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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)

  



  
  

قانون  منشور رسمی و قانونی انقالب و کشور عبارت است از
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



  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

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

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

هـدف   گیري و توسعه بنیاد حائز اهمیت دانست، تأسیس انتشارات شـاهد بـا   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

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

اولویت مهم خود قلمداد کرده است. به باور اندیشمندان و صاحبنظران تاریخی، فرهنگی را 
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 ر کتاب در سایر زمینهتوسعه کمی و کیفی انتشا

) 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
ات بسیار سودمند و قابل اعتناء به دفتر انتشـارات شـاهد رسـید و    قبل، نظر جلدهايدر   

  مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید کمیته مستندات در این کتاب لحاظ گردید.
اسـت کـه    هاي شـهداي اسـتان سـمنان    وصیت نامهاز  نامه وصیت 106این کتاب حاوي   

اسناد و آثار شـهدا و ایثـارگران    هاي کارشناسانه در واحد انتشار ها وبازنگري حاصل بررسی
گـروه زبـان وادبیـات     است. در اینجا شایسته است که از آقاي دکتر منـوچهر اکبـري اسـتاد   

و پژوهشگر ادبیـات وتـاریخ دفـاع     فارسی دانشگاه تهران، رئیس بنیاد دانشنامه نگاري ایران
در حـوزه دفـاع    ویـژه  هاي دانشگاهی و پژوهشی به عنوان چهره نام آشنا در عرصه مقدس به

وقفـه   مقدس و همکارانشان که زحمت تدوین این مجموعه را به عهده گرفته و تـالش بـی  
  اند تشکر و قدردانی شود. داشته

هـاي کارشناسـان و صـاحبنظران گرانقـدر      همچنین جا دارد که از رهنمودها و مساعدت  
صـمیمانه تقـدیر و تشـکر     زاده، دکتر کیانوش کیـانی و...  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
ابعاد ناپیداي شهداي بزرگوار و دوران با عظمت انقـالب اسـالمی و دفـاع مقـدس مـددکار      

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

  
  نشر شاهد

  1392 بهار





  



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I    حـضرت امـام در برابـر مخـالفین اسـالم همچـون حـسین           نهـضت  انقالب اسالمی و طلیعه 

  .کند عمل می) 7(سیدالشهدا 
I خواهیم، باید وارد عمل شده و تا آخرین قطرات خونمان بایستیم اگر سعادت می.  
I خدایا، امیدم به بهشت هست، ناامیدم مگردان.  
I     ولی  -اي همچون خوارج بیایند که نماز شب بخوانند         نکند عده . دباید توجهمان به درون باش 

 و شما را بـا اینگونـه اعمالـشان    -حجت خدا و قرآن ناطق را به شهادت رساندند     ) 7(علی
  .بفریبند

I   خواهند یاران امام را از صـحنه خـارج           ها ابتدا می    هاي استکبار غافل بود که آن       نباید از توطئه
  .فت کنندکرده و سپس با اسالم مخال

I اصلی این مملکت است مردم، جنگ مسئله .  
I ها بفرستید سوي جبهه فرزندان خود را به.  
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  معصوم معصومیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
» الخیل و من رباط     ةوا لهم ما استطعتم من قو     و اعد   ترهبون به عد    وکم و آخـرین    و اهللا و عد

  . 1»یعلمهممن دونهم ال تعلمونهم اهللا 
الرحمن   استغفر اهللا الذي ال اله اال اهللا هو الحی القیوم          . اال باهللا العلی العظیم    ةو ال قو  ال حول   «

  2.»د و آل محمدلهم صل علی محملالجالل و االکرام و اتوب الیه اوالرحیم ذ
کنم که به من لیاقت دادي تا در زمره پیروان مکتـب پیـامبرت قـرار         خدایا تو را شکر می      

بـن ابیطالـب      گزارم کـه مـرا جـزء پیـروان و شـیعیان علـی               اس بیکران می  بگیرم و تو را سپ    
کنم که مـرا از پیـروان و شـاگردان مکتـب امـام       قرار دادي و تو را شکر می  ) ع(امیرالمومنین

 و تـو را شـکر       - هرچند شاگرد بـد و تنبـل هـستم         -قرار دادي ) عجل اهللا تعالی فرجه   (زمان
حـضرت امـام خمینـی ایـن     ) عـج (ي نایب امام زمانگویان به ندا گویم که مرا جزء لبیک      می

را نداشـتم امـا تـو از          کار ارزش آن      هرچند بنده گنه  . قلب تپنده مستضعفان جهان قرار دادي     
  .راه فضل با ن رفتار کردي

خواهـد    کرد، قوانینی را مـی      می) ص(کند که رسول اکرم     انقالب اسالمی راهی را طی می       
در راه آن   ) ع(خواهـد کـه علـی       ا پیاده کـرد و عـدالتی را مـی         پیاده کند که پیامبر خدا آنان ر      

  .عدالت در محراب به شهادت رسید
انقالب اسالمی و طلیعه نهضت حضرت امام در برابر مخالفین اسـالم همچـون حـسین                  

ال الـه اال اهللا     «کند و هدفشان اعتالي کلمه حق است، همان کلمه            عمل می ) 7(سیدالشهدا
و ایـن راه راهـی اسـت کـه       . انـد   تا مرز جان نیز در این راه ایـستاده         که   »و محمد رسول اهللا   

پیمودند و ما در ادامـه آن شـهداي زیـادي تقـدیم کـردیم؛                 می) ع(پیامبران خدا و ائمه هدي    
وار دور معشوق چرخیدنـد و نهایتـاً بـه معـشوق      افرادي عاشق و خودباخته بودند که پروانه 

                                           
هاي ورزیده تا بـه وسـیلۀ آن دشـمن          درت دارید براي مقابله با آنها آماده سازید و اسب         هر نیرویی در ق   «. 60/  انفال -1

 .»شناسد شناسید و خدا آنها را می خدا و دشمن خویش را بترسانید و گروه دیگري غیر از اینها را که شما نمی
 .  بخشی از تعقیبات نماز عصر-2
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و رسالت مـا در ادامـه راه        . عادت برایشان است  رسیدند و در او ذوب شدند و بسی جاي س         
  . بسیار زیاد است

خواهیم همانند آنان باید وارد عمل شـده          خواهیم، اگر رضاي دوست می      اگر سعادت می    
 و 2هـا   و ابوجهـل   1هـا   دیـروز در مقابـل ابوسـفیان      . و تا آخـرین قطـرات خونمـان بایـستیم         

 در مقابـل امریکـاي جهـانخوار، شـوروي      و یزیدهاي طغیانگر ایستادند و امـروز   3ها  ابولهب
انـد تـا      دست هـم داده     و آنان جملگی دست به      . کار و صدام صهیونیست باید ایستاد       جنایت

تنها دشمن سرسخت خـود اسـالم را از بـین ببرنـد و بـا فلـسطین در مقابـل تمـامی کفـر                         
  . 4»در حال جنگندتمامی کفر در مقابل تمامی اسالم در این زمان «. ایم ایستاده

. کنیـد   حال اینگونه مطلب زیاد گفته شده باشد، اما شما صحبت مرا گوش می              شاید تا به      
خواهیـد   خواهید در روز قیامت در نزد پیامبر خدا سرافراز باشید یا خداي نکـرده مـی      آیا می 

سـر   آن روز را که هر روزش چندین هزار روز دنیا هست در عذاب قهر و غـضب خـدا بـه               
 و شـهداي    6و حبیب بن مظـاهر    ) ع( حسین   5 اصغر  اهید در پیش روي علی    خو  ببرید، آیا می  

پـاره شـد    که آنگونه در دفاع از اسالم بدنش زیـر سـم اسـبان پـاره          ) ع(کربال و پیش حسین   
هایش به یک لحظه در بهشت بـودن   روسفید باشید یا نه و آیا کل این دنیا با ذخایر و زیبایی    

سـت بـودن و در نـزد ائمـه اطهـار و پیـامبران بـودن                 یک لحظه در کنـار دو     ] به[ارزد و     می
  . فروشم خدا قسم من یک نفس کشیدن در آنجا را به تمام این دنیا نمی ارزد؟ هرگز، به  می
ام که مقدمه آن مقام است نیز راه شهدا و راه اسالم اسـت و از                  و راهی را که پیش گرفته       

سوي خودش بخوانـد در   و نهایتاً مرا بهخواهم که مرا در این راه کمک کند           خدا عاجزانه می  

                                           
 .تعلیقات.ك. ر-1
 .تعلیقات.ك. ر-2
 .تعلیقات.ك. ر-3
صـحیفۀ  . (»امروز تمام اسالم در مقابل تمام کفر ایستاده است      «عبارت شهید تحت تأثیر این سخن امام خمینی است           -4

  ).44، ص18امام، ج
 .تعلیقات.ك. ر-5
 .تعلیقات.ك.ر -6
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اللهـم الرزقنـا    «. ایـم   حالی که از من راضی شده باشد؛ و اگر او راضی شود به کمال رسـیده               
  .»شهادت فی سبیلک

بینم چه گناهـانی را کـه در مقابـل خداونـد بـزرگ                 می ،کنم  اما وقتی به نفسم رجوع می       
دایا من طاقت فراقـت را نـدارم خـدایا مـن             کنم اگر مرا نبخشی؟ خ      خدایا چه . ام  انجام داده 

خدایا نکنـد   . اي تو غفاري تو ستاري      خدایا تو بخشنده  . هایت را تحمل کنم     توانم عذاب   نمی
در نزد شهدا ما را رسوا کنی، که البته عفو تو آنقدر واسع است که گناهان زیادم در مقـابلش        

ایـن آسـانی    و رستگار شدن بـه      . و خدایا امیدم به بهشت هست، ناامیدم مگردان       . هیچ است 
خواهـد؛    نیست، سختی کشیدن دارد جان دادن و مـال دادن دارد اسـتقامت و پـایمردي مـی                 

  .الحمداهللا امت اسالم اینگونه است
 فکر باشید، که راه بسیار درازي در پیش اسـت انـشاءاهللا بایـد زمینـۀ حکومـت            مردم، به   

 جهـان اسـالم و     ،تی امام امت قیام کردنـد     وق. چیده شود ) عج(عدل مهدي موعود امام زمان      
حتی مستضعفان دنیا چشم امید به او دوختنـد و اسـتکبار هـم بـراي جلـوگیري از بیـداري         

خـدا قـسم مـردم لبنـان و شـیعیان آنجـا               بـه   .  بر علیه انقالب کرد    1ها  همه توطئه   ها این   ملت
انقـالب اسـالمی    انـد، مـردم مـصر بـه           هاي مـا در جبهـه دوختـه         مستقیماً چشم به پیروزي   

فرمایـد   همانطور که قـرآن مـی   . نگرند، امید مردم افغانستان به انقالب اسالمی ایران است          می
  . کشیده رسید ، باید آماده بود و به فریاد آن مظلومان ستم2»ة لهم ما استطعتم من قواو اعدو«

ارجی را خـ  ) ع( نکنند که حـسین    61مردم، مواظب باشید جریان را همانند جریان محرم           
اش   هـاي عمـده     استکبار جهانی از جمله هـدف     . معرفی کرده و مردم را بر علیه او بشورانند        

بینـی    بـا دقـت، تیزهوشـی و روشـن        . پوشانیدن و به انحراف کشاندن انقالب از درون است        
و . خاصی به مسائل بنگرید، مواظب باشید خداي نکرده کاري نکنید که بعداً پشیمان شـوید              

  . 3»توانند بکنند نمیآمریکا و ایادیشان هیچ غلطی «ود که استکبار و امام امت هم فرم

                                           
 .»ها توطعه« در اصل وصیت -1
 . سورة انفال60 بخشی از آیۀ -2
  .515، ص 10ج صحیفۀ امام، . »تواند نکند آمریکا هیچ غلطی نمی«امام خمینی  -3
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 بیاینـد کـه نمـاز شـب     1اي همچـون خـوارج   نکنـد عـده  . باید توجهمان به درون باشـد     
 و شـما را بـا       -حجت خدا و قـرآن نـاطق را بـه شـهادت رسـاندند             ) ع( ولی علی  -بخوانند

 برخـورد کـرد و البتـه راه حـق را بایـد از               بینانه  باید خیلی روشن  . اینگونه اعمالشان بفریبند  
راهش شناخت و طریقۀ شناختن آن هم تطبیق آن با حکم خـدا، حکـم حجـت خـدا امـام                     

و نایبش والیت فقیه؛ که امروز امام عزیزمان با قامتی استوار به بلنـدي آفتـاب در       ) عج(زمان
ا تا انقـالب حـضرت      برد این هدف ایستاده است و امیدوارم خداوند متعال ایشان ر            راه پیش 
  . حتی در کنارش محفوظ بدارد) عج(مهدي

 در طــول تــاریخ اســت، و بــاز، نبایــد از 2»والیــت فقیــه اســتمرار حرکــت انبیــا«آري،   
خواهند یاران امام را از صـحنه خـارج کـرده و     استکبار غافل بود که آنها ابتدا می    3هاي  توطئه

و ایـن مـسئله را بیـشتر توجـه     . ایـد  کـرده سپس با اسالم مخالفت کنند، که این را نیز خنثی       
 و دنیاپرسـتان  5 امیـد امـام و امـت، خـار چـشم منـافقین      4اهللا منتظـري  داشته باشید که آیـت   

قـدر را     مردم، قـدر ایـن فقیـه عـالی        . پیشۀ زمان ما هستند و حقیقتاً قائم مقام رهبري          خوارج
مـام لیاقـت و فقاهـت و    کسی غیر از حـضرت ا   بدانید که امید اسالم و انقالب است و هیچ          

  . اعلمیت ایشان را ندارد
ها بفرسـتید     سوي جبهه   و مردم، جنگ مسئله اصلی این مملکت است فرزندان خود را به             

و االن هـم امـام      . که اسالم را حمایت کنند و در این راه از بذل جان و مـال دریـغ نورزیـد                  
 .رابطه مؤثر باشدتواند در این   نمی6عزیز تکلیف را روشن کردند، هیچ توجیهی

  

  »والسالم علیکم«
9/4/65  

  معصوم معصومیان
                                           

 .تعلیقات. ك.ر -1
 .491، ص15 صحیفۀ امام، ج-2
 .»توطعه« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات.ك. ر-4
 .تعلیقات.ك. ر-5
 .»توجهی« در اصل وصیت -6
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  هاي کلیدي عبارت
I  حـسین  » هل مـن ناصـر ینـصرنی   « دانستم که در موقعیت زمانی که صداي         واجب بر خود

  . لبیک بگویم،آید زمان خمینی کبیر می
I  تاریخ استهدفم یاري اسالم و قرآن و نجات دادن مستضعفان جهان از چنگال جباران.  
I   ام نتوانستم خدمتی به اسالم و مسلمین بکنم، شاید با شهادتم بتوانم قدم مثبتی                اگر در زندگی

  .در راه اسالم بردارم
I دست از روحانیت و امام عزیز برندارید.  
I اند  داشته این روحانیت بوده است از صدر اسالم تا کنون اسالم عزیز را زنده نگه.  
I     را در صـحراي    ) 7( و استوار باش که چون لـیال علـی اکبـرش             گونه محکم   مادر جان، آن

  .کربال داد
I گزار اسالم باشید براي اسالم مفید و خدمت.  

