه
خصـوص رزمنـدگان دالور اسـالم طراحـی و اجـرا       علیه جمهوري اسالمی ایران به

دهـی مجـدد    در این عملیات متحمل شکست بسیار سنگینی شدند. با سازمان  کردند،
تاکنون در خدمت منویات آمریکا و عوامل مزدور حزب بعث عـراق بـه    از آن تاریخ

مزدوري مشغولند. در جریان ترورهاي کـور خیابـانی و سـازمانی در دفتـر مرکـزي      
هایی چـون شـهید بهشـتی،     وزیري شخصیت حزب جمهوري اسالمی و دفتر نخست

یاري و نیـز  شهید باهنر و شهید رجائی را ترور کردند. عالوه بر این ائمه جمعـه بسـ  
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      
 عراق به کشور دیگر هستند.

) بود. وي همان است که در خرابه شام پس از شـهادت  7دختر امام حسین( رقیـه:  •
) 3مام حسین را خواب دید. هنگامی که بیدار شـد از حضـرت زینـب(   پدر، ا

پدرش را خواست. همه اسرا در خرابه شام به شیون و گریه آمدند. ناله و شـیون  
) را در خرابه شام به اسـرا  7طفالن را یزید شنید و دستور داد سر امام حسین(
، به قـدري  ) سر پدر را دید3مخصوصاً اطفال نشان دادند. وقتی حضرت رقیه(

  منقلب و مضطرب گشت که از شدت گریه و اضطراب روح از تنش جدا شد.
نشدنی در تاریخ معاصر ایران است. پیونـد    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
ام خمینی در قم و تبعید ایشـان از ایـران، حملـه    حضرت ام  را یافت. ریختن به بیت

به تظاهرات دانشجویان و به خاك و خـون کشـیدن آنهـا و بـاالخره در نهایـت نیـز       
تسخیر النه جاسوسی آمریکا در این روز روي داد تا بـرگ دیگـري از تـاریخ ایـران     

ت خورد کهنه نشدن آن اسـ  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

 آموزان در تمام امور پیشقدم هستند.  نشان داد که هنوز دانشجویان و دانش
سوي  پوشان ورامین در لبیک به نداي انقالب حضرت امام به : کفن1342خرداد  15روز  •

مسلح شاه بسیاري از آنان را شهید کردنـد.  تهران حرکت کردند و نیروهاي امنیتی و 
پانزده سال بعد از آن، خون شهیدان به ثمر نشست و امام با افتخار از تبعید بازگشت 

 انقالب به پیروزي رسید. 1357بهمن  22و در 
جمعیت عظیمی از مردم مومن و انقالبی تهـران   1357شهریور  17در  شهریور: 17روز  •

رفتند و بـا از جـان گذشـتگی در میـدان ژالـه (شـهدا)       حکومت نظامی ران نادیده گ
تجمـع کـرده و مــزدوران رژیـم شــاه آنهـا را بــه گلولـه بســتند و تعـداد زیــادي از       

نام جمعه خـونین   ترتیب این روز به تظاهرکنندگان را به خاك و خون کشیدند. بدین
یخی در یا جمعه سیاه در تاریخ انقالب اسالمی ثبت شد براساس شواهد و قراین تار
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آن روز رژیم سفاك پهلوي از مزدوران رژیم صهیونیستی جهت کشتار مـردم مـومن   
 استفاده کردند.  

پس از اعالن حکومت نظامی، حضرت امام خمینـی(ره) اعـالم کـرد کـه      بهمن: 22روز  •
مردم به حکومت نظامی اعتنایی نکنند. مردم نیز همچنان به یـورش خـود بـه مراکـز     

می ادامه دادند و تقریباً تمام این مراکـز بـا انـدك درگیـري و     دولتی و نظامی و انتظا
ها در روز بعد نیز به شـدت   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     
آنها بـا سـنگربندي در    خود براي سرنگونی نهایی رژیم ظلم و جور، کوشش کردند.

ها و با فداکاري و جانفشانی، انقـالب را بـه    ها، سینه سپر کردن در برابر تانک خیابان
پیروزي رساندند. نه فقط در تهران، بلکه در تمامی شهرهاي ایران، درگیري مردم بـا  
بقایاي رژیم شاه جریان داشت. هنگامی که خبر حرکت نیروهاي نظامی از شـهرهاي  

ران به سمت تهران براي سرکوب قیام مردم پخـش شـد، مـردم شـهرهاي     مختلف ای
مسیر به درگیري با نیروهاي نظامی پرداختند و با بسـتن راه، مـانع حرکـت آنهـا بـه      

ها به دسـت   سمت تهران شدند. برخی از فرماندهان رده باالي ارتش در این درگیري
م کـرد. سـرانجام روز   طرفـی خـود را اعـال    مردم کشته شدند تا سرانجام، ارتش، بـی 

، نظام پوسـیده ستمشـاهی فـرو ریخـت و     1357بهمن  22سرنوشت فرا رسید و در 
هاي فاسد دودمان سپاه پهلوي از این کشور اسالمی، کنده شده. مبـارزه پـانزده    ریشه

ساله ملت مسلمان ایران به رهبري امام خمینی(ره) به ثمر رسید و با سرنگونی نظـام  
 ، انقالب شکوهمند اسالمی ایران پیروز گردید.ساله شاهنشاهی 2500

 80جمهور ایاالت متحده آمریکـا در دهـه    ) چهلمین رئیس1911-2004( ریگان، رونالد: •
گرایانـه در آمریکـا در    گیـري احساسـات راسـت    میالدي بود. ریگان با اتکـا بـه اوج  

وي  به پیـروزي رسـید.   1980انتخابات ریاست جمهوري ایاالت متحده آمریکا سال 
کاخ سفید را ترك کرد که دوسوم مردم آمریکا عملکـرد وي    در حالی 1989در سال 

را در دوران زمامداریش مورد تأیید قرار دادند. ایـن بـاالترین نـرخ رضـایت افکـار      
جمهور بازنشسته در دوران پـس از جنـگ جهـانی دوم     عمومی آمریکا از یک رئیس

ــا ســال  هــاي  کالیفرنیــا بــود. وي در رقابــتفرمانــدار ایالــت  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 دموکرات

 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 •

موفق به ورود به  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

ه مجبـور شـد از ادامـۀ    سقز و پس از آن به اقلید تبعید کردند. مهدي به تبـع خـانواد  
الـدین   تحصیل در دانشگاه شیراز منصرف شود. پس از پیروزي انقالب اسالمی زیـن 

به عضویت واحد اطالعات و عملیات سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی درآمـد و در    
ترین درجه یعنی مسئولیت فرمانـدهی اطالعـات عملیـات     این رسته سازمانی تا عالی
طالـب   د و پس از آن به فرماندهی تیـپ علـی ابـن ابـی    در منطقه دزفول و سوسنگر

الدین فرماندهی خود ساخته، متخلق، مقاوم، خودسـاخته، بـاتقوا و    دست یافت. زین
هاي واالي اخالقـی او موجـب شـده بـود کـه بسـیاري از        صبور بود. همین ویژگی

مهـدي   1363مـاه سـال    اطرافیانش نیز از او و سیرة اخالقی او تبعیت کنند. در آبـان 
هاي مسلح مخالف جمهوري  الدین به همراه برادرش در منطقۀ سردشت با گروه زین

  اسالمی ایران درگیر شود و هر دو به فیض شهادت نایل آیند.
اي زریـن و   ) بـود. او گوسـاله  7بن ظفر، قریب مهتر حضرت موسـی(  موسی سامري: •

غرق فرعـون   ) که در روز7مرصع از جواهر ساخته بود. خاك نعل براق جبرئیل(
به دست آورده بودند در اندرون آن دردمیده هر بـانگی کـه مالیـم گـاو اسـت از او      
برآمده با همین حیله، گروهی از قوم یهود گوساله پرست شدند. داسـتان سـامري و   

) آمده اسـت. در ایـن داسـتان،    7گوساله او در قرآن ذیل داستان حضرت موسی(
  »دهخدا«موسی مشهود است. سست اعتقادي قوم یهود نسبت به حضرت 

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   انقالب

توانـد   هاي پیروز بپردازند. این ستون پنجم می شوند تا به مقابله با جریان حمایت می
ی، فرهنگی، فکري باشد. نگاه منفی و تند و انتقادآمیز به هر حرکت، اقتصادي، سیاس
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تصمیم و پیشرفت، سیاست و جریان حاکم را در دستور کار خود دارنـد. همیشـه از   
کننـد کـه    شوند تالش مـی  سوي بیگانگان خارجی و حتی داخلی حمایت خاص می

منان تنظـیم و  اطالعات و اخبار و آمار داخلی را در جهـت اهـداف مخالفـان و دشـ    
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: •

  ماهللا بروجـردي و حضـرت امـا    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      افزود. از این رو از جانب ساواك ممنوع
 1345اهللا سـعیدي در سـال    تهران کانونی براي مبارزه علیه رژیم پهلـوي بـود. آیـت   