  )قلی(مهدي  :نام
  معصومیان :خانوادگی  نام

  حسین :پدر نام 
  شهربانو :نام مادر

  1341وهشتم اسفند   بیست:یخ تولدتار
   شهرستان مهدیشهر:محل تولد
   سوم متوسطه:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

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

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  مهدي معصومیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .که پاسدار حرمت خون شهیدان و درهم کوبندة ستمگران  اهللا آن نام به

  )امام خمینی. (1کند لرزاند و بیدار می ها انسان را می نامه این وصیت  
  . 2»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«  

انـد و نـزد خدایـشان      رسند مرده مپندارید بلکه آنهـا زنـده         آنانکه در راه خدا به شهادت می      «
  .»خورند روزي می

  »3» به علیمن اهللاإون و ما تنفقوا من شیء فلن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحب .  
شما هرگز به مقام نیکوکاران و خالصان خدا نخواهید رسـید مگـر آنکـه از آنچـه دوسـت                    «

بسیار محبوب است در راه خدا انفاق کنید و هرچه انفاق کنید محققاً خدا بـر                ] و [4دارید  می
  .»آن آگاه است

) ص(مـصطفی ویژه پیـامبر بـزرگ اسـالم محمـد      با درود و سالم بر پیامبران اولولعزم به         
منجی عالم بشریت و با سـالم و درود         ) عج(بخش رسوالن و با درود و سالم بر مهدي          پایان

، این قلب 5شکن زمان و یگانه یاور مستضعفان و پیر جماران         بر نایب برحقش امام امت، بت     
تپندة ملت ایران و جهان که چشم مستضعفان جهـان در انتظـار اوسـت کـه آنهـا را از بنـد                       

یخ نجات دهد و با سالم و درود بر شهداي راه حق و عدالت از صدر اسالم و از                ظالمان تار 
 و 7 و هـشت شـهریور    6تیر  تا کربالهاي ایران زمین و شهداي عزیز هفت         ) ع(کربالي حسین 
 با سالم و درود بـر شـما بـرادران رزمنـده و پاسـداران و                . خون خفته ایران    دیگر عزیزان به  

                                           
  . 13، ص16 صحیفۀ امام، ج-1
 .169/ آل عمران -2
  .»و لن«در اصل وصیت . 92/  آل عمران-3
 .»دندار می« در اصل وصیت -4
 . تعلیقات.ك. ر-5
 .تعلیقات.ك. ر-6
  .تعلیقات.ك. ر-7
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کنیـد و بـا       اید و با دشمن مبارزه می        جان خود را بر کف نهاده      ارتشیان و نیروهاي مسلح که    
هایتـان و بـا درس    آمـوز و معلمـین کـه بـا صـحبت      سالم و درود بـر شـما بـرادران دانـش     

بـا سـالم و     . دهید تا چگونه مبارزه کـردن را بیـاموزیم          هایتان سرمشقی به ما یاد می       خواندن
هـا و   دم قهرمـان مهدیـشهر کـه بـا ایثـارگري          ویژه مـر    درود بر شما مردم شهیدپرور ایران به      

هاي خود توانستید سهم بزرگی در انقالب اسـالمی داشـته باشـید و انـشاءاهللا                  خودگذشتگی
تر به تالش خود اعم از جبهه فرستادن فرزندتان و دیگر کارها ثابـت خواهیـد کـرد              صادقانه

شت محکمـی بـر دهـان    هـا مـ   و ایـن ایثـارگري    ] دارید[که وفاداري به اسالم و مسلمین را        
  .گویان شرق و غرب است یاوه
 دانستم که در موقعیت زمانی که صـداي         ]واجب [کار خدا بر خود      من بنده حقیر و گناه      

لبیـک بگـویم و بـا ایـن عملـم           ] آید  می[ حسین زمان خمینی کبیر      1»هل من ناصر ینصرنی   «
تو را لبیـک  » ینصرنیهل من ناصر  «اگر کسی در آن زمان نبود صداي ) ع(اي حسین : بگویم

 و دیگـر    4هـا    و عبـاس   3 اما امروز در کشور ما صدها علـی اکبرهـا          2یاري دهد گوید و تو را     
صداي مظلومانۀ فرزندت این پیر جماران، امام امت لبیـک بگوینـد و       ] به [ برادران بودند  که   

ا لبیـک   عاشقانه شهادت را پذیرا باشند و من هم بر خود دانستم که امـروز بایـد ایـن نـدا ر                    
هدفم یاري اسالم و قرآن و نجات دادن مستـضعفان جهـان از             . گفت و اسالم را یاري نمود     
ام نتوانـستم خـدمتی بـه اسـالم و      با خودم گفتم اگر در زنـدگی . چنگال جباران تاریخ است   

 شاید با شهادتم بتوانم قدم مثبتی در راه اسالم بـردارم؛ و اگـر خـدا نـصرت                   ،مسلمین بکنم 
  .  نصیب این بنده گناهکار بگردانددهد و شهادت

هـا بـه     زدن  ها و تهمـت     برادرها، بیاییم این کاغذبازي   . ها  و اما چند نکته با مسئولین اداره        
یکدیگر براي دنیا و دیگر کارهاي زشت دست بردارید و صادقانه کار کنیـد و بـراي مـردم                    

  .  غیره نباشندمزاحمت ایجاد نکنید و بگذارید مردم ناراضی از ادارات دولتی و
                                           

 .تعلیقات.ك. ر-1
فرهنـگ عاشـورا، جـواد      . (»فیا لیتنی کنت معکم فأفوز معکم     «،  )ع(اشاره دارد به فرازي از زیارت وارث امام حسین         -2

 ).511محدثی، ص
 .تعلیقات.ك. ر-3
 .تعلیقات.ك. ر-4
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خـواهم دسـت از    شـهر مـی   ویژه مردم قهرمـان مهـدي      و از شما مردم شهیدپرور ایران به        
روحانیت و امام عزیز برندارید که این روحانیت بوده است از صدر اسالم تـا کنـون اسـالم                   

هاي ستمگري بر سر این روحانیـت در طـول تـاریخ              و هر رژیم  . اند   داشته  عزیز را زنده نگه   
و از  . چون این روحانیت راه حق بودند نتوانستند آنهـا را بـه نـابودي بکـشند               ! اند  ردهچه آو 

خـواهم کـه دسـت از ایـن قـشر             شما برادران و محصل و معلمین و دیگر اقشار ملـت مـی            
پیشه آسـوده باشـید و    کار و غرب خیانت روحانیت برندارید تا بتوانید از دست شرق جنایت       

  .ز چنگ جباران تاریخ نجات دهیدبتوانید مستضعفان جهان را ا
هایی کشیدي که بتوانی چنین فرزنـدي   ها و مشقت دانم چه سختی   و شما پدر عزیزم، می      

بزرگ کنی و آنگونه پسري تربیت کردي کـه بتوانـد در راه اسـالم و قـرآن خـدمت کنـد و        
م کـن،   پدر جان اگر از من در طول زندگی ناراحتی دیدي حالل          . باشد) عج(سرباز امام زمان  

و چون پسر خوبی برایت نبودم، و از خداي برایم طلب مغفرت کن که خـدا مـا را نجـات                     
  .دهد
دانم که داغ فرزند سخت است، ولی چه کنم که دیـن اسـالم در خطـر          می ،و شما مادرم    
 و آفرین بر تو که چنین فرزندي شیر دادي و چنین فرزندي تربیت کردي بـراي یـاري                   .بود

ها شتافته تا بتواند کار مثبتی بـراي ایـن انقـالب اسـالمی بـر                  ن به جبهه  دین اسالم و مسلمی   
 علـی اکبـرش را در صـحراي         1مادر جان، آنگونه محکم و استوار باش که چـون لـیال           . دارد

کربال داد و افتخار کرد، که از این افتخارات دشمن دیگر هوس سـر بلنـد کـردن را نداشـته            
  . باشد
ام را برگیر و بر دشـمن         ات مقاوم باش و اسلحه      سنگر مدرسه و تو اي برادرم، آنگونه در         

زبون بتاز که دیگر فرصت نفس کشیدن نداشته باشد و آنگونه درس بخوان که یک الگـو و                  
 خـود هـستی، و بـراي         و شما اي برادر بزرگترم همچنانکـه در مـسئولیت         . یک نمونه باشی  

کنند مهراس کـه خـدا        اي می   عدهرضاي خدا کار کن، که از تهمت و دیگر کارهایی که یک             
شود و بـراي  ) 7( زمان علی2و آنگونه فرزندي تربیت کن که مانند میثم . پشتیبان شماست 

                                           
 .»ام لیلی«ذیل . تعلیقات.ك.ر -1
  .تعلیقات.ك. ر-2
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] در[و تو اي خواهرم، همچنان صبر داشـته بـاش کـه             . اسالم مفید و خدمتگزار اسالم باشد     
ادا در  مبـ . گونه صحبت شما براي خدا و گریۀ شما براي خدا باشد            مرگ برادر خویش زینب   

  .ات آنها خوشحال شوند نزد دشمن این انقالب گریه کنی تا با گریه
 در مـزار شـهداي زیـارت        ،پدر و مادرم، اگر من شهید شدم جنازة من دست شما رسید             

 چون براي رضاي خـدا بـه جبهـه          ،دفن کنید و اگر دست شما نرسید هرگز ناراحت نباشید         
ها و    یزي دارم به جبهه بفرستید و به پشت جبهه        اگر چ . ام  ام و براي رضاي خدا جنگیده       آمده

  .دانید و دیگر خودتان می. رزمندگان کمک کنید
 .دار ، خمینی را نگه)عج(خدایا خدایا، تا انقالب مهدي  

  

»اهللا برکاتهرحمۀالم علیکم و والس «  
  بندة حقیر خدا
  مهدي معصومیان

2/3/62  
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  هاي کلیدي عبارت
I   یـاري اهللا ریـشه       فرمان رهبر انقالب باشند تا بتوانند به        ن همیشه گوش به   امت شهیدپرور ایرا 

اند از بن برکنند و حکومت اسـالمی و           پا خواسته   که بر علیه اسالم و مسلمین به        تمامی کسانی 
 .قانون اسالم را جایگزین آن سازند

I   عهده شـما      به   د و با حجاب کوبندة خود رسالتی که       شیوار با   خواهم که زینب    خواهرانم می از
  .باشد انجام دهید می

I  ،دهندة راه شهیدان تربیت کنید  فرزندانتان را مسلح به سالح ایمان و تقوا و ادامهخواهرانم.  
I شهادت افتخارم بود و به آن هم رسیدم.  

  اسماعیل  :نام
  معینی :خانوادگی  نام

  غالمرضا :پدر نام 
  سکینه :نام مادر

  1341ویکم خرداد   بیست:تاریخ تولد
ابـع  از تو روستاي فرومـد  :محل تولـد  

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

ودوم فـروردین      بیـست  :تاریخ شهادت 
1362  

   فکه:محل شهادت
   اصابت گلوله:نحوة شهادت

  . در همان منطقه بر جاي ماند:مزار
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  اسماعیل معینی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب الشهدا و الصدیقین

  . 1» یرزقون امواتا بل احیاء عند ربهمو التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا«
انـد و نـزد پروردگارشـان     اند بلکـه زنـده   اند مرده مپندارید کسانی که در راه خدا کشته شده     «

  )قرآن کریم.(»خورند روزي می
   2»هللا و انا الیه راجعونانا «  

  .»گردیم سوي خدا باز می که همه از خداییم و به درستی به«
هـا بعـد از پیـامبران و          بر کبیر انقالب اسالمی و الگوي همه انسان       با سالم و درود بر ره       

اهللا العظمی االمام خمینی و کسی که با هر پیامش شور و عشق و ایمان به                یۀ آ  امامان حضرت 
انـدازد    دهد و ترس و وحشت در دل زورگویان و جهانخواران می            ها یاد می    خدا را به انسان   

ان که با خون خودشان اسالم و انقالب اسالمی را آبیاري      و سالم و درود بر روان پاك شهید       
کردند و یک لحظه هم از فرمان امام امت سرپیچی نکردند و با سـالم بـر امـت شـهیدپرور                     

فرمان رهبر انقـالب      و پیام من به امت شهیدپرور ایران این است که همیشه گوش به              . ایران
 و تمـامی  5 و منـافقین 4هـا   و لیبـرال 3صدامیانو  یاري اهللا ریشه مستکبران    باشند تا بتوانند به   

 از بن برکنند و حکومت اسالمی و قـانون        6اند  استهپا خ    بر علیه اسالم و مسلمین به      که  کسانی
 .اسالم را جایگزین آن سازند

ها براي فرزندان خـود زحمـت         و با عرض سالم و تشکر فراوان از پدر و مادرم که سال             
و مـن از شـما   .  اجر این زحمات خودتان را از خداوند بگیرید   کشید و انشاءاهللا    کشیده و می  

                                           
 .169/  آل عمران-1
 .»...للله...«در اصل وصیت .  سورة بقره156 بخشی از آیۀ -2
  .تعلیقات.ك. ر-3
 .تعلیقات.ك. ر-4
 .تعلیقات.ك. ر-5
 .»اند پا خواسته به«در اصل وصیت  -6
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خواهم که در حقم دعا کنید و من اگر در این دوران زنـدگی شـما را اذیـت کـردم مـرا                         می
 راه حق    و من اگر به فیض شهادت رسیدم خودتان را ناراحت نکنید، چون این راه             . ببخشید

ا خودتان را ناراحت نکنیـد زیـرا نـاراحتی    و شم . است و من خودم این راه را انتخاب کردم        
  . باشد شما ناراحتی من می

و با تشکر از زحماتی که تو برادر عباس براي مـن کـشیدي و راه     . و با سالم بر برادرانم      
من از تو خیلی ممنونم و انشاءاهللا اجـر کارهایـت را            . درست و صحیح را به من نشان دادي       

ه درس خواندن وادار سازي و سعی کنی که آنها هم همۀ            از خدا بگیري و دیگر برادران را ب       
و همچنین  .کارهایشان براي خدا و اسالم باشد و پیرو انقالب اسالمی و رهبر انقالب باشند

رسان شهیدان باشید و بـا حجـاب کوبنـدة      وار باشند؛ و پیام     خواهم که زینب    از خواهرانم می  
هید و فرزندانتان را مسلح به سـالح ایمـان و           باشد انجام د     عهده شما می    خود رسالتی که به   

و از همـه    . دهندة راه شهیدان تربیت کنید، که در آینده براي جامعه مفیـد باشـند               تقوا و ادامه  
  .خواهم که حاللم کنند شناسند می ها و دوستان و آشنایان و تمامی کسانی که مرا می فامیل
و . لس خـتم مـن شـیرینی بدهیـد        پدر جان، جنازة مرا در فرومد دفـن کنیـد و در مجـا               

باشـد چـون مـن بـا ایـشان زنـدگی          داند چقدر مـی     چیزهایی که دارم برادرم عباس بهتر می      
و مالم را در اختیار  .اش چطور است داند برنامه کردم و خمس آن را هم برادرم عباس می می

خوانـدن  مـان و درس       دهم تا در جهت بهبود زنـدگی        پدرم و مادرم و برادرم عباس قرار می       
ا بدهند و دو ماه روزه و دو سال نماز          قر هزار تومان آن را به ف      5و مقدار   . برادرانم قرار گیرد  

 .پدر و مادر و برادران و خویشان، حاللم کنید. جا آورند هم بگویید تا برایم به
  .دار ، خمینی را نگه)عج(خدایا خدایا، تا انقالب مهدي  

  
  شـــهادت ســـرآغاز پاینـــدگی اســـت   

  
   ز مرگی که خـود زنـدگی اسـت         نترسم  

  .شهادت افتخارم بود و به آن هم رسیدم    
  1»والسالم علیکم و رحمۀ اهللا و برکاته«

 اسماعیل معینی

                                           
 »ةبرکا« در اصل وصیت -1
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 33     اسماعیل، عینیم ¹استان سمنان 

  



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I خدایا رضایم به رضاي تو.  
I همیشه براي رضاي خداوند کار کنید.  
I ردگی هایتان آرام می یاد خداست که دلبا  . یاد خدا باشید به.  
I این دنیا زودگذر است.  
I همیشه قرآن را بخوانید و در آن تفکر کنید.  
I خاطر اسالم خاطر خدا و به  جبهه جنگ نیامدم جز بهخاطر هیچ کس و هیچ چیزي به من به.  
I حرف او حرف اسالم است .اسالم حقیقی را در خمینی یافتم. 
I اسالم یعنی پیاده شدن قرآن و قرآن کالم خداست. 
I رفتار کنیدامامداي نکرده چون مردم کوفه با مبادا روزي خ . 
I یدیرهبر عزیزمان در همه اوقات حمایت کنید از او پشتیبانى نمااز  ،پدر جان. 
I یدفرمان رهبر عزیزمان باش  هگوش ب.  

  اسماعیل  :نام
  معینیان :خانوادگی  نام

  غالمحسین :پدر نام 
  کبرا :نام مادر

  1328 چهاردهم مهر :تاریخ تولد
د از  روســتاي الســجر:محــل تولــد
  ن سمنان توابع شهرستا

   پایان دوره متوسطه:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

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

  زهراي شهرستان تهران  بهشت:مزار
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  اسماعیل معینیان
  

  ∗بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب الشهدا و الصدیقین

  کس که تو را شناخت جان را چه کنـد         آن
  

  رزنــد و عیــال و خانمــان را چــه کنــدف  
ــشى      ــانش بخ ــر دو جه ــى ه ــه کن   دیوان

  
  1 تــو هــر دو جهــان را چــه کنــدۀدیوانــ  

و با درود بر امام امـت قلـب         ) عج(عصر     ها حضرت ولى   با درود فراوان بر منجى انسان        
 شـهداى   ۀشکن دوران خمینى کبیر و با درود به روان پاك هم             مستضعفان جهان و بت    ةتپند
  .ماسال
 رضایم به رضایت که چگونه زیستن و        ،خدایا رضایم به رضاى تو که همه از آن توست           

 شناسـانیدى  و      به من  گویم تو را که راه حق را       من آموختى و سپاس می     ه  چگونه مردن را ب   
   .سویت پر کشیدم هسوى خود خوانده و من عاشقانه ب همرا ب
وصیتى با  ) عج( سرباز کوچک امام زمان       من به عنوان یک    ،ملت عزیز و شهیدپرور ایران      

خداسـت کـه    به یاد.  که همیشه براى رضاى خداوند کار کنید و به یاد خدا باشید        :شما دارم 
 و ایـن دنیـا زودگـذر    .2»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب   «فرمایـد  قرآن می ،  گیرد دلهایتان آرام می  

 در 3 که براى مدت کوتـاهى سرایى است مانند کاروان ) ع( حضرت على    ةاست و طبق فرمود   
  پس در این چند روز زندگى بیهوده کار نکنید         .4بربندیمآن توقف دارند و باید از آن رخت         

                                           
الذین قتلوا فى سبیل اهللا امواتـا بـل احیـاء    و التحسبن  «: چیدة مبنا، قبل از وصیت شهید آمده است         در نسخۀ حروف   -∗

اند و نزد خـداى خـود     شوند مردگانند بلکه آنان زنده     که در راه خدا کشته می      گمان نبرید آنان  «. »عند ربهم یرزقون  
بار دیگر الله سـرخى از      ). امام خمینی (. ایم  اگر این جنگ بیست سال هم طول بکشد ما ایستاده          .»خورند روزى می 

قامتى از خمینى کبیـر نـداى رهبـر و     اهللا و مقلد راست     حسینى و فرزند عزیزى از اسالم و امت حزب         خ سر بوستان
 دوم عملیـات  ۀحسین زمانش را آگاهانه لبیک گفته چون هزاران اللـه سـرخ دیگـر در کربالهـاى ایـران در مرحلـ       

  .شهید اسماعیل معینیان سالمنامه پاسدار ا وصیت .دعوت حق را عاشقانه پذیرا شد ه مهرانطق  در من3والفجر
 . شعر از خواجه عبداهللا انصاري است-1
  . سورة رعد28 بخشی از آیۀ -2
 .»کوتایی« در اصل وصیت -3
 .باشد» بربندیم«به سیاق عبارت باید فعل . »بربندم« در اصل وصیت -4
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 و رسیدن به زرق و برق زندگى باعث آن نشود کـه     ،دست آوردن مال و منال      به براي   نکنید
فکـر   همیشه قرآن را بخوانیـد و در آن ت         .خدا را فراموش کنید و مورد غضب او قرار گیرید         

  .کنید
جاى گریه بر قبرم و عـزادارى بـرایم          هپس از رفتنم از این دنیا تنها حرفم این است که ب             

) خمینـى   (شود که شما از رهبرمـان روح خـدا           روح من زمانى شاد می    . روحم را شاد کنید   
 جـز  ، نیامـدم  جنـگ کس و هـیچ چیـزى بـه جبهـه      خاطر هیچ ه من ب.پیروى و اطاعت کنید 

 و اسـالم حقیقـى را در   .خاطر نجات قانون خـدا کـه همـان اسـالم اسـت      هبخاطر خدا و     هب
خمینى یافتم و حرف او حر ف اسالم است و اسالم یعنى پیاده شـدن قـرآن و قـرآن کـالم                    

 مبـادا روزى خـداى نکـرده        .پس شما باید سخن او را با جان و دل پـذیرا باشـید              .خداست
ین کردید بدانید که حتما به غضب خدا گرفتار          که اگر چن   ، با او رفتار کنید    1چون مردم کوفه  

   .روید شوید و کافر از دنیا می می
 و اگـر  . از خـدا بـرایم طلـب آمـرزش کنـى     ،خواهم مرا ببخشى   از تو می  ،  پدر بزرگوارم   

 بـر فـراق     ،پدر جـان  . نافرمانى تو را نمودم و کارى انجام دادم که ناراحتت کردم مرا ببخش            
 امام را فراموش نکـن چـون در         . معرض امتحان بزرگى هستى     در ومن صبور و شکیبا باش      

 سعى کن با اتکال به خـداى منـان از ایـن امتحـان سـربلند      .معرض امتحان خدا قرار گرفتى 
یـد بـا   ی از او پـشتیبانى نما    ، رهبر عزیزمان در همه اوقات حمایت کنید       ،پدر جان . ىیبیرون آ 

  .ش مکن او را از دعاى خیر فرامو.و با عمل حرف با کار
ام و امیـدوارم بـا        نامه را قبل از اینکه به شـهادت برسـم نوشـته             این وصیت . مادر مهربان من  

 خـود  ةارزشم را بـه اهللا آفریننـد   براى خدا و اسالم و قرآن جان بى پیروزى کامل و یا جزئى   
خـواهم پـس از     از شما مـی . امیدوارم براى شما فرزند نیکو و صالح بوده باشم.تسلیم نمایم 

گونه گریه و زارى نکنى بلکه خوشحال باشى زیرا من پیروز شدم و به آرزویـم      هادتم هیچ ش
رسیدم و اگر شما گریان و ناراحت باشى دشمنان خدا و مخالفان رهبر عزیزمـان خوشـحال           

 شادى تو است که مشت محکمى بر دهان کـوردالن و            . پس همیشه شاد باشید    .خواهند شد 
   .باشد دنیاپرستان می

                                           
 .تعلیقات.ك. ر-1



 37     اسماعیل، معینیان ¹استان سمنان 

 هر موقع به یاد من افتادى و خواستى گریه کنى در آن لحظه به یـاد کـربالى                   ، جان مادر  
 گریه کن که بـراى برجـاى مانـدن اسـالم و آزادى              )7( و مظلومیت حسین   )7(حسین

 عزیزانش را با کمـال       و  و جان  ؛ ظلم جنگید  ۀتمام مسلمانان و مستضعفان جهان از زیر سلط       
 و ابوالفـضل بـراى خـدا و یـارى           2 و قاسـم   1کبـر علـى ا   .اخالص تقدیم حق تعالى نمودند    

 و من که بیشتر از آن بزرگواران نیستم بلکه یک بنـده گناهکـار بـیش                 درهبرشان شهید شدن  
توانـستم تمـام گناهـانم را        کردم شاید نمـی    ها عبادت و اطاعت از خدا می        و اگر سال   .نبودم

 من از شـما  .شود نش پاك میرسد تمام گناها  که به فیض شهادت می      ولى انسانی  ،جبران کنم 
  .خواهم که اصال نمازتان را فراموش نکنى می
 و سعى کن کمبود من را براى پدر و مادر جبران کنى             .شما هم راه مرا ادامه دهید     ،  برادر  

 خود استوار و سـر      ةخواهم همینطور بر عقید     و از تو می    .و براى من ناراحتى نداشته  باشید      
 و کـالم    است )عج(یزمان باش و از او که نایب برحق امام زمان         فرمان رهبر عز   هو پا گوش ب   

  . اطاعت و پیروى کنید، کالم خدا است کهوا
 .میرم و خوشحالم که توانستم دین خود را یارى کنم خندان می  

  

  » اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «

                                           
 .تعلیقات.ك. ر-1
 .تعلیقات.ك.ر -2
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  هاي کلیدي عبارت
I        ونه زیستن و چگونه مردن را به من آموخت،      رضایم به رضاي خداي شهیدان، خدایی که چگ

  .خدایی که من فقط براي رضاي او به جبهه رفتم
I براي رضاي خداوند کار کنید.  
I ي نفس نباشداهیچ وقت کارهایتان از روي هو.  
I با این شیطان درونی که بر ما غلبه کرده مبارزه کنید.  
I  الگو باشید براي جامعه کهخواهم که کاري کنید اللهی می جوانان حزباز .  
I همیشه تقوا را پیشه کنید.  
I رهبر مستضعفان جهان را تنها نگذارید،امام عزیز . 
I   ایـد، بـه آغـوش اسـالم      برادرانی که تا به حال مخالف خط امام و مخالف این حکومت بـوده

 .برگردید
I سازد ها و ظلم و طاغوت رها می فقط اسالم است که ما را از بدبختی. 
I اید  در معرض امتحان خداوند قرار گرفتهپدر و مادر عزیزم، شما.  
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  نجفعلی معینیان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . 1»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
انـد و نـزد خداونـد     مپندارید کسانی که در راه خدا کشته شدند از مردگانند بلکه آنها زنـده        «

  .»خورند روزي می
  )امام خمینی. (2»تبی که شهادت دارد اسارت نداردمک«  
و بـا   ) عـج (با درود فراوان بر ولی عصر، منجی نسل، رهبر جهان اسالم حضرت مهـدي               

شـکن خمینـی کبیـر و بـا سـالم بـر تمـامی                 درود بر امام امت، قلب مستضعفان جهان، بت       
  .شهداي اسالم

 چگونـه مـردن را بـه مـن          رضایم به رضاي خداي شهیدان، خدایی که چگونه زیستن و           
کشند، خـدایی   سوي او پر می روند و به سوي او می   آموخت، خدایی که اینچنین عاشقانش به     