هـاي   روز در زنـدان  61اشـغالگر قـدس مـدت    شمسی در پی سخنرانی علیه رژیـم  
هاي خود را از سرگرفت و این بار بـه   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 نام یک کشتی در داستانسفینه نوح:  •
ها، نوح پیامبر به فرمان خدا این کشـتی را سـاخت تـا خـود، خـانواده       بر این داستان

اي از هـر حیـوان را از پیامـدهاي     رده بودنـد و نمونـه  خود، کسانی که بوي ایمان آو
طوفان نوح نجات دهد. براساس تورات و قرآن، نوح پیامبر دسـتور سـاخت کشـتی    
بزرگی را از سوي یهوه (اهللا در قرآن) دریافت کرد که ساخت آن سالها طول کشـید،  

ن نوح) از بود که عالوه بر آدمیان (خویشان و پیروا بایست آنقدر بزرگ می کشتی می
همه گونه جاندار، جفتی نیز در کشتی جاي بگیرد تا بعد از پایان سیل بـزرگ ادامـه   
حیات بر روي زمین ممکن باشد. کشتی بعدها بـر روي قلـه کـوه آرارات نشسـت.     
هنوز برخی از باستانشناسان به جسـتجو بـراي یـافتن بقایـایی از ایـن کشـتی ادامـه        

ن نیز داسـتانی مشـابه وجـود داشـته اسـت. ایـن       دهند. در بین تمدنهاي میانرودا می
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کتاب پیدایش، اولین کتاب از تـورات یهودیـان، کتـاب     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    روان ادیان ابراهیمی براي یافتن بقایاي کشتی نوح، بهپی

کشتی در ارتفاعات قله آرارات در ترکیه پیـدا شـد کـه     2007انجام شود. و در سال 
   پندارن که این کشتی همان کشتی حضرت نوح است. شناسان می همه باستان

او را آمنه، امینه، امیمه یا امامه هم  ) بود. نام اصلی7دختر بزرگوار سیدالشهدا( سکینه: •
کینه یا (سکینه) از طرف مادرش رباب به او داده شد. او که خواهر  نوشته 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     7) تحت کفالت امام سجاد(7سیدالشهدا(
االول سـال   (امام حسین، امام سجاد و امام باقر) را درك کرد. سـکینه در پـنجم ربیـع   

ی در مدینه درگذشت و بن عبدالملک در سن هفتاد سالگ هجري در زمان هشام 117
 قبرش در مدینه است. (فرهنگ عاشورا).

شود که از پادشاهی خـاص یـا سلسـله پادشـاهی وي،      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        شور است، تفاوت دارد. عموماً سلطنتک

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

 -حمایـت مـالی  هـا و سـایر اقمارشـان، مـورد      تردیـد از سـوي ابرقـدرت    هستند بی
 گیرند. اقتصادي قرار می

از جمله نخستین زنانی است که به اسالم ایمان آوردند. سمیه جـزء مشـهورترین    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،    
 ).1378ر اسالم عصر نبوت، چاپ اول، تاریخ صد

ش. در  1298العلمـا در سـال    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 د. مدتکر
هـاي   همـراه وام  هاي مالی آمریکـا را بـه   صورت یک شبکۀ ماسونی و مخفی کمک به

هاي شاخص فراماسـونی   ریخت. خود از چهره دولتهاي خارجی به حساب دربار می
امامی بـه   وزیري، شریف مت نخستدر ایران بود. پس از برکناري منوچهر اقبال از س

ها رئیس مجلس شوراي  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       و شریف جریان نهضت اسالمی بود

پرداخـت.   اندوزي براي خود و دربـار مـی   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  لمچه:ش •

اي بـه   ترین نقطه مرزي به شهر عراق است. میان خرمشهر و شلمچه شهر تازه 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 حالی که در محراب نماز به عبادت مشـغول بـود   7است. موالي متقیان علی(

) 7به شهادت رسید و پس از آن ضربۀ مهلک ابن ملجم مرادي بود که امام علـی( 
الب اسـالمی  به خداي کعبه رستگار شدم. در دوران انق» 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  ها و یاران امام پرداختند. از آن 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 قی، آیتاهللا صدو اهللا مدنی، آیت آیت

) در محراب و در مراسم عبـادي سیاسـی نمـاز جمعـه بـه      7چون حضرت علی(
  فیض شهادت نائل آمدند.

اي روحـانی در   ش در خانواده1316از مراجع تقلید متولد  اهللا شیخ یوسف: صانعی، آیت •
خ محمدعلی صانعی عالمی وارسته آباد اصفهان است. پدرشان آقاي شی روستاي نیک

ش وارد حوزه علمیـه اصـفهان شـد و    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  1342خمینی شدند و با جدیت تا سال حضرت امام 

و مبانی حضرت امام حاضر بودند. محضر درس آیات عظام بروجردي، محقق دامـاد  
اند. پس از پیروزي انقالب از سـوي امـام خمینـی بـه سـمت       و اراکی را درك کرده

 ند.دادستان کل کشور و شوراي نگهبان و شورایعالی قضایی منصوب شد
رئیس جمهور کشور عراق بود که بـا اشـاره آمریکـا بـه طمـع گسـترش        صدام حسین: •

کشورش و براي اجراي اهداف آمریکـا یعنـی شکسـت یـا جلـوگیري از توسـعه و       
خصوص در منطقـه، قـرارداد رسـمی و قـانونی الجزایـر را       صدور انقالب اسالمی به

شود شکست داد. او  الب را میکرد ایرانِ پس از انق غیرقانونی اعالم کرد و تصور می
آمیز و با تمام توان نظامی به ایـران لشکرکشـی کـرد و سـرانجام بـا شکسـت        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 •

ن و قم به فراگیري علـوم اسـالمی پرداخـت،    حدود سی سال در حوزه علمیۀ اصفها
شهید صدوقی در مبارزات اسالمی به رهبري امام خمینی(ره) حضور فعالی داشت و 

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» مدارك
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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 یونیزم):صهیونیسم (صه •
ترین هدف آن تشکیل یک کشور یهودي است. بر منابع تاریخی و مذهبی  شد. عمده

یهود تهیه دارد. این جریان به اشغال سرزمین فلسطین و مناطقی از لبنـان پرداختـه و   
عی فلسطن البته با عنـوان اسـرائیل   سعی دارد یهودیان افراطی دنیا را در سرزمین واق

عنوان تشـکلی نژادپرسـتانه    گرد آورد. این جریان حتی از سوي سازمان ملل متحد به
اي است در اورشلیم که  معرفی شده است. واژه صهیونیسم برگرفته از صهیون نام تپه

در تورات بدان اشاره شده است. این جریان در واقع جریانی سکوالر است و بـراي  
زنـد. از سـوي ثروتمنـدان و     دن به اهداف شوم خود بـه هـر کـاري دسـت مـی     رسی

قدرتمندان آمریکا و انگلیس و سایر کشورهاي اروپایی و حتی روسیه مورد حمایت 
یهودیان افراطـی را  » ارض موعود«اساس رسیدن به  گیرد. با بهانه واهی و بی قرار می

روز در همـان منـاطق اشـغالی بـه     خوانند و هر  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
رار و صدور انقالب اسالمی در منطقه است هر لحظه حیات اشـغالگران را  واقع استم

به خطر انداخته است. همکاري و وابستگی برخی از سران کشورهاي عربی منطقه با 
 ها شده است. دولت غیرقانونی اسرائیل موجب تقویت صهیونیست

هان گشـود.  ش در روستاي گلیرد طالقان دیده به ج 1289در سال  طالقانی، سیدمحمود: •
اهللا حـاج شـیخ عبـدالکریم حـائري یـزدي       نامه اجتهاد از آیـت  موفق به کسب اجازه

گردیــده و بعــد از اتمــام تحصــیالت بــه تهــران آمــد و در مدرســه شــهید مطهــري 
(سپهساالر سابق) به تـدریس علـوم دینـی مشـغول شـد. ایشـان در کنگـره جهـانی         

رد و نیز در کنگـره اسـالمی   شد شرکت ک 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  «المقدس سفر کرد. پس از تشکیل  بیت
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اهللا طالقـانی بـه نماینـدگی مرحـوم      نزدیکی تشیع و تسنن سهمی به سزا داشته، آیت
العظمی بروجردي براي رساندن پیام ایشان به شیخ شلتوت به آن دیـار سـفر   اهللا  آیت

هـاي زیـاد در    کرد. به پیروي از امام به مخالفت با رژیم پرداخت و به دلیـل فعالیـت  
سـعی در آشـنا   » پرتوي از قرآن«همان سال به زندان افتاد. در زندان با نوشتن تفسیر 

طالقـانی پـس از آزادي از زنـدان نهایـت      اهللا 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    قانونگذاري از سوي مردم تهران به
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 1358ریور شه
ناپـذیر در راه پیـاده کـردن احکـام      شاهی و عمـري تـالش خسـتگی    علیه رژیم ستم