که من فقط براي رضاي او به جبهه رفـتم تـا در راه او بجـنگم، خـدایی کـه مـن عاشـقانه                         
سوي او رفتم و من او را دوست داشتم و او مرا دوست داشت؛ که من چنـدین وقـت راز      به
 تا اینکه روزي    » فی سبیلک  الشهادةاللهم ارزقنا توفیق    «نیاز کردم، با او پیمان بستم و گفتم         و  

  . رسید و خداوند این دعاي مرا مستجاب کرد و من هم به آرزوي خودم رسیدم
وصـیتی بـا شـما دارم کـه        ) عـج (ملت عزیز، من به عنوان یک سرباز کوچک امام زمـان            

 3»اال بذکر اهللا تطمـئن القلـوب      «فرماید    ید چون قرآن می   همیشه براي رضاي خداوند کار کن     
وقت کارهایتان از روي هواي نفس        هیچ  . 4»گیرد  ها آرامش می    بدانید که با یاد خدا دل     «یعنی  

با این شیطان درونی که بـر مـا غلبـه کـرده             . کشاند  پرستی انسان را به بیراهه می       نباشد، نفس 

                                           
 .169/  آل عمران-1
ملتـی کـه شـهادت بـراي او         «: صـورت آمـده اسـت        تعبیري که شهید آورده است در صحیفه امام بدین         .ینی امام خم  -2

  .187، ص 13صحیفه امام، ج . »سعادت است، پیروز است
  . سورة رعد28 بخشی از آیۀ -3
 .»اال بذکر اهللا تطمئن القلوب« رعد،   سورة28 ترجمۀ بخشی از آیۀ -4
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هیچ . س هم براي خدا باشد و تمام کارها براي خدا باشد          مبارزه کنید و باید این مبارزه با نف       
  . وقت نماز را سبک نشمارید 

و همیشه تقوا   . خواهم که کاري کنید براي جامعه الگو باشید         اللهی می   و از جوانان حزب     
شـما را وصـیت     «یعنی   1»اوصیکم بتقوي اهللا  «: فرماید  می) ع(را پیشه کنید، همانطور که علی     

  .»خداکنم به تقوا  می
بایـد  . خواهم که این امام عزیز رهبر مستضعفان جهان را تنهـا نگذاریـد   از ملت عزیز می     

باید از خداي بزرگ سپاسگزاري کنیم که اینچنین رهبري را به           . قدر این رهبر کبیر را بدانید     
تنها گذاشتن امام یعنی کافر شدن و قـرآن         . اند  ما داد که تمام جهان اسالم چشم به او دوخته         

  . را تنها گذاشتن
ایـد، رو بـه    حال مخالف خط امام و مخالف این حکومت اسالمی بـوده         برادرانی که تا به     

هـا و ظلـم و    فقط اسالم است که ما را از بدبختی. اسالم بیاورید و به آغوش اسالم برگردید    
وز ضد اگر افرادي که هن . سازد؛ بیایید در خط انقالب و اسالم و رهبر باشید            رها می   طاغوت

چه اقوام بنـده  -خواهند پیرو خط امام باشند و در همان خط خود باشند          انقالب هستند نمی  
نباید براي من گریـه و زاري       .  نباید جنازة مرا تشییع کنند     -چه دوست ] خواهند  می[باشند و   

  .اللهی جنازة مرا تشییع کنند خواهم فقط افراد حزب من می. کنند
وصیت دیگـر مـن ایـن       . عه در نماز جمعۀ تهران تشییع کنید      جنازة مرا حتماً در روز جم       

گریـه کنیـد    ) ع(براي امام حـسین   . است که براي من زیارت عاشورا و دعاي توسل بخوانید         
گریه کنیـد کـه مظلـوم شـهید شـد و       ) 3(که مظلوم شهید شد، براي حضرت فاطمه زهرا       

) 7(ت امـام حـسین  در مجـالس عـزاداري بیـشتر قـرآن بخوانیـد و مـصیب      . زنی کنید   سینه
  .بخوانید و قرآن را با صوت زیبا بخوانید

برادر، شما دیگر باید جاي من باشید بـراي پـدر و مـادرم، تـا         . وصیتی دارم براي برادرم     
خواهم برایم نماز بخوانید و راه مـرا ادامـه      و از شما می   . آنها براي من ناراحتی نداشته باشند     

 قرآن بخوانید و یک سرپرست خوبی براي خانواده         همیشه به حرف امام گوش کنید،     . بدهید
  .باشید

                                           
  .االسالم ، فیض977، ص 47، نامه )7( به امام حسن)7(فرازي از وصیت امام علی -1
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شما در معـرض امتحـان      . بخشید  پدر عزیزم، اول اینکه با شما خداحافظی نکردم مرا می           
اید و من یـک امـانتی بـودم کـه از طـرف خداونـد پـیش شـما بـودم و                   خداوند قرار گرفته  

خواهم بـه عنـوان پـدر یـک          یبایستی که این امانت خدا را به خودش بدهید و از شما م              می
  .شهید کاري کنید که ضد انقالب ناراحت بشود و با آن مقاومت شما آنها را بکوبید

دهـم    قسم می ) 3(تو را به جان زهرا    . و تو اي مادر عزیزم و اي مادر دلسوز و مهربان            
ما که مرا ببخشید و شیر پاکی که به من دادید حاللم کنید، چون موقعی که رفتم جبهه با شـ                   

مادر جـان، مـن بـه       . دانم شما چه آرزوهایی نسبت به من داشتید         من می . خداحافظی نکردم 
مـادر مهربـانم، عـروس      . دانم شـما بـه آرزوي خـودت نرسـیدي           آرزوي خودم رسیدم، می   

هـایی بـود کـه بـر سـرم            هـاي سـربی شـیرینی       ام سنگرم بود و گلولـه       ام بود و حجله     اسلحه
  . ال سفر کردمریخت و ماه عسلم را به کرب می
گویند رفت و  کنند و دروغ می    وقت غیبت نکن و با افرادي که غیبت می          مادر جان، هیچ      

فرزنـدت مرتـضی را همـانطور کـه مـرا تربیـت       . وقت به فکر مال دنیا نباش    هیچ  . آمد نکن 
مادر عزیزم، مـن    . من بودم این فرزندت هم باشد     ] که[را تربیت کن، که همانطور        کردي آن   

 را  1تباز کوچک اسالم بودم که در راه خدا کشته شدم؛ مبادا با شهید شدن من خود               یک سر 
گریه کـن ولـی بـراي امـام         . اذیت کنی من راضی نیستم که در بین مردم گریه و زاري کنی            

  .گریه کن) ع(حسین
عنوان یک خواهر     رفتار اسالمی تربیت کن و به       فرزندانت را به    . ام  و تو اي خواهر گرامی      

 وقت براي مال دنیا حرص نزنید، مال دنیـا           هیچ. حالت انقالبی و اسالمی داشته باشید     شهید  
  . رساند جایی نمی انسان را به 

و آن پـولی  . برویـد ) ع(پدر و مادر عزیزم، هر وقت کربال آزاد شد به زیارت امام حسین     
یی واریـز   شـهید رجـا    222و بقیه آن را به  حـساب         ) ع(هم که دارم بروید زیارت امام رضا      

  .کنید
  

  )عــج(خــدایا خــدایا، تــا انقــالب مهــدي
  

  دار خمینــــــــــــی را نگــــــــــــه  
  

                                           
 .»خودم«در اصل وصیت  -1
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  از عمـــــــــر مـــــــــا بکـــــــــاه  
  

ــزا    ــر او بیفــــــ ــر عمــــــ   و بــــــ
ــالم    ــدگان اســـــــــــ   رزمنـــــــــــ

  
ــا    ــا بفرمــــــ ــصرت عطــــــ   نــــــ

    

  .خداحافظ  
  »والسالم«

  الحقیر نجفعلی معینیان
  18/11/611جبهه جنوب فکه 

                                           
 نامۀ برادر شهید نجفعلی معینیان تاریخ شـهادت  وصیت«:  در نسخۀ حروفچیدة مبنا، در پایان وصیت شهید آمده است       -1
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  هاي کلیدي عبارت
I راه معشوق به شهادت رسیدحسین مرد خدا بود و در .  
I   عنوان لبیک گفتن به نداي حسین عزیز بر خودم واجب دانستم که براي یـاري او                  حقیر هم به

  .و دینش به جبهه روانه شوم
I تان را در مساجد بخوانید همیشه سعی کنید نمازهاي.  
I چه خوش است از قیدها رستن با اهل خدا پیوستن.  
I  مال انسان استککه چه نیکوست شهادت در راه خدا.  
I به راستی در راه خـدا رفـتن چـه    .نام در بسیج چه شوري دارد راستی رفتن در جبهه و ثبت    به 

  .صفا دارد
I            رویـم، گفـت بمانیـد مـا       خمینی رهبر من است، هرچه بگوید همان است، گفت بروید ما می

  .مانیم می
I از امام حمایت کنید .همیشه پشتیبان انقالب باشید. 
I ها را تقویت نمایید بهههایتان ج با کمک. 
I اخالق اسالمی را فراگیرید. 
I چه زیبا مرگی است شهادت! 

  علیرضا :نام
  مفیدي :خانوادگی  نام

  یوسف :پدر نام 
  خدیجه :نام مادر

  1346 یکم شهریور :تاریخ تولد
 از توابـع     روستاي پـل سـفید     :محل تولد 

  شهر شهرستان قائم
   سوم متوسطه:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1363 وششم اسفند  بیست:تاریخ شهادت
  ود دجله عراق شرق ر:محل شهادت
  - :نحوة شهادت

ــزار شــهداي شــهر شــهمیرزاد :مــزار  گل
  شهرستان سمنان
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  علیرضا مفیدي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
»     یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالص  ةلوبر و الص    ابرین و التقولوا لمن یقتـل فـی         ان اهللا مع الص

   .1)154-153سورة بقره (»سبیل اهللا اموات بل احیاء و لکن التشعرون
 است با صـبرکنندگان     که ایمان آوردید کمک بجویید از صبر و نماز همانا خداوند            اي آنان «

  .»یابید لیکن درنمی راه خدا مردگان بلکه زندگانند  و که کشته شدند در نو نگویید بدآنا
 فـادخلی فـی عبـادي و ادخلـی       همرضـی  راضـیۀ ک   ارجعی الی رب   المطمئنۀیا ایتها النفس    «
  . 2»یجنّت

 ولـی اهللا  اًاشـهد ان علیـ  ) 2( رسول اهللا    اًاشهد ان محمد  ) 2(اشهد ان ال اله اال اهللا       ) 2(اهللا اکبر 
)2.(  

  رسد  دانم شبی عمرم به پایان می       من که می  
  

  پس چرا عاشق نباشم عاشق مهدي نباشم        
    

 )امام خمینی.(3جنگ جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همین مبارزه است  
و با سـالم بـر اختـر تابنـاك آسـمان امامـت و والیـت               ) عج(عظم   اهللا األ  بقیۀبر  با سالم     
حـضرت  ) عـج (ب برحق ولی عصر ی وحی و قرآن و با سالم و درود بر نا          ة آورند نبیااأل خاتم
مــرد   و راد)3( فرزنــد زهــرا جمــاران آن پیــر)لــه العــالیظمــد (اهللا امــام خمینــی آیــت

 تا شـهداي کـربال و       4هابیل  تمامی شهیدان از   ۀواح طیب ناپذیر و با سالم بیکران بر ار       خستگی
 و 5خصوص کربالي خـونین هفـت تیـر       از شهداي کربال تا شهداي کربالهاي مکرر ایران به        

 ملّتـی    عزیزمان و با سالم بر امت شهیدپرور ایران،        یافته در مرزهاي میهن    کربالهاي گسترش 
تـی کـه بـا همـین ایـدئولوژي       دارند، ملنام شهادت  که در آیین خود واژة بسیار گرانبهایی به       

                                           
  .»154-152...« در اصل وصیت -1
 .30-27/  فجر-2
 .243، ص13ز صحیفۀ امام، ج برگرفته ا-3
 .تعلیقات.ك. ر-4
 .تعلیقات.ك. ر-5
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سرآمد تمام ملل جهان اسالم شـدند و کـسانی کـه عزیـزان خـود را در راه اعـتالي پـرچم               
ه از اعماق وجودم سرچشمه می گیرد بر غیـور          توحید فداي اسالم نمودند و با سالم گرم ک        

ایـن دالور    و به امیـد پیـروزي هرچـه زودتـر             حق  توحید این منادیان کفرستیز    مردان جبهۀ 
شان و به امید برافراشـته شـدن پـرچم           خانوادههمگی آنان به آغوش گرم      مردان و بازگشت    
  .کنم نامۀ خود را شروع می تها و بناهاي شرك و استکبار، وصی اسالم بر تمامی کاخ

بـا یـاران باوفـایش کـه        ) ع(همانطوري که امام حـسین      . سخنی چند با ملت شهید پرور       
تــاریخ بــشر  ر جانبــازي در راه حــق در ســر داشــتند شــوري درعــشق خــدا در دل و شــو

 ۀاو با تقدیم همـ    ] و[افکند  گنبد افالك در   نام عاشورا در   نام شهادت و طنینی به     درانداخت به 
ۀ رهـروان طریـق      مثال و سرمشقی شد براي هم      خود و خاندان و یارانش در راه حق       هستی  
باختـه   خصوص جوانان پـاك   ایران به1ت مل، تا اینکه رهروان او راهش را ادامه دهند      حقیقت

 .هـا شـتافتند   گروه براي یاري او به جبهه       این نداها را شنیدند و گروه      )7(و عاشق حسین  
شنیدیم کـه    مگر نه این بود که ما در مجالس و محافل دینی و اسالمی در زیر منابر می              ،آري

  ؟  که بود و براي چه کشته شد و در روز عاشورا چه گفت)7(حسین
 مرد خدا بود و در راه معشوق به شـهادت رسـید و در روز عاشـورا             )7(آري، حسین   

 ولی با گفـتن ایـن   .»آیا کسی هست که مرا یاري نماید؟« 2»هل من ناصر ینصرنی   «ندا درداد   
مـا در    و .راه اعتالي اسالم به جانـان تـسلیم نمـود          سخن جوابی نشنید و جان پاکش را در       

 گفتـیم   گریـستیم و مـی      خوانده شد، زار زار می     )7(ام حسین همان لحظات که مصیبت ام    
   .»شتافتیم اي کاش ما در صحراي کربال بودیم و به یاري او می«

ولی روزي آمد مانند امروز که موقع عمل به آن شعارها رسیده و موقع لبیـک گفـتن بـه           
ک گفـتن بـه   عنوان لبیـ   و اي مردم شهید پرور، حقیر هم به        .باشد  می )7(نداي امام حسین  

 بر خودم واجب دانستم که براي یاري او و دینش به جبهه روانه شوم تـا                  عزیز نداي حسین 
 در جمع سربازان    مرا پذیرفت ) 7(ۀ اول خدمتی بکنم و بعد اگر امام حسین        درجشاید در   

                                           
 .»و ملت« در اصل وصیت -1
  .تعلیقات.ك. ر-2
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عنـوان اینکـه راه حـسین        و رفتن حقیر به جبهه هرگز از روي تعصب نبوده و بـه             .او درآیم 
   . من هم این راه را پذیرفتم و قدم در این راه نهادمراهی حق است

 ة انگیـز  :ه نوشـت فرمـود    یـ تی که به بـرادرش محمـد حنف        وصی در) ع(آري، امام حسین      
ه هدف من اصـالح اوضـاع نابـسامان          بلک ن هوا و هوس و تمایالت بشري نیست       نهضت م 

گرفته از همان    1تأشر شدم، ن  و هدف بنده هم که در باال متذک       . است) ص(ت جدم پیامبر  ام 
  نبـوده  2بیصعنوان مقـام و منـ      باشد و انتخاب این راه برایم به       گفتار امام بزرگوار شیعیان می    

اگـر خداونـد پـذیراي مـا باشـد           هم براي خدا و یـاري دیـن او،           بلکه فقط براي خدا و باز     
   .عنوان یک سرباز ناچیز اسالم به

خـواهم   د که بنده با بیان این نکتـه مـی         هایی بزنن  ها حرف  و در اینجا ممکن است بعضی       
ام را  که حقیر با آگـاهی و شـناخت دقیـق راه کنـونی        آورم و آن این    در فکر آنان را از ابهام به     

  . باشد انتخاب کرده و هرگز هیچ زوري هم در کارم نبوده و نمی
یـک ذکـر     کند آن را متاعی ناچیز می داند و        استی که وقتی انسان دربارة دنیا فکر می       ر    به  

 را بـر تمـامی دنیـا و مظـاهر شـیطانی و        » و الـروح   المالئکـۀ سبوح قدوس رب    «خدا گفتن   
کشته شـدن در راه خـدا عـادت مـا و         :فرماید  می) ع(امام سجاد    .دهم اش ترجیح می   فریبنده

چه خوش است از قیدها رستن با اهل خدا پیوسـتن، چـه زیباسـت                .شهادت کرامت ماست  
بیند،   نور خدا در آن می     ةنگرد، جلو  اط برقرار کند که هر چیز را می       انسان با خداي خود ارتب    

وش اسـت در راه خـدا در        چه نیکوست شهادت در راه خدا که کمال انسان است و چه خـ             
 و ثبـت نـام      راستی رفتن در جبهه    راستی در راه خدا رفتن چه صفا دارد، به          به .خون غلطیدن 

   !در بسیج چه شوري دارد
حیاي دشمن سر دادند و شـجاع و          را در برابر چشمان بی     3»من لی غیرك  «آنان که نداي      

خمینی رهبر من است، هرچه بگوید همـان اسـت،          «شان ندا در داد که       یافته توانا روح عروج  
راسـتی اینـان      بـه  .»چـه ایـشان بگوینـد     مانیم، هر   ویم، گفت بمانید ما می    ر گفت بروید ما می   

                                           
 .»نشعت« در اصل وصیت -1
 »منسبی«:  در اصل وصیت-2
 .الجنان  فرازي از دعاي کمیل، مفاتیح-3
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اندیشند؟ و ایـن فرزنـدان راسـتین انقـالب و            یر چه می  کیانند؟ این پاك بسیجیان رسته از غ      
  کنند؟  امام چه می

پس اي خداي عزیز، امیدوارم که مرا در بسیج بپذیري و آنچنان لیـاقتی بـه مـن عنایـت                
 .زبـانم جـاري سـازم    م سخن از بزرگی و عظمت تو بـر   ا  فرمایی که در تمام لحظات زندگی     

 .را ببخـشا و بیـامرز مـرا       م  گناهـان کـه   دهم    می متت و رحیم بودن قس     به رحمانی  خداوندا،
 اسـالم پایـدار     - که باز هم صاحب آن تو هـستی        -ریخته شدن خون ناقابل من     خدایا اگر با  

 درگاهت  ی که تمام بزرگان اسالم آن را از       هت، راه  زودتر خونم را در را     ماند پس هرچه   می
اي از آن جـان   دان تا هر قطعـه قطعه گر  بدنم را قطعه ، بریز و اگر صالح بود     نمودند یطلب م 
، پـس اي  د کـردم خدایا در طول عمرم گناه زیـا    . شددر برابر دشمنان سدي با      گیرد و  دوباره

و دعـاي دیگـرم کـه    . مرزیـده شـود  وسـیلۀ آن آ    ا ذره ذره گناهانم به     ت خدا بدنم را پودر کن    
  . ام بمیراننهمیشه بر سر زبانم بود این است که مرا گم

د و هر   نی مردم شهیدپرور شهمیرزاد عاجزانه تقاضا دارم که مرا عفو نمای           از تمام  ،در بعد   
و در بعد اینکـه، مـردم       . خدا برایم طلب مغفرت نماید     من دید مرا ببخشد و از      کس بدي از  

در این برهه عزیزان خـود     همیشه پشتیبان انقالب باشید و از امام حمایت کنید و          ،شهمیرزاد
در هـر موقـع کمـک مـالی خواسـتند بـا              ها روانـه کنیـد و      ههبار به جب    را هرچند وقت یک   

  پـر که مساجد را که سـنگر انقالبنـد   دیگر این ۀمسئل و. ها را تقویت نمایید    هایتان جبهه  کمک
ها و   رند و در شب   عمل آو   نام به    سپاه ثبت   و بسیج  در شان مقدور است  که برای   کنید و کسانی  

   .ت نفوذ نداشته باشدأا دشمن جردر تمامی لحظات از شهر محافظت نمایند، ت
ضا دارم در مجـالس و محافـل اسـالمی شـرکت            عنوان کوچک همۀ شما تقا      ز هم به  و با   

 چراکـه   ]باشـید [گران نباشـید و توکـل بـه خـدا داشـته             ها ن  ها و نارسایی   از کمبود  نمایید و 
کـه بـا   خـواهم    عنوان یک برادر کوچک می    از مسئولین امر به      و. خداوند یاور صابران است   

و در  . پرور همکاري نمایند و همیشه حـامی مستـضعفین باشـند          مردم باشند و با ملت شهید     
انتظار دعاهاي خیرتان بـراي   چشمآخر از شما التماس دعا دارم و امیدوارم که مرا ببخشید و     

  . باشم مرزش گناهانم میآ
 ة دوسـتان دور   کالسی و  اي برادران هم  . ام  ها و دوستان گرامی      همشاگردي سخنی چند با    

ام از شما که در این مدت دوستی و رفاقـت بـا شـما خـوب رفتـار                    ام، واقعا شرمنده   مدرسه
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ادرانـی کـه از حقیـر    و از تمـامی بر  . اهللا که مرا می بخـشید     ءنکردم و شما را رنجاندم و انشا      
نم را  تا خداوند بدین وسیله گناهـا    و دعا نمایند برایم     انتظار دارم مرا ببخشند    ناراحتی دیدند 

  . بیامرزد
خـواهم کـه سـنگر      از شـما عاجزانـه مـی    که اي برادران عزیـزم و سخن بعدم این است   

 خیلـی   ةآیند اهللا در تان، تا بتوانید انشاء   هم با درس خواندن      و آن  ،مدرسه را محکم نگه دارید    
 مسئلۀ دیگـر   و. یاري خدا، این میهن عزیزمان را از رکود و وابستگی نجات دهید             نزدیک به 

در همـه   اینکه اخالق اسالمی را فراگیرید و با هم با اخالق خوب رفتار نمایید و همیـشه و            
بـار    چند وقـت یـک      و راهیان راه شهدا بوده و هر       . خود را داشته باشید     استاد احوال احترام 

 .2 و سـري بـه آنجـا بزنیـد         1د قرار دهید  خو سیرم ها بوده   راه آنان را که همان رفتن به جبهه       
و از .  درس خوانـدن بـراي شـما معنـی نـدارد      نباشـد 3ظوحفـ ما مرزهاي میهنمـان  چراکه ت 

  . ها در بسیج شرکت کرده و از شهر محافظت نمایند دوستانم تقاضامندم که شب
 ،باشد و آن این است که، اي برادران بـسیجی          و صحبت بعدم در مورد برادران بسیج می         

 کـه آنـان را      باشـد   المی بسیجیان بوده و می    چون این اخالق اس   گیرید  اخالق اسالمی را  فرا    
ها فعاالنه در شهر       و دیگر اینکه شب    . داده است  ی جهان اسالم قرار   ۀ مردم و حت   الگو و نمون  

 و همیشه یاور مستضعفین باشید و بـسیج را  4دی دشمن جلوگیري کن ۀت کرده و از رخن    فعالی
  . گشت خالصه نکنید در

ت شـما در برابـر خـون شـهدا بیـشتر       یجی، مـسئولی   پاسدار و کمیته و بـس      و اي برادران    
مورد حجـاب   ه شود در آن توجاي که باید به    ت یک مسئله  باشد و براي اداي این مسئولی       می

آخر رهرو صدیق راه شهدا       و در  .عفتی مبارزه کنید   حجابی و بی    با مسئلۀ بی   است که شدیداً  
 که اگر خداوند پـذیراي مـا شـد    تا ایندو براي حقیر دعا نمایی . بوده و راه آنان را ادامه دهید      

  . در راهش جان نثار کنیم

                                           
  .»دهند« در اصل وصیت -1
  .»بزنید« در اصل وصیت -2
 .»حفظ« در اصل وصیت -3
 .»کنند« اصل وصیت  در-4
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آري اي پدر و اي مـادر   .با سالم بر پدر و مادر عزیزم  .زیزمسخنی چند با پدر و مادر ع    
  ولی من نتوانستم حـق     ل آن شدید  ها برایم کشیدید و متحم      ه چه زحمت  دانم ک  م، می ا  گرامی

مـن  نـشنوي   آن که هیچ، چه رنجها که شـما از حـرف   و .فرزندي را نسبت به شما ادا نمایم     
دل را عفو نمایید و دعا کنید که         تان حقیر گناهکار سیاه     خالصه امیدوارم که با بزرگی     .دیدید

و از شـما     . شما بگرداند  ۀو هم  خداوند گناهانم را بیامرزد و مرگ باسعادت را نصیب حقیر         
است و ما همه از خـداییم و روزي فـرا          خواهم که صابر باشید، چون خداوند با صابرین          می
 پس اگر قرار است برویم، چـرا        .سویش برویم  رسد، چه نزدیک و چه دور، که بایستی به         می

  !؟در راهی قدم نگذاریم که هم سعادت دنیوي و هم سعادت اخروي در آن باشد
  

  اي خوشا با فرق خونین در لواي یار رفتن        
  

  سر جدا پیکرجدا در محفـل دلـدار رفـتن      
    

نثـار کـردن در راه معبـود، چـه زیبـا مرگـی اسـت                 چه خوب و چه شیرین است جـان         
مـان تفـسیر    تواند شهادت را در مکتب      کدامین کتاب و کدامین فالسفه و دانشمند می        !شهادت
 عـشق و دانـشگاه      ۀمدرسـ ۀ   جبه جا واضح است  آن که تفسیر شهادت در   جایی  آري،  نماید؟  

  . جوانمردي و ایثار است معرفت و
ا در آخرت ثـواب و  ام.  فرزند بسیار سخت استفراقکه دانم  پدر و مادر عزیزم، من می       

 دانـم و مطمـئن هـستم کـه شـما از دسـت دادن مـرا                  اجر زیادي در نزد خداوند دارد و می       
 در ایـن    ،کـه چرا. لۀ پیروزي دانسته و خوشحال هستید      بلکه مرح  دانید  شکست خودتان نمی  

 بدون وقفه اجابت نمودید حاجـت مـرا و   ، براي رفتن خواستم د بار که من از شما اجازه      چن
نامـه     کـه در زیـر رضـایت       أیید شما موافق بودید و انشاءاهللا امیدوارم آن امضاها و مهرهاي ت         

  .هاي شهدا حک شود  خانواده1ومارط در زیر موجود است
ید و اساس   تان ساده باشید و تشریفات را ازبین ببر        و پیام دیگرم این است که در زندگی         

تان را با اساس زندگی امامان وفق دهید و سعی کنید که بیشتر عمرتان را                زندگی ،]و [دینتان
تـا در آخـرت      در عبادت معبود بگذرانید و در این دنیا توشه از کارهاي خـوب پـر نماییـد                

  . روسفید در حضور پروردگار قدم افراشته نمایید

                                           
 .»تومار« در اصل وصیت -1
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کـه امیـر و بـزرگ          بـااین  ایـشان، . ر ببریـد  س هب) ع(آري، در زندگی مانند حضرت علی         
منین و زمامدار مـسلمین بودنـد، مـوقعی کـه از دنیـا رفـت جـز قرآنـی و شمـشیري بـا              ؤم

 و از فقیران حمایت کـرده      . چیزي از وي باقی نماند     هفتصد درهم وپنجاه و به قولی      دویست
 تـا   نـه زنـدگی کنیـد     گوو شما هـم این     .خوار بود  داد و غریبان را غم     و به یتیمان دلجویی می    

   .خداوند از شما راضی و خشنود شود
هـا نگـران     و دیگر اینکه از شما پدر و مادر عزیـزم تقاضـا دارم از کمبودهـا و کوتـاهی                    

دیگر اینکه همیـشه سـعی کنیـد         و .شود رسد و این مسائل حل می      نباشید، که روزي فرا می    
  .نمازهایتان را در مساجد بخوانید