  اسالمی دار فانی را وداع گفت و به دیدار معبود شتافت.
تی را ش در تبریز متولد شد. دروس مقـدما ه.1281در سال  طباطبایی، سیدمحمدحسین: •

سالگی عازم نجف اشرف شد. طـی یـازده سـال اقامـت در      23در ایران خواند و در 
نجف از محضر عالمان نامداري چـون: میـرزاي نـائینی، سـید ابوالحسـن اصـفهانی،       
محمدحسین غروي اصفهانی و میرزا علی آقا طباطبـایی اسـتفاده بـرد. اصـول روش     

وچهـار آبـان سـال     سـرانجام در بیسـت  رئالیسم و تفسیر المیزان از آثار عالمه است. 
  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         شدند. ابن

بیت بود، شبانه از زندانیان که هوادار اهل » 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     شوهرش حادث فهمید که آن دو را کنار رود فرات برد و بی
جدا کرد و پیکرشان را در فرات افکند. سرهاي آن دو را براي دریافـت جـایزه نـزد    

عقیـل در چهـار فرسـنگی     بر محمد و ابراهیم پسران مسـلم بـن  زیاد برد، گویند ق ابن
 کربال در شهر مسیب است. (فرهنگ عاشورا، جواد محدثی).
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البنین عامریه اسـت. در   ) از ام7فرزند حضرت علی( ):7بن ابیطالب( بن علی عباس •
صحراي کربال پـس از شـهادت سـه بـرادرش جعفـر, عبـداهللا و عثمـان نوبـت بـه          

) رسـیده  7اش از امـام حسـین(   حضور قهرمانانه و دفـاع جانانـه  آفرینی و  حماسه
) 7که بـا حضـرت امـام حسـین(     است. به طرف شط فرات حرکت کرد در حالی

رکاب بود. با وجودي که نبردهاي اشقیا آن دو را در مسیر فرات از یکدیگر جـدا   هم
کـه   کردند اما حضرت عباس خود را به فرات رساند، مشک آب را پر کرد بـدون آن 

ها برگشت. در برگشـت بـا نبردهـاي سـپاه      سوي امام و خیمه اي آب بنوشد. به قطره
دشمن روبرو شد و در محاصره آنها قرار گرفت. در دو حمله دست راست و چپش 

همـه   اي بر فرق مبارکش از اسب سقوط کرد. بـا وجـود آن   را قطع کردند و با ضربه
شقیا او را به شهادت رساندند. عبـاس  زخم و تیر، توان حرکت نداشت و دو نفر از ا

بـن   حسـین «شهرت داشـت.  » هاشم قمر بنی«العاده به  خاطر شجاعت و زیبایی فوق به
 »علی امام شهدا، مرضیه محمدزاده

) و پسـر جعفـر طیـار. وي،    7همسـر زینـب کبـري و دامـاد علـی(      عبداهللا بن جعفر: •
طالـب بـه    عفـر بـن ابـی   نخستین نوزاد مسلمان در حبشه بود. در ایامی که پدرش ج
بـود.  » اسماء بنت عمیس«حبشه هجرت کرده بود، در آن کشور به دنیا آمد. مادرش 

بـن   اسماء، پس از شهادت جعفر طیار در جنگ موته، به همسري ابوبکر، سپس علی
) 6) درآمد. عبداهللا بن جعفر، مورد عنایـت خـاص پیـامبر اکـرم(    7طالب( ابی

آمد. عبداهللا جعفـر،   شمار می زرگ شهید جبهۀ اسالم بهویژه که پدرش سردار ب بود، به
از جمله کسانی بود که به سیدالشهدا نامه نوشـت و از او خواسـت کـه از سـفر بـه      
عراق منصرف شود. گرچه خود در کربال حضـور نداشـت، امـا دو پسـرش عـون و      

) به کربال فرستاد و این دو فرزنـد، در  8محمد را همراه مادرشان حضرت زینب(
کاب ساالر شهیدان روز عاشورا به شهادت رسـیدند. او از اینکـه نتوانسـته بـود در     ر

خورد. پس از حادثۀ عاشورا و شهادت حسین بن  واقعۀ کربال شرکت کند تأسف می
گـویی نـزد او    ) وي در مدینه بـه سـوگ نشسـت و مـردم بـراي تسـلیت      7علی(
درگذشت و در بقیـع  هجري درمدینه  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(      عبیداهللا بن زیاد: •
گوینـد، زیـرا نـام     یهم م» 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    8بیت را وارد داراالماره کردند، حضرت زینـب(  اسراي اهل
خواند و این اشاره به نسبت ناپاك او بود و رسواگر حـاکم  » یابن مرجانه«زیاد، او را 

هجري از طرف معاویـه   54رداران مشهور اموي بود که در سال مغرور کوفه. او از س
از آنجا معزول و به حکمرانـی بصـره    56به حکومت خراسان منصوب شد. در سال 

منصوب گشت. پس از مرگ معاویه و روي کار آمدن یزید، وقتی نهضت مسلم بـن  
نتـرل  عقیل در کوفه آغاز شد، با حفظ سمت، والی کوفه نیز شد و اوضاع را تحت ک

) از 7درآورد و مسلم بن عقیل را به شهادت رساند. پس از حرکت امـام حسـین(  
سوي عراق، وي عمر سعد را بـا لشـکري گسـیل داشـت تـا بـا آن حضـرت         مکه به

بجنگد یا او را به بیعت با یزید وا دارد. فرمان کشتن سیدالشـهدا و یـارانش و اسـیر    
سپاه کوفه در کربال بود) داد. در یکـی  بیت او را به عمرسعد (که فرماندة  گرفتن اهل
هجـري خـودش و جمعـی از همراهـانش      76ها با سپاه مختار، در سـال   از درگیري

کشته شدند. وي از کسانی است که در زیارت عاشورا، مورد لعن قرار گرفته اسـت:  
فرهنـگ عاشـورا،   ». «والعن عبیداهللا بن زیاد و ابـن مرجانـه  «و » لعن اهللا ابن مرجانه«

 ».د محدثیجوا
از قبیله ثعلبه بود، پدرش از نخستین کسانی بود که به اسالم گرویـد و در   عماربن یاسر: •

راه نشر دین خداوند رنـج و عـذاب فراوانـی متحمـل شـدند. در مهـاجرت پیـامبر        
اهللا بود. در جنگ صـفین و جمـل همـراه     ) از مکه به مدینه همراه رسول6اکرم(
سـالگی در جنـگ صـفین بـه شـهادت       93سن ق در 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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عمرابن عاص واثل سهمی قریشی، مکنی به ابوعبداهللا از دهات عـرب. وي   عمروعاص: •
) به 6ابتدا از دشمنان سرسخت اسالم بود، سپس اسالم آورد واز جانب پیغبمر(

ندهی در چند غزوه فرستاده شد. از طرف خلیفۀ دوم والـی فلسـطین و پـس از    فرما
فتح مصر والی مصر گشت. خلیفۀ سوم وي را برکنـار کـرد. در جنـگ صـفین بـین      

علـت   ) و معاویه از سوي معاویه براي حکمیت معرفـی شـد. بـه   7حضرت علی(
 (ه . 38ل را فریـب داد. در سـا   )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  3الزهـرا(  نام عملیاتی است که با رمز یا فاطمه عملیات بدر: •

الفزنه) انجام شد. این عملیـات بـه    -شرق رودخانه دجله (حد فاصل بین قلعه صالح
خیز هور الهـویزه و ده روسـتا و تصـرف جـاده      آزادي بسیاري از مناطق مهم و نفت

  معروف به خندق شد.
القدس (بسـتان)، ایـن عملیـات در تـاریخ هشـتم آذرمـاه        عملیات طریق عملیات بستان: •

در منطقه عمومی غـرب شهرسـتان سوسـنگرد و    » یا حسین فرماندهی«با رمز  1360
نـوار مـرزي و   منطقه عمومی بستان انجام گرفت. آزادسـازي شـهر بسـتان و تـأمین     

دسترسی به هورالهویزه از اهداف شاخص این عملیات بـود. عـالوه بـر آزادسـازي     
پاسگاه مرزي تنگه بسیار مهم چزابه نیـز آزاد شـد و    5روستاي منطقه و  70بستان و 

کیلومتر مربع از خاك کشور از لوث وجود دشمن پاکسازي شـد. مـدت    800حدود 
ي دشـمن در شـمال غـرب و جنـوب غربـی      عملیات چهارده روز بود. بین نیروهـا 

خوزستان (جاده فکه، جفیـر) نیـز قطـع ارتبـاط شـد. در ایـن عملیـات تعـدادي از         
  نیروهاي اسالم هم به شهادت رسیدند.