ر  اگـ را پـذیرفت ، اگر خداوند مرا الیق دانست و به درگاهش حقیـر      و تو اي پدر عزیزم      
هـا و سـنگرهاي       سري به جبهـه    الاقل براي مدتی هم شده    . توانستید جاي خالی مرا پر کنید     

دست شو  هم رسانی با مادران و خواهران دیگر      و تو اي مادر عزیزم، در کمک      . خونین بزنید 
 شهادت نصیب حقیـر شـد در سـوگ و مـاتمم      و اگر. توان کوشا باش  و براي جبهه در حد    

 و یـارانش بگرییـد  ) 7(ت حسین  اشک شوق جاري سازید و به مظلومی       گریه مکنید، بلکه  
م، ا  گرامـی انو شما اي خـواهر   .هاي شما سیلی شود و تمام ظالمان را فراگیرد         تا اینکه اشک  

ه بود انجام نـدادم و       که شایست  آنطور برادري را    ه برادرتان را ببخشید، چراکه حق     امیدوارم ک 
خواهم که حجابتان را حفـظ نماییـد و          و از شما می   . تان شدم   باعث ناراحتی شما در زندگی    

  .هاي اسالمی و تعالیم مذهبی را فراگیرید در مساجد و مجالس شرکت کنید و درس
 زیـادي   هاي تکه اذی و اي پدر و مادرم، به برادرم احمد رضا بگویید که مرا ببخشد، چرا               
 و به او بگویید نمـازش را سـر وقـت بخوانـد و همـان دعـاي                   انب من بر او واقع شد     از ج 

 ن،و از تمـام فـامیال   .و درسش را خوب بخواند.  با صداي بلند   اش را تکرار نماید       همیشگی
ـ      ۀها و هم   ها و عمه   ها و خاله   و دایی  دي کـه از   وابستگان تقاضا دارم که مرا ببخشند و هـر ب

  . ببخشند و از خداوند طلب رحمت و آمرزش گناهانم را بنمایندتمحقیر به آنان روا داش
از   بـه غیـر   چیـزي مال دنیا شوم که اي پدر و مادرم، حقیر از       ر می  آخر بیاناتم متذک   در و  

نظر پولی نـدارم،   و هیچ بدهکاري از .آن هم خداوند است  که صاحب  ،م ندارم ا  جسم خاکی 
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 روز روزه بر گردنم واجب است       5 و فقط    . بدهید  به او  کاري نمود   عاي طلب اما اگر کسی اد   
  . به دستور عالم و هرچه گفت عمل نمایید راکه بعد آن ،1مبگیرکه 
هانم را بیـامرزد    خواهم که گنا    از خداوند متعال عاجزانه می     ،در آخرین ساعات نوشتن    و  

و از . هـد  و مرگم را شهادت در راهـش قـرار بد  برده مرا پذیرا به درگاهش   و اگر الیق بودم   
 زچنـین ا  و هم؛ مـرا ببخـشند   بدي از حقیر دیدندمردم شهمیرزاد عاجزانه می خواهم که هر      

م ا   خداوند به شما پـدر و مـادر گرامـی          ،در آخر اینکه    و .دوستان و پدر و مادر و وابستگانم      
خداونـدا، مـرا در      .هـاي شـهدا قـرار بدهـد        صبر عنایت فرماید و شما را در صف خـانواده         

  .ق بگردانراگرفتن اخالق عالیۀ اسالمی موف و فتهذیب نفس
هاي حق علیـه باطـل و بـه امیـد      به امید پیروزي هرچه زودتر رزمندگان در تمامی جبهه         

ـ ظهور هرچه زودتر دادگستر جهـان و بـه امیـد طـول عمـر نا                ب آن حـضرت و بـه امیـد         ی
االر شهیدان ر آن س  زیارت عاشقان آن حضرت در حرم مطه      بازگشایی راه کربالي حسینی و      

 عـالم و بـه امیـد سـرافراز شـدن اسـالم و        اعلی قلل و به امید برافراشته شدن پرچم حق بر         
  .مسلمین

ــسل ــش  خدر م ــو را نک ــز نک ــشق ج   دن ع
  

  دن را نکــشخــو صــفتان زشــت  روبــه  
ــر   ــادقی ز  گ ــق ص ــراس  عاش ــردن مه   م

  
  2 کـه او را نـکــشند  مــردار بـود هـر آن     

    
  .درگاه حقة حقیر و ذلیل و شرمند  

  علیرضا مفیدي
3/12/62  

                                           
  .»بگیریم« در اصل وصیت -1
 .اما در دیوان اشعار او وجود ندارد.  این رباعی منسوب به میرزادة عشقی است-2
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  هاي کلیدي عبارت
I باشد راه خدا چه خوش مرگى که در. 
I را فروخته پول آن را به جبهه بفرستیدمموتور . 
I سالمتى رزمندگان کفر و اسالم بر باطل و به امید پیروزى حق بر . 
I  دست اشغالگران آزادى قدس ازبه امید پیروزي رزمندگان و.  

  ابوالقاسم :نام
  مقدسی :خانوادگی  نام

  اهللا رحمت :پدر نام 
  ربابه :نام مادر

  1344 بیستم آبان :تاریخ تولد
 از توابـع    آبـاد    روستاي غنی  :محل تولد 

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

  1361وپنجم تیر   بیست:تاریخ شهادت
   شلمچه:محل شهادت
   اصابت ترکش خمپاره :نحوة شهادت

  زار شهداي زادگاهش گل:مزار
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  قاسم مقدسیابوال
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  »هللا رب العالمین الحمد به نستعین و بسم اهللا الرحمن الرحیم و«
  .1»ربهم یرزقون عند  بل احیاءالتحسبن الذین قتلوا فى سبیل اهللا امواتاً و«

 زمـین را   و   2نوشـتن آموخـت    خوانـدن و   بـه مـا    آفریـد و   را که ما  سپاس خداى را   شکر و 
 .4»فرسـتاد  پیـامبران را   براى هدایت بـشر   « و 3همانند میخ آفرید   را ها کوه ید و اى آفر  گهواره

چون معلـوم نیـست     . اى به شما عرضه بدارم     چند کلمه  تا شکر که به من فرصت داد      را خدا
مـسلمانى    طبق مـوازین اسـالمى بایـد هـر     ،گیرد درمى را ما رسد و  که چه موقع مرگ فرامى    

 هللا و  انا -5 الموت ۀقئکل نفس ذا  « :گوید  که قرآن می   ،نویسدوصیتى ب  مرگ خود  از براى بعد 
 چـه در   جبهـه و    چـه در   ، که باشـد   ییکجا هر خواهد رسید در   مرگ فرا . 6»الیه راجعون  انا

  !باشد راه خدا چه خوش مرگى که در. خانه
اعزامـى   1344 تـاریخ تولـد     393 شناسـنامه    ةاهللا شـمار   لقاسم مقدسى فرزند رحمـت    امن ابو 

اصـغر   دسـت علـى    تومـان در    دارایى من فقـط هـشت هـزار        .سپاه پاسداران دامغان  ازبسیج  
مقدسـى بـرادرم     اکبـر  دسـت علـى    پانصد تومان در   و هزار چهار مقدار مقدسى برادر من و   

  از 80 دسـتگاه موتـور یاماهـا       یک باشد و  مبلغ سه هزار تومان بانک صادرات می       باشد و  می
فروخته پـول    موتور را  و به برادرم احمد بدهید    ن آن را  مبلغ پانصد توما    و .یى من است  رادا
ایـن    یک ماه روزه قرض دارم با    ،مقادیر پولى که دارایى من است       از .به جبهه بفرستید   را آن

  . هاى جنگ بفرستید به جبهه بقیه آنرا نمایید و پول ادا

                                           
انـد و نـزد پروردگارشـان روزي          اند بلکه زنـده     اند مرده   مپندارید کسانی که در راه خدا کشته شده       «. 169/  آل عمران  -1

  .»خورند می
 .» البیانهمعلّ«، »خلق االنسان« سوره الرحمن، 4 و3هاي  ه آیهترجم -2
 .» و الجبال اوتاداًالم نجعل االرض مهاداً« اسوره نباء، 7 و 6هاي   آیهترجمه-3
  .»هو الذي ارسل رسوله بالهدي« سوره فتح، 28 ترجمه بخشی از آیه-4
 .»چشد هر کسی مرگ را می«. 57/ ، عنکبوت35/ ، انبیاء185/  بخشی از آیات آل عمران-5
 .»گردیم ما از آن خداییم و به سوي او باز می«.  سورة بقره156 بخشی از آیه -6
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اسـالم   باطـل و   به امید پیروزى حق بر.باشد آباد دامغان می قریه غنى محل دفن من در  و  
  شـما  ۀ همـ  ،دست اشغالگران   از 1آزادى قدس  پیروزى آنان و   سالمتى رزمندگان و   کفر و  بر
  .سپارم مى به خدا را

 ،)عـج (انقـالب مهـدى     تـا  ،)عـج (جان مهـدى   هب را تو خدایا،  خدایا. اى برادر    عازم کربالیم 
  .روز محشر در ما  دیدار.خداحافظ. دار نگه خمینى را

  خداحافظ شما
  لقاسم مقدسىاابو

                                           
 .تعلیقات.ك. ر-1
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  هاي کلیدي عبارت
I  ن همان حرف اسالم و قرآن استمامروز وصیت.  
I دیگر دلیلی وجود ندارد که ما پیرو امام خود نباشیم.  
I یک معجزه الهی و انقالب خدایی ندانیمرا  نما اي نداریم که انقالب اسالمی بهانه.  
I د ندارداي براي شرکت نکردن در نماز جمعه و جماعات وجو بهانه.  
I هاي ائمه نمایید توجه به کتاب قرآن و احادیث و گفته.  
I در خط اسالم حرکت نمایید.  
I   جا ماننـد دانـشگاهی اسـت کـه      اینشان به جبهه جلوگیري نکنند که  زندانوالدین از آمدن فر

  .کنند نام می شاگردان ثبت

  علی :نام
  مقدسی :خانوادگی  نام

  محمدابراهیم :پدر نام 
  زهرا :نام مادر

  1341ستم دي  بی:تاریخ تولد
از توابـع   آبـاد    روستاي غنی  :محل تولد 

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

  1361وششم تیر   بیست:تاریخ شهادت
   شلمچه:محل شهادت
   اصابت ترکش خمپاره:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  علی مقدسی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1»دوا اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظرمنین رجال صدقوا ما عاهؤمن الم«
اي  منین کسانی هستند که به عهد خود وفا نموده و به خـداي خـود پیوسـتند و عـده                   ؤاز م «

  .»برند سر می ر در انتظار شهادت بهدیگ
 يهـا  سپاس خداوندي را که ما را آفرید و پیامبران و ائمـه را جهـت هـدایت مـا انـسان              

سـوي اهللا   هـا بـه   و آنان را مبعوث به این رسالت نمود کـه هـدایتگر انـسان      سرکش قرار داد    
 و  .هـا قـرار داده      زمانی براي ما انـسان     همچنینگري را در    باشند و این خط رهبري و هدایت      

ایتگر مـا در غیبـت امـام       د رهبـر و هـ     ،امروزه بر اساس ادامـه و اسـتمرار حرکـت پیـامبران           
 ةدهنـد   و جهتهدهند  حرکترهبر وه  پس درود ب   ، حضرت امام خمینی می باشد     )عج(عصر
   .سوي اهللا یعنی حضرت امام خمینی ما به
 . امروزه وصیت من همان حرف اسالم و قرآن است         ،ما   گرامی ةمردم شهیدپرور و خانواد     

امـروزه دیگـر    . گویم که اسالم گفته پیرو رهبر خود باشید         من می  .من از خود وصیتی ندارم    
اي نـداریم کـه انقـالب         بهانـه   امام خود نباشیم و دیگـر هـیچ        ه ما پیرو  دلیلی وجود ندارد ک   

اي براي شرکت نکـردن      دیگر بهانه  .  الهی و انقالب خدایی ندانیم     ةعجزا یک م  ان ر م اسالمی
   . پس دیگر حجت بر همه تمام است.در نماز جمعه و جماعات وجود ندارد

خواهم ایـن    سالم را نمایید ولیکن می    ل و احکام ا   ئدانید که باید رعایت مسا      شما می  ۀهم  
جمالت من تذکري براي شما باشد که شاید توجـه بیـشتر نماییـد و بـه درون و دل خـود                      

، بـا  ام  فعالیـت کـرده  یـران اسـالمی   ا  که چقدر براي اسالم و     2گوییدب با خود    .مراجعه نمایید 
 قـرآن    کتاب بهتوجه  . ام گویید که چقدر در جهت تزکیه و دوري از نفس رنج کشیده           بخود  

                                           
 . سورة احزاب23 بخشی از آیۀ -1
 .»نگویید« در نسخۀ حروف چیدة مبنا -2
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 یـک  تـان اسالم حرکت نمایید و بـراي هـر کار  هاي ائمه نمایید و در خط  و احادیث و گفته  
  .  به یاد خدا باشید1تانشید و در کار الهی داشته بااي انگیزه

  . درود بر خمینی، درود بر خمینی،درود بر خمینی  
هنـد بـراي کمـک بـه        خواهم که فرزندان خود را تشویق بکنند و اجازه بد           می از والدین   

تـر کـافران را از روي زمـین پـاك      هاي جنگ و رزمندگان اسالم بیایند و هرچه سـریع        جبهه
 که اینجا مانند دانشگاهی اسـت       ، از آمدن فرزندانشان به جبهه     والدین جلوگیري نکنند  . کنند

  .کنند نام می که شاگردان ثبت
در کنار قبور اسـماعیل و رضـا        آباد باشد    خواهم که محل دفن من در روستایمان غنی        می  

 سـر مـزارم حمـد و        هاي جمعه بـر    جعفرآبادي و سر قبر من دعاي وحدت بخوانند و شب         
خواهم که براي شهادت من گریه نکنند چون که خـدا مـا              از والدینم می  . ستایش خدا بکنند  

  و گریـه بکننـد کـه       ندرا خواسته بود و من عاشق و به معشوقم پیوستم و نباید ناراحت شو             
دیگر عرضی ندارم به جز دوري و سالمتی شما و سالمتی و            . شوند دشمنان ما خوشحال می   