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
شمال خرمشهر. عالوه بر آزادسازي شهر بنـدري خرمشـهر، شـهر هـویزه و پادگـان      

 -خرمشـهر، کرخـه خـور، جـاده سوسـنگرد      -حمیدیه، جاده مهم و تدارکاتی اهواز
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از منـاطق جنـوب مـیهن اسـالمی در زیـر آتـش       هویزه، آزاد ساختن بخش وسیعی 
 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   160ت عبارتند از: جزایر مجنون به وسـعت  آزاد شده در اثر این عملیا
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

ورد انواع سنگرهاي انفـرادي و جمعـی. و سـکوهاي متعـدد تـوپ و ضـدهوایی،       م
تـوان   در جزایر مجنون را می 2و  1هاي شماره  احداث قرارگاه کربال و ترسیم اسکله

  یادآور شد.
الزمــان(عج) ادرکنــی، در تــاریخ  ایــن عملیــات بــا رمــز یــا صــاحب عملیــات رمضــان: •

. از جمله مناطق آزاد شده پس از این در محور شرق بصره انجام گرفت 23/4/1361
عملیات پاسگاه زید عراق و محورهاي شمالی و شمال غرب این پاسـگاه اسـت. در   

نفر از نیروهـاي دشـمن بـه اسـارت درآمدنـد، تعـداد زخمـی و         1315این عملیات 
  نفر بودند. 400هزار و  7شدگان بیش از  کشته

بـا   1361) در تاریخ دوم فـروردین  3ا(این عملیات با رمز یا زهر المبین: عملیات فتح •
منظور آزادسازي بخش وسـیعی از جنـوب    هدف تصرف ارتفاعات منطقه عملیاتی به

غربی میهن اسالمی از دست نیروهاي بعثی انجام گرفـت. وسـعت منطقـه عملیـات     
هزار و پانصد کیلومتر مربع بود. مناطقی چون جاده دهلران، دشـت عبـاس،    2حدود 

هاي سرخه و ارتفاعـات شـمال غربـی خوزسـتان آزاد      نه و زمینو مناطق دشت چنا
شدند. مناطقی چون شهرستان دزفول، اندیمشـک، شـوش، پایگـاه چهـارم شـکاري      

اهواز و صدها روستا از زیر آتش سنگین دشـمن   -دزفول، جاده سراسري اندیمشک
در ایـن  هاي نفتی ابوغریب در ارتفاعات تینه دستیابی شد.  بعثی خارج شدند. به چاه

هزار نفر از نیروهاي دشمن کشته و  25عملیات بسیار مهم و سرنوشت ساز بیش از 
  اند. زخمی شدند. تعداد اسراي این عملیات را پانزده هزار نفر ثبت کرده
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دقیقه با رمز عملیـاتی   30/22ساعت  10/4/55این عملیات در تاریخ  :1عملیات کربالي  •
نطقه مهـران آغـاز شـد. منـاطق آزاد شـده از      ) ادرکنی در م7یا ابوالفضل العباس(

هاي دهلران مهـران و مهـران ایـالم،     اشغال دشمن بعثی عبارتند از: شهر مهران، جاده
آبـاد و   هاي فـرخ  چندین روستا و شهرك نیز در اثر همین عملیات آزاد شدند. پاسگاه

ر گرفـت.  هاي تعاون و محمدقاسم و دراجی نیز در اختیار نیروهاي ایران قـرا  پاسگاه
هــاي متعــدد و بکــارگیري انــواع  هــا کیلــومتر جــاده و خــاکریز و احــداث جــاده ده

هاي زرهی و فعالیت گروه نیروهاي امـدادي و پشـتیبانی    آالت و سکوي تانک ماشین
 را از سوي واحد رزمی جنگ جهاد سازندگی نباید در توفیق عملیات نادیده گرفت.

) در محـور  8با رمـز یـا زهـرا(    19/10/65 این عملیات در تاریخ :5عملیات کربالي  •
شلمچه و شرق بصره آغاز شد. از عملکرد پشتیبانی و مهندسی رزمـی بسـیار عظـیم     

اي برخوردار بود. مناطق مهم آزاد شده در نتیتجۀ ایـن عملیـات عبارتنـد از:     گسترده
 ها روستا و تصرف دریاچـه بوییـان و بخشـی از    الطویل، ده جزایر بوارین، فیاض، ام

کیلومترمربـع   150کیلومتر پیشروي به طرف بصره و آزادسـازي   14کانال ماهیگیري 
 سوادي و خین. از مناطق اشغالی، آزادسازي پاسگاههاي بوبیان شلمچه، کوت

دقیقـه بـا رمـز یـااهللا      10/23سـاعت   20/1/62این عملیات در تاریخ  :1عملیات والفجر  •
فکه شـروع شـد. هـدف عملیـات انهـدام       یااهللا یا اهللا در منطقه عملیاتی شمال غرب

نیروهاي دشمن و آزادسازي بخشی از اراضی نوار مـرزي بـود. ارتفاعـات متعـدد و     
انگیـزه آزاد شـد. در ایـن     چندین روستا در حاشیه رودخانه دویـریج و پاسـگاه پـیچ   

نفر از نیروهاي عراقی اسیر شـدند و هـزاران نفـر مجـروح و زخمـی و       25عملیات 
کـارگیري   الیت واحد مهندسی رزمـی جنـگ جهـاد سـازندگی و بـه     کشته شدند. فع

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  •
شـد. هـدف عملیـات تصـرف و تـأمین       دقیقه در منطقه عملیاتی مهران آغاز 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 هاي ایران فرح مورد نظر پاسگاه
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سد رودخانه کنجانجم و آزادسازي چندین روستاي منطقه و خـارج نمـودن بخـش    
مهران، دهلران از کنترل دشمن انجام شد. واحد پشتیبانی و مهندسی  وسیعی از جاده

 رزمی جنگ جهاد سازندگی در پیروزي این عملیات نقش مهمی داشت.
) 3با رمز یا زهـرا(  24در ساعت  27/11/62این عملیات در تاریخ  :5عملیات والفجر  •

فاعات مختلفی دهلران) انجام شد. ارت -در منطقه عملیاتی چنگوله (حد فاصل مهران
هاي متعددي در اثر این عملیات در اختیار نیروهـاي ایرانـی قـرار گرفـت.      و پاسگاه

واحد پشتیبانی و مهندسی رزمی جنـگ جهـاد سـازندگی بـا احـداث پـل، کانـال و        
  هاي منطقه در پیروزي این عملیات نقش بسیار مهمی ایفا کرد. بازسازي جاده

در منطقــه  22در ســاعت  20/11/1366ریخ ایــن عملیــات در تــا : 8عملیــات والفجــر  •
ــز    ــا رمــــــــــــــ ــاو بــــــــــــــ ــاتی فــــــــــــــ   عملیــــــــــــــ

) آغاز شد. مناطق آزاد شده در اثر این عملیات عبارتند از: شهر بنـدري  3یا زهرا(
هـاي قشـله و    هـا و تأسیسـات نفتـی شـمال و غـرب شـهر فـاو، اسـکه         فاو، اسکله

 3ي دشـمن در  هاي نیروهاي دریا البیشه و کارخانه تصفیه نمک عراق و پاسگاه رأس
هزار نفـر از نیروهـاي    2موشک سطح به دریا. در این عملیات حدود   سکوي پرتاب

شد. صدها کیلـومتر   هزار نفر می 50ها بیش از  ها و زخمی عراقی اسیر شدند و کشته
بـانی از   ها دکل دیده ها اسکله و سد خاکی و پل و برپایی ده جاده خاکی و برپایی ده

  جنگ جهاد سازندگی را باید یادآور شد. سوي واحد مهندسی رزمی
از شهداي کربالست. پسر جعفـر بـن ابیطالـب (جعفـر طیـار)، مـادرش        عون بن جعفر: •

ــه حضــور     ــر ب ــد شــد. در جنــگ خیب ــود. در حبشــه متول ــیس ب ماســماء بنــت ع
پیامبر فرزندان او را فراخوانـد، عبـداهللا،   » موته«) معرفی شد. در جنگ 6رسول(

ر کردند. پیامبر دربارة عون فرمود: در خلقـت و اخـالق شـبیه    عون و محمد را حاض
) 7) بــه آن حضـرت پیوســت. علــی( 7مـن اســت. در دوران حکومـت علــی(  

) و 7کلثوم را به همسري او درآورد. عون در زمان امام حسن مجتبـی(  دخترش ام
) از یاران آن دو امام بود. همراه همسرش در کربال حضور داشـت.  7امام حسین(

 56شورا به میدان رفت و در نبردي دالورانه به شهادت رسید. هنگام شهادت روز عا
 »فرهنگ عاشورا، جواد محدثی«ساله بود. 
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) بود که در دامنه کـوه احـد در   6هاي مشهور پیامبر اسالم( یکی از غزوه غزوة احد: •
کیلومتري شمال مدینه در روز هفتم شوال سال سوم هجري بین مشرکان قریش و  4

تن از مسـلمانان از   74سالم رخ داد. در این جنگ دندان رسول خدا شکست، سپاه ا
الشهدا به شهادت رسیدند و بسیاري نیز مجروح شدند. ایـن جنـگ    جمله حمزه سید

  به دلیل غفلت محافظان تنگه احد با شکست مسلمانان مواجه شد.
اه رمضان سال ) اشاره دارد که در م6به جنگ بدر از غزوات پیامبر اکرم( غزوة بدر: •

دوم هجري بین مسلمانان و مشرکان مکه در سرزمین بدر، روسـتاي کـوچکی میـان    
تن از یاران خویش از مدینـه بیـرون    313مکه و مدینه، رخ داد. رسول خدا همراه با 

) بر دوش داشت. از سوي دیگر، وقتی سـپاه  7رفت. پرچم سپاه مسلمین را علی(
د، با فرستادن پیکی به مکه تقاضاي کمک کـرد.  ابوسفیان از حرکت مسلمانان آگاه ش

نفري عازم بدر شدند. جنگ سختی بین دو  950درنگ با سپاهی  سران قریش هم بی
طرف درگرفت. مسلمانان با وجود تعداد اندکشان با امـداد الهـی بـر قـریش پیـروز      

ظلـه،  شدند. هفتادتن از آنان را کشتند و هفتاد تن را به اسارت گرفتند. ابوجهل و حن
) پـایمردي  7پسر ابوسفیان، در میان کشتگان بودند. در این جنگ حضـرت علـی(  

 36شـود   طوري که گفته می بسیار کرد و در پیروزي مسلمانان سهم زیادي داشت، به
تن از مسـلمانان   14تن از مشرکان در آن نبرد به دست او کشته شدند. در این جنگ 

، تـاریخ  1البلـدان، ج  هشـام، معجـم   ابـن  ه ، سیر1به 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          
ذیر رسول خدا توانستند شکست سختی به کفار بدهنـد و غنـائم و اسـیران    ناپ وصف

فراوان گرفتند. گروهـی از فرمانـدهان لشـکر کفـار بـه طـائف گریختنـد. حضـرت         
  ) 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(    وه عمرو بن عبدود بـه اتفاق افتاد. در آن غز



 (دفتر یازدهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)15( انآثار و اسناد شهدا و ایثارگر     794

نصــیر و ابوســفیان و مشــرکین بــه مخالفــت بــا حضــرت  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(   و سیصد رأس اسب به نفر شتر

با مشورت سلمان فارسی حکم به کندن خندق کردند و با سه هزار نفر از مهـاجرین  
) در 7و انصار در دامن کوه سلع که به مدینه متصل بود خندقی حفر کردند. علی(

تحسـین  ) در 6نهایت رشادت و شجاعت عمربن عبدود را کشت و پیامبر اکرم(
علی بین ابیطالب یوم الخندق افضل من اعمال امتی الـی   ةلمبارز«) فرمود: 7علی(

نکتۀ دیگر اینکه در همین غزوه بود که مردي از غطفان نام او نعـیم بـن   ». مۀیوم القیا
مسعود بود از مهتران عرب بود، خداي او را مسـلمانی انـدر دل افکنـد بـه خـدمت      

و نیروهـاي مخـالف و مشـرکین را بـه تـرك       ) رفت و مسلمان شد6اهللا( 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. 6پیامبر(
 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 معاویههجري بین ایشان و 
رخ داد و به جنگ صفین شهرت یافت. این جنگ  -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(

ت بیابانی در شمال غربی خوزستان و جنوب شرقی استان ایالم. منطقه اي اس منطقه فکه: •
فکه، از جنوب به چزابه و شهر بستان، از شرق به میشداخ و رقابیه، از شـمال غـرب   

خوش و شهر موسیان، از شمال شرق به چنانه، برغازه و سپس به شهر شوش  به عین
و عـرض جغرافیـایی منطقـه     گردد. طول و از غرب به استان العماره عراق منتهی می

 47دقیقـه شـمالی و    15درجـه و   32دقیقه شمالی تا  54درجه و  31عمومی فکه از 
 0دقیقه شرقی امتـداد دارد. ارتفـاع آن از    55درجه و  47دقیقه شرقی تا  25درجه و 

متر از جنوب به شمال، گسترده است. فکه بـه دو بخـش شـمالی و جنـوبی      140تا 
جنوبی آن جزء استان خوزستان و شهرسـتان دشـت آزادگـان    شود. بخش  تقسیم می



 795     تعلیقات ¹استان سمنان 

شود، بخش شمالی آن جزء استان ایـالم و از توابـع شهرسـتان دهلـران      محسوب می
 باشد. می

اي که از همان روزهاي آغاز حمله صـدام بـه    ساله  نوجوان سیزدهفهمیده، محمدحسین:  •
ن کـم بـا اصـرار و    رغـم سـ   خمینی را لبیـک گفـت و علـی     ایران اسالمی نداي امام
اش در دفاع از خرمشهر شرکت نمود و در شـرایطی کـه دشـمن     شگردهاي متعهدانه

سرمست پیشرویهاي اولیه براي تصرف خرمشهر با تانکها هجوم آورده بـود، وي بـا   
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 
طلبی سپاهیان اسالم در برابر کافران بعثی در تاریخ جنـگ   و روحیه شهادت  رشادت

شود که خانواده این شهید که اهل قریـه سـراجه قـم     تحمیلی ثبت گردید. اضافه می
باشند در زمان جنگ تحمیلی در شهرستان کرج ساکن بودند و ایـن شـهید عزیـز     می
رعت خود را از کرج به خطوط مقـدم جبهـه در حـوالی خرمشـهر رسـاند. ایـن       بس

خانواده متدین توفیق آن را داشتند که پس از شهادت حسین، فرزند دیگرشان داوود 
 را نیز روانه جبهه نمایند و افتخار تقدیم دو شهید را نصیب خود فرمایند.

اقلیما از حوا متولد شدند. بار دیگر فرزند آدم و حوا و برادر هابیل است. قابیل و  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      
بـود.  لبودا. چون قابیل این حکم را نپذیرفت و خواهان ازدواج با خواهر بطنی خود 

خدا گفت قربانی کنند، قربانی هرکس مقبـول افتـاد حـق بـا اوسـت. قربـانی قابیـل        
پذیرفته نشد و خشمگین شد و برادرش هابیل را به مرگ تهدیـد کـرد. سـرانجام بـا     
ضربه سنگی هابیل را کشت و او را دفن کرد. خداوند به سزاي عمل زشـت و گنـاه   

اش رانـد.   و از وطـن و خـانواده  برادرکشی او را از درگـاه لطـف و مرحمـت خـود     
  (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

هاي عصر تهران آغاز شد. روحانیون و مردم با گردهمایی در مسجد  یکی از روزنامه
اعظم قم، آشکارا سرنگونی حکومت پهلوي را خواستار شدند و همین امـر سـرآغاز   

بـه پیـروزي منتهـی     1357ماه  و عاقبت در بهمنگیري نهضت اسالمی ایران شد  اوج
 گشت.

 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 •

رخی در سیطره بر ب» و چپ  کمونیستی«هاي جهان مرسوم به جناح  یکی از ابرقدرت
گرفـت. در واقـع نمـاد     ها صورت مـی  گیري از کشورهاي دنیا در همین مرکز تصمیم

  شد. بود که از طریق کاخ سفید مدیریت می قدرت شوروي در برابر آمریکا می
 -1981نهمین رئیس جمهـور ایالـت متحـده آمریکـا بـود، از سـال        و سی ، جیمی:کارتر •

مهمتـرین مسـائل دوره ریاسـت    در این سمتبود. از جناح حـزب دمکـرات از    1977
، 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    کاشانی، سیدابوالقاسم •
شته پس از فرار رضاشاه از ایران مبارزات سیاسی خـود را آغـاز کـرد کـه در     در گذ

نتیجه این مبارزات توسط نیروهاي اشغالگر انگلیسی دستگیر و زندانی شد امـا پـس   
از آزادي در مقام نماینده مردم تهران به مجلس شوراي ملـی راه یافـت. بـا حمایـت     

ولـت صـنعت نفـت در سراسـر     ایشان از دکتر مصدق و تشویق مردم در کمک بـه د 
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 
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مردمی مصدق را به قدرت رساند. اما پس از کودتاي آمریکایی زاهـدي و بازگشـت   
نشین شد تا اینکه سـرانجام بعـد از عمـري مبـارزه بـا       ی نیز خانهاهللا کاشان شاه، آیت

 سالگی بدرود حیات گفت. 80استعمار در 
هـا و   کوشـد براسـاس مالکیـت مشـترك روش     یک ایدئولوژي است کـه مـی   کمونیسم: •

ــاعی ضــد     ــازمان اجتم ــک س ــت خصوصــی ی ــاب مالکی ــد و در غی ابزارهــاي تولی
اي از  را ترسـیم کنـد. کمونیسـم را شـاخه     هاي اجتماعی 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 اجتماعی را ترسیم می
ها در برابر قدرت دیگـر یعنـی آمریکـا بـر      بسیاري از کشورهاي وابسته بدان چین و