طوالنی شدن عمر امام به درازاي نور خورشید و پیروزي رزمندگان اسالم و پیروزي ارتـش            
  . اهللا بر ارتش کفر صدام بعثی

و حـدود   اش را بدهنـد       روز روزه دارم که کفـاره      15خواهم که در حدود      از والدینم می    
اش را   این چند روزي هم که در ماه رمضان در جبهه بودم و نمازهایم را که نخواندم کفـاره                 

 100 تومان امـام رضـا ،   100خواهم که من در حدودي نذر دارم ،  بدهند از برادر بزرگم می  
 تومـان بنـام صـدقه    20زهـرا و   تومان به سـید    200 تومان شاه عبدالعظیم ،      100تومان قم ،    

  . پرداخت نماییدبدهید،
  . آزاد خواهد شد2وز خواهد شد و قدساز خون جوانان وطن اسالم پیر  

  »والسالم«
  علی مقدسی

                                           
 .»رفتن کارمان«چیدة مبنا  در نسخۀ حروف -1
 .تعلیقات.ك. ر-2
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  هاي کلیدي عبارت
I    ها کمـال تـالش خـود را         امیدوارم که در تربیت بچه    خواهم مرا عفو کند و        از همسر خود می

  .یدبنما
I      3(و زینـب  ) 7( من همچـون حـسین     خواهم که بعد از شهادت     از پدر و مادر خود می( 

 .دنبردبار و کوشا باش
I خواهم که این راه را که راه سعادت است ادامه بدهند از برادرانم می.  
I د محکم و استوار باشن)3(خواهم که همچون زینب از خواهرانم می.  
I    راه حـق تعـالی اسـت و همینطـور صـاحب زمـان امـام                 اوم عزیـز کـه راه       مـا امیدوارم کـه ا 

 .ما را به عنوان سرباز حقیر خود بپذیرد) عج(مهدي
I   مبـارزه بـا      و در جهـان و انجـام تکلیـف الهـی         ) الـه اال اهللا    ال( پرچم حـق     يمن براي احیا 

علیـه   هاي نور  جبههپا به استعمارگران شرق و غرب و یاري کردن رهبر عزیزمان امام خمینی            
  .ظلمت نهادم

  اکبر علی :نام
  مقدسی :خانوادگی  نام

  محمد ابراهیم :پدر نام 
  زهرا :نام مادر

  1326 پنجم مهر :تاریخ تولد
  آباد  روستاي غنی:ولدمحل ت

   در حد خواندن و نوشتن:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1367 یکم خرداد :تاریخ شهادت
   ماووت عراق:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  اکبر مقدسی علی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 1[...] چهـارم بـه      )3( سوم به فاطمه   ، و دوم به ساقی کوثر     )6(سالم به احمد  اول    

 که تـا  ؛ام  که بر حبیب خدا ختم انبیا صلوات سالم کرده   ، و سالم بابرکات   ام  سالم کرده .پیامبر
  . محمد باشیدمهرشما سالمت باشید و زیر علم 

»آمنوا بربکم ف  آ الیمان انْ لنا سمعنا منادیاً ینادي     نّنا ا رب نـا  علنـا ذنوبنـا و کفـر     نا فاغفرمنا رب
  )193/ آل عمران. (2»نا مع االبرارتنا و توفّئاسی

 و از پـدر و  .اید  که مرا اینچنین و در این راه پرورش داده  ،سالم من به پدر و مادر خودم        
 بردبـار و    )3(و زینـب  ) 7(خواهم که بعد از شهادت من همچون حسین        مادر خود می  

 .ایـد  اید و حاال بـدو برگردانـده        گرفته امانتیی  سید اینطور فکر کنید از ک      شما با  .کوشا باشید 
ام   اگر چیزي داشـته .باشد بزگوارم می ست که وصی من پدر امادرم این و وصیت من به پدر  

کـار مهـم کمـال دقـت را            امیدوارم کـه در ایـن      .را حل کنید    ام آن  خودتان همراه با خانواده   
هـا و   در ارجمنـدم دارم کـه در پـرورش و رشـد مـن سـختی        سفارش دیگـر بـه مـا      . یدینما
طـور در شـهادت مـن         و همـین   : را تحمل نمود که مرا حالل کند       ها  غذایی  بیها و    خوابی بی

   .کمال صبوري را داشته باشد
 که اگـر مـن بـراي شـما          ،دیست که امیدوارم که مرا ببخش      ا ام این  وصیت من به خانواده     

 امیدوارم که در    .دهد ز جزا خداوند به شما پاداش عظیمی می       ام در رو   سرپرست خوبی نبوده  
ی و در مورد درس خواندن آنها تـا         یایم کمال تالش خود را بنما     هها و نور چشم    تربیت بچه 

 شما بودیـد  ، چون. عفو نمایدخواهم که مرا  از همسر خود می.ی که امکان دارد بکوشید   یجا
 من در راه خدا جهاد کردم شما مـشکالت زیـادي    اگر.اید که ما را بدین راه پرفیض واداشته  

   .را متحمل شدید

                                           
 . خوانا نیستاند مشخص شده[...] عباراتی که در متن با .  خوانا نیست-1
کرد که به پرودگار خود ایمان بیاورید و مـا   پروردگارا ما صداي منادي را شنیدیم که به ایمان دعوت می     «:  معناي آیه  -2

 .»هاي ما را بپوشان و ما را با نیکان بمیران ایمان آوردیم پروردگارا گناهان ما را ببخش و بدي
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خواهم که این راه را که راه سعادت است ادامه بدهند و مگذارنـد اسـلحه           درانم می ااز بر   
 همچـون   . بردبـاري را پیـشه خـود نماینـد          کـه  خـواهم   از خـواهرانم مـی     .من بر زمین افتد   

خواهم که ایـن راه را       ها می  ان و همشهري   دوست ۀاز کلی   .  محکم و استوار باشید)3(زینب
  .که راه جهاد و اسالم است ادامه دهند

 راه حق تعـالی اسـت و همینطـور صـاحب زمـان امـام                اوم عزیز که راه     ماامیدوارم که ا    
الـه اال   ال( پـرچم حـق   ي من براي احیا.ما را به عنوان سرباز حقیر خود بپذیرد       ) عج(مهدي
 مبارزه با استعمارگران شـرق و غـرب و یـاري کـردن               و ف الهی در جهان و انجام تکلی    ) اهللا

  .علیه ظلمت نهادم هاي نور  جبههپا بهرهبر عزیزمان امام خمینی 
  .روز روزه انشاءاهللا گرفته شود 20براي من   
ـ  نگذار )7(ست کـه همچـون حـسین       ا پیام من به ملت شهیدپرور ایران این         د پـرچم  ی

   . کوتاهی نکنیدم عزیزمنمااسالم بر زمین افتد و در یاري ا
  

  » اهللا و برکاتهۀرحموالسالم علیکم و «
  اکبر مقدسی علی

  

 حـق  جـوار  بـه ما اگر شهید بشویم، قید و بند دنیا را از روح برداشتیم و به ملکوت اعلـی و            
  )امام خمینی (.1تعالی رسیدیم

  
  نامه امور مالی وصیت

تا آنجایی کـه     دیگر   .خمس آن را ندادم   ام    هزار تومان پول بابت ماشین داده      30به مقدار     
. مطالبه کرد که اگر مدرکی داشت بپردازید       اگر کسی    .ام  به کسی نبوده   من یادم است بدهکار   

  . 2سالموال

                                           
 .128، ص 15 صحیفۀ امام، ج -1
  .»و سالم« در اصل وصیت -2



 73     اکبر علی، مقدسی ¹استان سمنان 

 هـزار تومـان   20 ،ام  بـوده 1اي طلبکار  هزار و خورده44 جمعاً   :صورت حساب عمو اکبر     
 آن را ، داداش عباس؛لکترود داشته است ا، نیم و کارتن5 و   .آن را داده و بقیه آن مانده است       

 آن هـم سـه   ، یک مقدار هم سـنگ بـرش آن اسـت   .دیهر قدري که مطالبه کرد به آن بپرداز 
  .  والسالم.قسمت بشود یکی مشتی حجت یکی عمو اکبر و دیگري هم خودم

 هزار تومـان بـدهکار اسـت کـه     50ش مقدار ا  از بابت بدهکاري عروسی  : عباس 2داداش  
ایـم    روز با هم کار کرده     10 ماه و    15 به مدت    ، دیگر . خانه موجود است   ]در [ آن فاکتورهاي
 . بپردازیـد  عادالنـه دانیـد   که مـی يه آن را هر قدری دیگر بق،ام  هزار تومان گرفته  64به مقدار   

 بابـا    از  هـزار تومـان آن را      15 کـه    ، هزار تومـان   30ایم    از حسابی که پول ماشین داده      ،دیگر
اصغر با ایـن    هزار تومان آن را از حاجی علی10زار تومان آن را از غالمعلی و      ه 10 ام  گرفته

  .  والسالم. هستید هزار تومان دیگر هم از اینجا بدهکار5 شما ،حساب
 هـزار 1000 ، روز آن را همانجـا داده اسـت        2ام    روز کار کرده   6 مدت   :از حاج عباسعلی    

  .  والسالم.مان دیگر بدهکار است تو1500 و  داد مکه رفتن3تومان دیگر هم موقع
 تومـان اول   هـزار 1 است  ]د[ هزار تومان دستمز   12 کار شاهرود کل کارش      :حاج عبداهللا   

 . هـزار تومـان دیگـر بـدهکار اسـت          10 ، هزار تومان هم بـرنج آورده اسـت        1داده است و    
  . والسالم

 هـزار تومـان     2 مقدار   ، هزار تومان بوده است    20اصغر کل کار گرگان ایشان       حاجی علی   
 هـزار تومـان هـم دسـتی داده          10 ،هایی که خود او خریده است الکتـرود و غیـره           آن جنس 

  .  والسالم. هزار تومان دیگر بدهکار است8 ،است
 بایـد از همـدیگر      .ایـم  اصغر حساب مشترك داشـته      من با داداش علی    :اصغر داداش علی   

 به  4و اما راجع    . د شده مرا حالل کن اگر کم یا زیا، شما هم داداش جان مرا ببخش.بگذریم

                                           
 .»تلبکار« در اصل وصیت -1
 .» داداش-3« در اصل وصیت -2
 .»موقعه« در اصل وصیت -3
 .»راجب« در اصل وصیت -4
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 هـزار تومـان   6.  متـشکرم . موتور ایشان را کامالً تعمیر کنید به دست ایشان بـسپارید       :موتور
   .والسالم. ی بپردازیدغخمس آن را حتماً به آقاي شاهچرا

  .  سالمتی شما را از خداوند متعال خواستارم، جز،دیگر عرضی ندارم  
 هـزار تومـان پـیش حـاج     160. اصغر ما در تهـران  ن و داداش علیم [...]دیگر  [...]یک    

 هزار تومان که بـاقی      25.  هزار تومان دادیم پول ماشین     44. گرفتم [...]حسن داشتیم که من     
.  نـدارم 1دیگـر عرضـی   [...]از یکـدیگر گذشـتیم    [...]داش اصـغر  دامانده را داده است بـه      

  .والسالم
  علی اکبر مقدسی شهیدبرادر شما

                                           
 .»عرزي« در اصل وصیت -1
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  هاي کلیدي عبارت
I امام امت و والیت فقیه را چون جان گرامی دوست بدارید و یاري نمایید.  
I اگر شهید شدن توفیق من گردید، براي من گریه نکنید.  
I این دنیا محل آمد و رفت است.  
I ه شوداندما امانتی هستیم در این دنیا و چه بهتر که این امانت در راه خدا باز گرد. 
I شما در پـشت جبهـه      ام حسینى انجام داده   جبهه کار  گونه که من در    همانرانم، امیدوارم   خواه

  .گونه عمل کنید زینب
I خیلى احتیاج داردیالله حزب به جوانان باسواد مملکت ما .  

  علیرضا :نام
  مقدسی :خانوادگی  نام

  اهللا سیف :پدر نام 
  زهرا :نام مادر

  1347 هجدهم شهریور :تاریخ تولد
   شهرستان گرگان:محل تولد
   پایان دوره راهنمایی:تحصیالت

   بسیج:کننده ان اعزامارگ
  1365ودوم دي   بیست:تاریخ شهادت
   شلمچه:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

آباد از     گلزار شهداي روستاي غنی    :مزار
  توابع شهرستان دامغان 
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  علیرضا مقدسی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ـ  لهم  منین انفسهم واموالهم بانّ   ؤان اهللا اشترى من الم    «  ون فى سبیل اهللا فیقتلـون و  یقاتلۀالجنّ

  . 1»القران االنجیل و  وۀیفى التور علیه حقاً یقتلون وعداً
کـه   کنند مى جهاد راه خدا در آنها به بهشت خریدارى کرده و مال اهل ایمان را جان و  خدا«

عهـدى اسـت     و خدا این وعده قطعى است بر     کشته شوند  خود یا و بکشند دشمنان دین را  
   .»فرموده است یاد   قرآن ولانجی تورات و در

 نایب برحقش امام خمینـى و      و )عج(منجى بشریت امام زمان      م آل محمد  ئقا بر درود با  
   . ایران کربالهايشهداى تا شهداى کربال  راه حق ازيشهدا بر درود با

بـه نبـوت     اقـرار  منـان و   به وحـدانیت ایـزد     مقدسى ضمن اقرار   علیرضا  حقیر ةاین بند   
  از ،یـازده فرزنـدش     و )7(بن ابیطالب  به والیت علی   اقرار خاتم و  آدم تا  ام از پیامبران عظ 

 )ع(که همان راه حـسین      که راه امام خمینى    ]خواهم  می [کشورمان ایثارگر و امت شهیدپرور 
 به ما  او دالور یاور2عباس که از  م این قافله را   چپر نگذارید وه   ادامه داد   را است )س(فاطمه
چـون جـان گرامـى دوسـت        والیت فقیه را   امام امت و   ه زمین بیفتد و   رسیده است ب   یادگار
 ریخـتن قـسمتى از     بـا  چـون آنهـا     کنید حفاظتمعلولین خوب    از و .یارى نمایید   و دبداری