اقتصادي را تبلیـغ   -مناطقی از جهان سلطه داشته است. این مکتب ساختار اجتماعی
کرد که در آن دولت (هیئت حاکمه) براساس مکتب اشتراکی ابزار تولید را ترویج  می
و جهت اقتصادي چـین ایـن مکتـب     کرد. پس از فروپاشی روسیه و تغییر موضع می

  تا حدي در جهان تضعیف شده است.
سفارت آمریکا را  1358ماه  آبان 13دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در  کودتاي طبس: •

که در واقع محل و مرکز توطئه و جاسوس بود اشغال کردنـد. آمریکـا بـراي آزادي    
ایگـل  «و عملیـات  » لتافورسد«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 6هوایی ایران نیروهاي آمریکایی ابتدا با 
ه خداوند همواره انقالب اسالمی را مورد لطـف قـرار داده اسـت یکـی از     از آنجا ک

مستقر در محل برخورد کـرد   130 -کوپترها در حین برخاستن به هواپیماي سی هلی
کـارتر رئـیس جمهـوري وقـت آمریکـا عملیـات را        و انفجار عظیمی رخ داد. جیمی

و شـجاع سـپاه    مستقیماً تحت نظر داشت. شـهید محمـد منتظرقـائم فرمانـدة خبیـر     
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
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کوپترها ازسوي کاخ سـفید اعالمیـه توقـف و عمـالً شکسـت       گرفتن هواپیما و هلی
قـوا بـود    صدر که در موضـع فرمانـدهی کـل    شد. بنی عملیات و کودتاي طبس اعالم

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

سـید.  کـرد بـه شـهادت ر    هـا حفاظـت مـی    کوپترها پس از فرار آمریکـایی  که از هلی
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   کـوپتر مـدرن و پیشـرفته نیـز مـی      شهادت محمد منتظرقائم پنج فروند هلی
اشد. شکست کودتا سند مبرهنی بر دخالـت  غنیمتی ارزشمند و تاریخی براي ایران ب

 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: •

گروه زحمتکشان کردستان ایران، گروه چاوه و گروه اتحادیه کشاورزان و بعـدها بـا   
می حزب کمونیست ایران، اتحاد سوسیالیستی کارگري و حزب اتحاد کمونیست اسا

کردند. در ابتدا پیرو اندیشـه و مشـی سیاسـی     کارگري و با تعدد انشعاب فعالیت می
مائوسیسم بودند. این گروه از آغاز در برابر نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران موضـع      

» تان حـزب کمونیسـت ایـران   سـازمان کردسـ  «نـام   مخالف داشت. حتی زمانی که به
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
هاي سازندگی نیروهاي انقالب در منطقه موضع مخالف داشـتند. در   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
هایی بود که نظام جمهوري اسالمی آنـان را   انتظامی و نظامی پرداختند از جمله گروه

 غیرقانونی اعالم کرد.  
که در کراهت سـیاه وارد شـده و شـیخ حـر عـاملی در رسـائل        از احادیثی 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
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دیگـر از  تعلیم یارانش گفت: سیاه نپوشید که رنگ لباس فرعون اسـت. امـا بعضـی    
 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: •
دانند. لیبرالیسم مدرن در عصـر روشـنفکري ریشـه دارد.     ترین هدف سیاسی می مهم
فـراد و برابـري فرصـت تأکیـد دارد.     صورت کلی، لیبرالیسم به ظاهر بـر حقـوق ا   به

هـاي متفـاوتی را پیشـنهاد کننـد.      هاي مختلف لیبرالیسم ممکن است سیاسـت  شاخه
ها در نظام جمهوري اسالمی با وجودي که به قدرت رسیدند در ادامـه نسـبت    لیبرال

گیري کردند. از جهـت مشـی سیاسـی چنـدان      به برخی مواضع و فتاواي امام موضع
 و مبانی نظام جمهوري اسالمی ندارند. پایبندي به اصول

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   دستگیر و زندانی شد. وي پس از سقوط کابینه سیدضیاء از زنـدان آزاد و بـه  
هـاي خـود    ه مردم تهران به مجلس راه یافت. سرانجام در پی تشدید مخالفـت نمایند

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

خـود اکثریـت   هاي ایرانی بود که با وجود اقلیت همیشگی، با سخنان  پارلمانتاریست
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: •

جهان گشود. در آغاز جوانی براي کسب علم و کمال به شـهر مقـدس قـم عزیمـت     
ان معروف حوزة علمیه نجف شد و توانست از مراجـع  کرد. دیري نپایید که از استاد

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  

ـ      عنـوان   هطاغوت گذراند. پس از پیروزي انقالب اسـالمی از سـوي مـردم همـدان ب
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  
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هاي نماز جمعه همدان با انفجار نارنجـک منـافقی    پس از اتمام خطبه 1360شهریور 
  کوردل به شهادت رسید.

از آنجا که جمله مورد نظر ادامه قسمتی است که حذف شده مفهوم عبارت ه: مردم کوف •
که ما نباید مثل مردم کوفه با امام عزیزمان بیعت ببندیم. مردم کوفه در  باید این باشد

هـاي پـس از پیـروزي     اند. در سـال  وفایی تاریخ اسالم نماد و سمبل عهدشکنی و بی
پرمعنی که مردم در دیدار با حضـرت امـام    انقالب اسالمی یکی از شعارهاي رایج و

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

 است که ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند.
و نخسـتین قبلـه مسـلمانان بـوده اسـت. ایـن مسـجد را        در شهر قدس  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 

االقصی در قرآن مجید آیه اول از سورة اسراء در آیات مربوط به معراج پیامبر  مسجد
سبحان الذي اسري بعبده لیالً مـن المسـجد الحـرام الـی     «) آمده است: 6م(اسال

این مسجد بارها از سوي یهودیـان افراطـی و صهیونیسـت مـورد     » المسجد االقصی
میالدي قسمت جنوب شـرقی مسـجد بـه آتـش      1969تهاجم قرار گرفته و در سال 

اومـت مسـلمانان   هـاي مهـم مق   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   ) و مسـلمانان بـا سـابقه بـه    6پیامبر(
گرفـت. در   ) بیعـت مـی  7هـاي امیرالمـؤمنین(   نامی بود. در همۀ جنگ سوارکاري

) 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      

سپاه دشمن چون  سوزانده شوم و خاکسترم بر باد رود هرگز تو را رها نخواهم کرد.
هـاي   تن جنگیدن با او را نداشت او را در سنگ بـاران کردنـد. در لحظـه    به یاراي تن
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) را 7بن مظاهر باالي سر او رفت او را توصیه کرد که مبادا حسین( آخر که حبیب
 تنها گذارد. (فرهنگ عاشورا، جواد محدثی).

در  1300مشکینی در سال  اکبر فیض معروف به 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    
علوم دینی در نجف به ایران بازگشت و پس از رحلت پدر به اردبیل مهاجرت کـرد  

ل داد. ایشان از نخستین افرادي بود که در نهضت سخنرانی از و در آنجا ادامه تحصی
نفر از اساتید حوزه بـه نقـاط مختلفـی     27قیام روشنگرانه امام دفاع کرده و به همراه 

مثل کاشمر، ماهان کرمان و گلپایگان تبعیـد شـد. ایفـاي نقـش ایشـان در جریانـات       
رگـان، تـدوین قـانون    هایی چون عضویت در خب 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. ها جلد کتاب و مقاله را می الهادي و تألیف، تصحیح و ترجمه ده
دنیا آمد. در مدرسـۀ سیاسـی    به 1258ردیبهشت دکتر محمد مصدق در ا 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  

عنوان وزیر دادگستري معرفـی   حقوق و جواز وکالت گرفت. در کابینۀ مشیرالدوله به
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
وزیـري پیشـنهاد شـد نپـذیرفت و رحـل       در کابینۀ سردار سپه به وي پست نخسـت 

علـت بیمـاري    تبعید شد امـا بـه   اقامت در احمدآباد مستوفی افکند. مدتی به بیرجند
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 

محمد مصدق ملی اعالم کردن صنعت نفت قابل توجـه اسـت. پـس از    کارنامۀ دکتر 
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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 

در اي روحـانی متولـد شـد و     ش) در مشهد در خانواده1357 -1298( مطهري، مرتضی: •
اوان کودکی به تحصیل علم پرداخت. وارد حوزة علمیه شد و چندي بعد، از محضر 

اهللا بروجردي و عالمه طباطبایی بهره جسـت. اسـتاد    استادانی چون امام خمینی، آیت
هاي خود  بعد از عزیمت به تهران، تدریس و تبلیغ و سخنرانی 1331مطهري از سال 

اي مهـیج   بعد از سـخنرانی  1342و در سال  را در مدارس و محافل مذهبی آغاز کرد
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 
ـ  تـرین نظریـه   عنوان مهـم  بخشی به جوانان و جامعه از پا ننشست تا آنجا که به رداز پ

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  مادرش هند جگرخوار از سرسخت

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

هاي معاویه بیعت اجباري از مردم گرفتن براي والیت عهدي فرزند شرابخوار  بدعت
) کـه  7بن علی( عت با یزید حسینترین گروه مخالفان بی 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
 ید و جنایتهاي بعدي سهم عمده داشت.آمدن یز

. 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  

که در این حوزه به درجه اجتهاد رسید، در دانشگاه تهران نیـز   مهاجرت کرد. درحالی
هـاي مهـم مبـارزات     به اخذ درجه دکتري گردید. نقش شهید مفتح در صـحنه موفق 
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بسـیار حسـاس بـود. در     1357شـکن عیـد فطـر     انقالبی از جمله اقامه نماز دشـمن 
هاي نماز جمعه براي اولین بار نام امام خمینی را آشکارا بر زبان جاري کـرد و   خطبه

راهپیمایی براي روزهاي بعد دعوت رهبري امام را مورد تأکید قرار داد و مردم را به 
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    علمی دانشگان تهران، به تـدریس و تحقیـق مـی   

دو تن از پاسداران جان بر کف خود در مقابـل دانشـکده الهیـات از     به همراه 1358
ــه شــهادت رســید و در صــحن حــرم حضــرت     ــان ب ــافق فرق ســوي گروهــک من

  ) به خاك سپرده شد.3معصومه(
کدام از کتب روایی حدیث یـا عبـارتی دقیقـاً مثـل ایـن       ..: در هیچمن طلبنی وجدنی و. •

مشهور بود یافت » حدیث قدسی«ه هاي دفاع مقدس ب خصوص در سال عبارت که به
ان اهللا تعـالی قـال: مـن    «الشیعه حدیثی شبیه به این نقل شده اسـت:   نشد. در وسائل

و من سألنی اعطیته و من اعطانی شکرته و مـن عصـانی سـترته و مـن      حیتۀدعانی ا
ی ابتلیته و من احبتُـه قتلتـه و مـن قتلتـه      بقیۀقصدنی ا و من عرفنی خیرته و من احبنّ
 ).419، ص 18(ج » دیته و من علی دیته فأنا دیته فعلی

با عنوان سازمان مجاهدین خلق با هدف مبارزه با رژیـم پهلـوي    1344در سال  منافقین: •
تشکیل شد. اعضاي آن در زندان دچار انحراف شدید فکري شدند. پس از پیـروزي  

شـد تـا در    انقالب اسالمی، هر روز با جمهوري اسالمی زاویه مواضعشان بیشتر مـی 
هاي آنان  علیه جمهوري اسالمی به مشی مسلحانه روي آوردند. فعالیت 1360خرداد 

از سوي حکومت ایران غیرقانونی اعالم شد. پس از آن تغییرات سازمانی وابسته بـه  
آمریکا و اقمارش در عراق مستقر شـدند و شـانه بـه شـانه صـدام علیـه جمهـوري        

پرده صدام شده در تخلیه اطالعـاتی و شـکنجه   کردند. سرس اسالمی ایران فعالیت می
کردند. اینـک در اردوگـاهی در عـراق مسـتقرند      آزادگان و اسراي ایرانی فعالیت می

ــه ــانی و     ب ــتکبار جه ــا اس ــیس و اســرائیل همســو ب ــا، انگل ــزدوران آمریک ــوان م عن
  ها فعالیت دارند. ها و سایر ضدانقالب طلب سلطنت
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مقـام رهبـري    یق خبرگان رهبـري بـه سـمت قـائم    از طر 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   7: بنی اسد از اجلَۀ اصحاب حضرت علـی( ابن یحیی از موالی  میثم •

و را خریـد و آزاد کـرد و میـثم نـزد     ) ا7اسـد 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  سپس بر چوبی به صلیب کشید و او در آن حال شروع به بیان فضایل بنی

ابن زیاد دادند بدو گفتند که این برده شما را مفتضح ساخت، امر  و چون خبر آنرا به
بـار بـود کـه در تـاریخ اسـالم کسـی را لجـام         کرد که او لجام نهادند و این نخستین

.ق. و ده روز پـیش از   ه 60زدند و سپس با نیزه او را بقتل رساندند و آن در سال  می
). 294، ص8الم زرکلـی، ج ) به عـراق بـوده اسـت. (از االعـ    7ورود امام حسین(

) 7هاي کوفه و از اجلۀ اصحاب حضرت امیرالمومنین علی( ابوسالم میثم از ایرانی
بوده و او را عبیداله زیاد ده روز قبل از آنکه حضرت امام حسین به عراق وارد شود 

 »دهخدا«در کوفه به قتل رساند. 
ر فرزند یحیی و اهـل  ) بود. میثم تما7از صحابه خاص حضرت امام علی( میثم تمار: •

بـود. بعضـی او را ایرانـی و از     -اي میـان عـراق و ایـران    منطقـه  -»نهروان«سرزمین 
(خرمـافروش) را  » تمـار «گفتند. لقب  هم می» ابوسالم«اند. به او  مردمان فارس دانسته

گفتند، که در کوفه خرمافروش بود. ابتدا غالم زنی از طایفه  هم از آن جهت به او می
) او را از آن زن خرید و آزاد کرد که بعـد از آن از  7بود. حضرت علی(» اسد بنی«

) 6چنـین وي از اصـحاب پیـامبر اکـرم(     یاران و صحابه آن حضـرت شـد. هـم   
هاي نخستین حیـاتش و در   شمار آمده است، هرچند از جزئیات زندگی او در سال به
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ـ    ) 7ا علـی( روزگار صدر اسالم، اطالع مبسوطی در دست نیست. آشـنایی میـثم ب
) مشـغول شـد.   7رو به شاگردي در مکتب علی( براي او توفیقی بزرگ بود. ازاین

هـاي   ) هم با مشاهده استعداد روحی و زمینه مناسب وي دانـش و آگـاهی  7علی(
) فـرا  7بسیاري را به او آموخت. میثم، علم تفسیر قرآن را نزد موالي خـود علـی(  

تابی تدوین کرد که کتـابش را پسـرش از   گرفت. و از معارفی که از او آموخته بود ک
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(
کنند و به دار خواهنـد زد. در روز سـوم از بینـی و دهـان تـو       بعد از من دستگیر می

 60میثم در آخر سـال  ». واهد شد و محاسنت را رنگین خواهد ساختخون روان خ
بـن زیـاد    ) بـه عـراق، توسـط عبیـداهللا    7هجري، ده روز قبل از ورود امام حسین(

) خبر داده بود به دار آویخته شـد و  7دستگیر شد و به همان نحوي که امام علی(
  .کشته شد

جنگل. نامش یونس معـروف   از مجاهدان مشروطیت و رهبر قیام 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   شمیران فرا گرفت. پس از فراز و نشیب

الـدین و سـایر    خـان و سـردار محیـی    بـاء و میـرزا کـریم   االط گرفت. با دکتر شـمس 
مجاهدین گیالن براي اخراج بیگانگان از ایران به مبارزه پرداخت. فـردي معتقـد بـه    
احکام شریعت بود. مدتی طلبه علوم دینی بود، اما از مقدمات فراتر نرفت. سـرانجام  

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  مبارزي متعهد و انقالبی را که فقط بر مبناي اسالم
اي روحـانی   هجـري شمسـی در خـانواده    1305ر سال رساند. شهید نواب صفوي د

متولــد شــد و تحصــیالت متــداول را در کنــار تحصــیالت حــوزوي ادامــه داد. وي 
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گشاي مبارزات مسلحانه اسالمی  مکتبی است که راه -بنیانگذار اولین سازمان انقالبی
ستعمارگران بود. فداییان اسالم مبارزه با شاه و عوامل او را در داخل و نیز مبارزه با ا

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   7ابن ابیطالب( مدینه با علی

 خاستند.جنگ با وي بر
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 
مقیم تهران گشت و در وقایع مشروطیت به حمایت و همراهـی از محمـدعلی شـاه    

خـواه   هبهانی دو روحانی صاحب نفـوذ و مشـروطه  قاجار به مخالفت با طباطبایی و ب
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«توان نام برد.  می

ایی از جبهه ملی ایران و تأکید با جد 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
حرکتی جمهوري اسالمی و اخذ مواضع مخالف از سوي نظام فعالیتشان غیرقـانونی  

 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
گیرد انجام وظیفـه نماینـد، تکلیـف از     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:   74اند. در آیه  که از پیشینیان آن را به ارث برده
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دو اورثنا االرض...الحمدهللا الذي ص ه عدنا و و گوینـد سـپاس و سـتایش    «ترجمه: » قَ
خداي راست که وعده خویش را به ما راسـت داشـت و زمـین (بهشـت) را بـه مـا       

  میراث داد.
فرزند آدم و حوا، برادر قابیل است. هابیل و لبـودا از یـک بطـن از حـوا زاییـده       هابیل: •

یا آمدند. حکم خـدا ایـن بـود کـه بـرادر و      شدند و قابیل و اقلیما از بطن دیگر به دن
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    
سـپرد در   بود که توسط برادر کشته شد. گویند جایی که قابیـل هابیـل را بـه خـاك    

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      
قابیل پذیرفته نشد و همین امر قابیل را به قتل برادر تحریک کرد. هابیل شـبان بـود.   

  حواست. (دهخدا) هابیل فرزند دوم آدم و
از روحانیون مبارز قبل از انقالب است که در جوانی پیرو مشی  رفسنجانی، اکبر: هاشمی •

فکر سیاسی مبارزاتی حضرت امام شد. قبل از انقالب مکرر از سـوي رژیـم پهلـوي    
هایی چون: سرپرسـتی وزارت   دار مسئولیت دستگیر شد. پس از انقالب اسالمی عهده

راي اسالمی، ریاست جمهـوري، ریاسـت شـوراي عـالی     کشور، ریاست مجلس شو
انقالب فرهنگی، امام جمعه موقت تهران، رئیس مجلس خبرگـان رهبـري و... شـد.    

 اکنون ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارند. هم
سـالگی   14در بهشهر متولد گردید. از سـن   1313در سال  نژاد، سیدعبدالکریم: هاشمی •

 کوهسـتانی، سـپس در قـم نـزد آیـات عظـام بروجـردي و امـام         اهللا 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
ـ    سخنرانی م هاي پرشور و انقالبی در نشر افکار انقالبی اسالم و افشـاي ماهیـت رژی

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

اسالمی به عنوان نماینده خبرگان مشهد مقـدس در مجلـس قانونگـذاري انتخـاب و     
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دار شد. از دیگـر آثـار ایـن     ا عهدهمسئولیت دبیري حزب جمهوري اسالمی مشهد ر
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    هممنافقان کار گذاشته شده بود، دو 
وزیر در این حادثه  عنوان نخست رئیس جمهوري اسالمی و دکتر محمدجواد باهنر به

  دلخراش به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
دفتر مرکزي حزب جمهوري اسالمی واقـع در سرچشـمه تهـران     هفت تیر (سرچشمه): •

رشناس کشوري بود که در شـب هفـتم   هاي س محل گردهمایی بسیاري از شخصیت
هـاي انقالبـی و    تـن از چهـره   72وسیلۀ بمب منفجر گردیـد و بـیش از    به 1360تیر 

دسـت   نمایندگان مجلس، اعضاي هیأت دولت و اعضاي حزب جمهوري اسالمی به
منافقان به طرزي فجیع به شهادت رسیدند. در ایـن حادثـه غیـر انسـانی تعـدادي از      

اهللا دکتـر سـیدمحمد    کـه در رأس آنـان شـهید آیـت     -سالمیهاي انقالب ا شخصیت
  به درجۀ رفیع شهادت نائل آمدند. -حسینی بهشتی قرار داشت

آمده )» 7کلمات االمام الحسین( عۀموسو«عبارتی که در کتاب  هل من ناصر ینصرنی: •
 یـۀ هل من راحم یرحم آل الرسول المختار، هـل مـن ناصـر ینصـر الـذر     «این است: 
) 506(ص » من مجیر البناء البتول، هل من ذاب یذب عن حرم الرسـول  االطهار، هل

اي  ترجمه: آیا دلرحمی هست که بر آل رسول مختار رحـم کنـد؟ آیـا یـاري کننـده     
) را یـاري کنـد؟ آیـا فریادرسـی هسـت بـراي       6هست که ذریت پاك رسـول( 

 ) دفاع کند؟6)؟ آیا مدافعی هست تا از حرم رسول(3فرزندان بتول(
) اسـت کـه در   7ها مشهور و شعار حضرت امـام حسـین(   از روایت ن الذله:هیهات م •

، 2، متقل خوارزمی، ج131المهموم، ص مقابل دشمنان خویش بیان شده است. (نفس
). مفهوم ایـن عبـارت بـراي شـاعران مایـه سـرایش       83، ص45االنوار، ج ، بحار7ص

ـ  «اشعار حماسی بلندي شده است. ترجمه  ». ت تـن بـدهم  از من دور است که بـه ذل
البته این تعبیر جزیی از سخنان گهربار آن حضرت است که در روز عاشـورا فرمـود:   
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اال و ان الدعی من الدعی قد رکزنی بین السلۀ و الذله و هیهات له ذلک من، هیهات «
 ).505(فرهنگ عاشورا، جواد محدثی، ص» منا الذله...

ام بن نوح و عمه خضر اسـت. همـراه   است مشهور و او پسر زادة س  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     9شجاع، امـین، غیـور و متعصـب بـود. از اهـالی بعلبـک بـود        

کـرد ولـی قـوم دعـوت او را      پرستی دعوت می سرائیل را به ترك بتا زیست. بنی می
رساندند تمام خوارق عادت و معجـزاتش را انکـار    کردند و او را آزار می اجابت نمی

من المرسلین«کردند. در قرآن از او چنین یاد شده است و  می  (دهخدا).». انّ الیاس لَ
پدرِ عمار یاسـر و همسـر سـمیه بـود.      پسر عامر از نخستین شهیدان تاریخ اسالم، یاسر: •

و » حـارث «یاسر از اعراب عنسی مذجحی قحطانی یمن بود که همراه دو بـرادرش  
از یمن به مکه راه افتاد تا برادر چهارمش را که بر اثر قحطی و خشکسالی و » مالک«

فساد اوضاع حکومت یمن، آواره شده بود، پیدا کند. پس از آنکه سـه بـرادر از پیـدا    
ن برادر گمشده خود ناامید شدند، مالک و حارث بازگشتند، ولی یاسـر در مکـه   کرد

پیمـان شـد. ابوحذیفـه،     هـم  -بن مغیـره  یفۀحذ ابی -مخزوم ماند و با رئیس قبیله بنی
ترین کنیز وي بود، به ازدواج یاسـر   سمیه دختر خباط را، که بزرگوارترین و پاکدامن

کرد و بنا گذاشت که فرزندان این زن و شوهر درآورد و پس از آن سمیه را نیز آزاد 
زاده شد، » عمار«نام  نیز جزء آزادگان (احرار) شناخته شوند. از این ازدواج، پسري به

) تبـدیل شـد و در راه اسـالم کشـته     6که بعدها به یکی از یاران نزدیک پیامبر(
) به پیامبري برگزیـده شـد و آیـین اسـالم را     6که حضرت محمد( شد. هنگامی

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    
تمام خطرات احتمالی را با جان و دل پذیرا شدند. با اسـالم آوردن ایـن خـانواده و    

هـا و   و طـرد کفـر و شـرك، آزار و اذیـت     پذیرش آیین توحید و یکتاپرستی و نفـی 
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
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آوردند، مغیره، ابوحذیفه، حکم پسر هشام، و ابوجهل او و همسرش را بـه شـکنجه   
کردند که خانه خـود را   کان این سه نفر را در گرمترین مواقع مجبور میگرفتند. مشر

گفـت:   سر ببرند. ابوجهل می ترك بگویند، و در زیر آفتاب گرم و باد سوزان بیابان به
. ناسزاگویی (سب و 1یکی از این سه امر موجب رهایی و آسایش شما خواهد بود: 

. بازگشـت بـه   3ن از او؛ . بیزاري (تبـري) جسـت  2)؛ 6شتم) به حضرت محمد(
و بـد گفـتن بـه    » ال اله اال اهللا«و » اهللا اکبر«الت و عزي. ولی از زبان آنها سخنی جز 

) با کمال احتـرام چیـزي شـنیده    6الت و عزي و یاد کردن نام حضرت محمد(
) براي همدردي و جویا شدن از حال آنها به نزدشان 6شد. حضرت رسول( نمی
اي افراد خاندان یاسـر شـکیبا باشـید! موعـد     «گفت:  انی میآمد و با رأفت و مهرب می

 ».شما بهشت است
یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم نام پسر اسحاق پیغمبر و او را اسرائیل نیز گوینـد   یعقوب: •

با عیصو از یک شکم زاییده شدند. نام پیغمبري که پدر یوسف بـود. یعقـوب داراي   
سایر فرزندان نیکوکارتر بود به جانشـینی   دوازده فرزند بود، یعقوب یوسف را که از

خود برگزید و همین امر موجب حسادت سایر فرزندان شد. داستان تعامـل بـرادران   
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  
برگزیده شد پدر را از کنعان به نـزد خـویش فـرا خوانـد و در آنجـا چشـمان       مصر 

سالگی روح پـاك را تسـلیم کـرد و     147اند که یعقوب  یعقوب روشن گشت. نوشته
 خاك سپردند. (دهخدا). جسد مبارکش را در حنوط نمودند و در مصر به
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