   .اند کشورمان دفاع کرده اسالم و از بدن خود دست دادن قسمتى از از با و خون خود
کـه   راه خـدا  موفـق در  ربیـان خـوب و   ایـن م  ،بزرگـوارم  پـدر  و عزیـز  سالم به مادر   با  

شـهید شـدن      اگر ،مادرم و پدر. دنبازگردان خوبى به خدا   به که این امانتى خود را     اند توانسته
امـانتى    مـا  .رفـت اسـت    و محل آمـد   چون این دنیا   .براى من گریه نکنید    توفیق من گردید  

   . شوددهدانبازگر راه خدا که این امانت در چه بهتر و این دنیا هستیم در

                                           
 . سورة توبه111 بخشی از آیۀ -1
 .تعلیقات.ك. ر-2
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بـه   چـون مملکـت مـا    درسهایتان موفق باشید  امیدوارم که در ،لفضلاابو و برادرم محمد   
جبهـه   گونه که مـن در     امیدوارم همان  خواهرانم،. اهللا خیلى احتیاج دارد    حزب جوانان باسواد 

   .ل کنیدمگونه ع پشت جبهه زینب هم در ام شما حسینى انجام داده کار
زده اسـت    من سـر   خطایى از  کار یا تندى و  شما ایام جوانى با   من در   اگر ،مادرم و پدر  
زده  ندانـسته سـر   من خطایى دانسته یـا  از  اگر،خواهم که همگى   اهالى می  از و .ببخشید مرا

 شما  از ، قرضى دارم  ة روز  نماز و دو سال    سال   من مدت یک   م،مادر و پدر ببخشید است مرا 
 و جـایى کـه پـدر       هـر  ،محل دفن من هم    و. دآوری جا هبراى من ب   خواهم که قضایش را    مى

  1.التماس دعا .خاك بسپارید  به مرا اند مادرم رضایت داده
  مقدسى رضایعل 

  

  .جهان سراسر برقرارى پرچم سرخ اسالم در پیروزى رزمندگان اسالم و به امید

                                           
 .»که بر حق بودند شهید شدندآنها «: چیدة مبنا  در ذیل نسخۀ حروف-1
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  هاي کلیدي عبارت
I      هنمایی ایـشان، بـه     ا، با ر  )عج( زمان قدر امام امت و نایب امام       اسالم عزیز با رهبري فقیه عالی

  . استدست ما رسیده
I    اسـالم دیـن   گفت که اسالم دین سـازش نیـست       جنایتکاران جهان و مخالفان آزادي      باید به ،

  .تحقیر شده نیست
I  دار والیت است     و اکنون پرچم    که رهبر و ساالر این دگرگونی است        را  خمینی کبیر  ،امام امت 

  .تنها نگذارید
I ا خالی نکنیدهیچ وقت صحنه ر.  
I باشیدپشتیبان والیت و  فرامین امام گوش به .  

  علیرضا  :نام
  مقدسی :خانوادگی  نام

  محمدحسین :پدر نام 
  رقیه :نام مادر

  1342 بیستم مرداد :تاریخ تولد
آبـاد از توابـع        روستاي غنـی   :محل تولد 

  شهرستان دامغان
   اول راهنمایی:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1364ویکم بهمن   بیست:اریخ شهادتت
   اروند رود:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  علیرضا مقدسی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .نی آبادغ روستاي ، اعزامی از دامغان،علی مقدسی: مشخصات کامل -1
  .یاري نمودن به اسالم: هدف از آمدن به جبهه -2
  :پیام -3
» من عذاب الیم تؤمنـون بـاهللا و رسـوله و            کمتنجی ة علی تجار  هل ادلکم ها الذین امنوا    یا ای 

   .1»تجاهدون فی سبیل اهللا باموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون
 سودمند که شما را از عـذاب دردنـاك آخـرت نجـات               تجارتی اي اهل ایمان آیا شما را به      «

 راه  دران   که به خدا و رسول ایمان آرید و به مـال و جـ               تجارتی است   کنم آن   داللت بخشد
  .»خدا جهاد کنید این کار از هر تجارت اگر دانا باشید براي شما بهتر است

 خداي مهربانی است که انسان را آفرید و انبیا را واسطه هدایت             ۀ سپاس شایست  ]و[حمد    
 و  )7( و علـی مرتـضی     )6( سـالم بـر خـاتم انبیـا        ]و[ درود   بندگان خود گردانیـد و    

  .اند و ساالر و سرور بشریتهدایت  2پیشوایانخاندان او که 
 ]ه[ را]د[ا نثار خون خود راه اسالم و صراط مستقیم به ما آمـوختن            ب آن سروران     که حال  

 دنیا  ، کجاست و مقصد کجاست    أمل از کجاست و خدایی شدن به چه طریق است و مبد           اکت
  . با در دست داشتن کتابی بزرگ یعنی قرآن کریم چیست، هدف از خلقت انسان،چیست

 تا شـهدایی    هاي فراوان از علماي بزرگ گرفته        خون  دادن ل که پس از چندین سال با      حا  
  امـام  قدر امـام امـت و نایـب          فقیه عالی   و غیره اسالم عزیز با رهبري      3ها خرداد 15دیگر در   

ا هم بـه عنـوان یـک مـسلمان بـر خـود       م  رسیده،شان به دست ما ای با راهنمایی    ،)عج(زمان
   . کنم4دفاعوظیفه دیدم که از اسالم 

                                           
 .10-11/  صف-1
 .»پیشویان« در اصل وصیت -2
  .تعلیقات.ك. ر-3
  .»دفاء« اصل وصیت  در-4
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 مـا    حـق بـر کـشور       آزادي کوبندگان کلمۀ   1اکنون که ابرجنایتکاران جهان و مخالفان      هم  
  در برابـر جهـان     بینید اسـالم     که می  الح ].است [دشان اسالم و آنها تنها مقص   ،دنا  ه برد یورش
دهنـد کـه      مـی   را سر  دآن سرو جویان عالم     حق ۀ اسالم و هم   ]و [ سر داده است   ]حق[نداي  

  .کنند  میعفاد و از آن با خون که بزرگترین چیز براي انسان است »زنده استاسالم «
اندیشان و آزادگان جهان و پویندگان راه        بیند که همین اسالم    اکنون که جهان استکبار می      

 چه پاکستان    چه سودان و   اي که هستند چه لبنان     دادگان کالم توحید در هر نقطه     سر] و[حق  
 در هر جا و مکانی کـه        ي دربسته و  ها  در زندان   چه  جهان و  ممالک و چه افغانستان و دیگر    

 ما هـم کـه   ،2نداند  میسخرهاند و آنها را م  گرفتهاستهزاء  به بادهاي توخالی را ولقهستند آن   
و امـت رسـول گرامـی یعنـی محمـد عبـداهللا             ) ع( علی   ۀویژه شیع   و به   هستیم یک مسلمان 

 ۀ در همـ    و روشـن   ویـژه ایـران داراي رهبـري آگـاه         بهو باز هم    سلم  ] و[له  آ علیه و  اله صلی
مـا دفـاع    [از اسالم عزیز که امانتی اسـت بـه دسـت             تا پاي خون با نثار جان        - است مسائل

  ].کنیم می
تعالی بفهمـانیم   و ما هم مأموریت داریم که آن را به مقصد برسانیم و به جهانیان انشاءاهللا            

 اسالم آن دین سازش نیـست، اسـالم دیـن تحقیـر             باید به آنها گفت که    . که اسالم یعنی چه   
  . دهیم توخالی نیست ار آن را میعاسالم حقیقی که ما ششده نیست، 

  دالور  عنایـت کـرد بـه مـردم        ن اگر خداوند توفیق شهادت به م      این حقیر علی مقدسی،     
 ساالر این دگرگـونی اسـت و         و  رهبر  خمینی کبیر که   ایران این وصیت را دارم که امام امت       

 هـدفش  ،بـه خداسـت   3او اتکـایش  گرچـه    . تنها نگذاریـد   ]را [دار والیت است   اکنون پرچم 
 دیـن او حمایـت کنیـد و هـیچ وقـت             او و ] از [ ولی بر شما مردم غیور است کـه        ،خداست

   .صحنه را خالی نکنید
.  گوش به فرامین امام باشید و پشتیبان والیـت در هـر حـال               که ی بر برادرانم دارم   صیتو  

اید و مـن بـراي شـما فرزنـد            من کشیده  برايحمت زیادي   ز گرچه   . پدر و مادرم   وصیتی به 

                                           
 .»مخلفان« در اصل وصیت - 1
  .»دادند مسقره می« در اصل وصیت - 2
 .»اتکاهش« در اصل وصیت -3
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  هـستید کـه  1م، شـما موظـف   همسر: همسر  وصیت دیگر به   .خشیدبام ولی مرا ب    خوبی نبوده 
 نخواسـته یـک      خـداي  ، براي اسالم مفید باشد    ]ه[فرزندمان را خوب تربیت کنی که در آیند       

  .  دور از امر والیت نشودموقع
و شـکر  .  و در همه وقت او را دعا کنید. کنید به نفع شما است]ي[ یار]را[ امام 2ردر آخ   

  .نعمت والیت
  »والسالم«

  علی مقدسی
7/11/64  

                                           
 .»موضف« در اصل وصیت -1
  .»آواخر« در اصل وصیت -2
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  هاي کلیدي عبارت
I کنندة آن نهضت است ترین مسئله در هر کشور و هر انقالبی اطاعت از رهبر و هدایت مهم  
I اشیموالیت فقیه ب  خط امام وعزیزان، در.  
I ها خالی بماند نگذارید جبهه، کنید را پر ها  جبهه،عزیزان.  
I بزرگترهاي شهر، امروز شما وظیفه هدایت افراد گمراه را به عهده دارید. 
I ما وارد جنگ شدیم و به پیروزي خواهیم رساندش .  
I وار در صحنۀ زندگی و انقالب ظاهر شوید اي خواهران، زینب.  
I دجاي خالی مرا در جبهه پر کنی.  
I     هایی از جسمم به درد کسی خورد که بتواند ثوابی براي من باشد کـه                 اگر بعد از شهادت تکه

  .توانید آن را انجام دهید باري از گناهانم کم کند خود مختارید و می

  علی :نام
  مقصودي :خانوادگی  نام

  احمد :پدر نام 
  بلقیس :نام مادر

  1349 هفدهم دي :تاریخ تولد
 شـهمیرزاد توابـع شهرسـتان       :محل تولد 
  مهدیشهر
   اول متوسطه:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1366 بیستم شهریور :تاریخ شهادت
  زیره مجنون  ج:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  علی مقصودي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )یمقرآن کر (1»ۀالجنّ لهم انّو اموالهم بمنین انفسهم ؤ اشتري من المهللان ا«
  . »کند در قبال بهشت خریداري می هایشان را مال ها و منین جانؤخداوند از م«

ـ نا و )عـج ( منجی عالم بـشریت حـضرت مهـدي        درود بر یگانه   سالم و  با   ب بـرحقش   ی
معلـولین  ،   اسرا ،شهدا درود بر  سالم و  با  امت اسالمی و   ةحضرت امام خمینی این قلب تپند     

 هللا شـما امـت حـزب    درود بـر  سـالم و  بـا  سالمی وانقالب ا مجروحین جنگ تحمیلی و  و
 گوي  »ال اله اال اهللا   « ةمقصودي بند  )علی(فیروز   اینجانب   .خصوص شما همشهریان عزیزم    هب

  .دارم  مرقوم می1366الحرام سال   محرم7وظیفه این چند کلمه را در   خدا بنابه
 آن ةکننـد  هـدایت  ز رهبـر و اطاعت ا هر انقالبی ترین مسئله در هر کشور و  مهم من،عزیزان  

آن را در    رسـاند و   بـه پیـروزي کامـل مـی        اراین مسئله است که آن انقالب        نهضت است و  
نیز این مـسئله      در انقالب عظیم ما    .رساند مشکالت سالم به سرمنزل می    و  کوره راه مصائب    

وار هـادي مـا ایـن سـید بزرگـ           امام و  ، تاریخ مرد  در انقالب ما بزرگ    .مشهود است خوبی   به
 فسادي که اگر چند سال دیگر بـر   ؛]رهانیده[فساد ما را از منجالب     شده و  هادي ما جماران  

 ایـن  اما .محسین را نداشتاجراي مراسم عزاداري   وسر بلند کردنما حاکم بود دیگر قدرت      
. راهمـان شـد    ةکنند هدایت و ت بخشید  را دوباره عز   ما برافراشت و   ما سر  ۀآقاي هم  سید و 

سـعی کنـیم هرگـز از ایـن خـط منحـرف              والیت فقیه باشیم و     خط امام و   ن، در پس عزیزا 
ایـن   خواهد شـد و    آخرت ما  ترین لغزش در این راه موجب فساد دنیا و          که کوچک  ،نشویم

پـوچ خواهـد    غیره مـا باطـل و    و )7(شرکت در مراسم عزاداري حسین     ها و  همه عبادت 
   .شد
اي رسـیده کـه      مرحله ه  امروز جنگ ب  ن من،   عزیزا .جبهه است  مسئله دوم مسئله جنگ و      

 امـروز   ،نـدارد  در خطـوط مقـدس مـا       قـدرت اجـراي هـیچ کـاري را          شده و  زبوندشمن  
امـروز یـک    ،  کننـد  حراست این خطـوط تـالش مـی         حفظ و   تمام در  قدرت با رزمندگان ما 

                                           
  . سورة توبه111بخشی از آیۀ  -1
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 نگذاریـد ،  کنیـد  را پـر   ها  جبهه ، عزیزان . خواهد شد   ما همیاري عظیم موجب پیروزي نهایی    
هـاي گـرم مرزهـاي       خـاك  بـر  مانـده شـهدا    هاي برجـا   نگذارید سالح ،  ها خالی بماند   جبهه

شـود   موجب این می  هللا  ا کردن جبهه توسط شما عزیزان حزب      پر. صاحب بماند    بی کشورمان
   .نداشته باشند راها کردن در شهر بلند  قدرت سر1که دیگر منافقین

بزرگان ما اي کسانی که یک عمـر         ران و  پد اي. ترهاي شهر   بزرگ صحبتی با  مسئله سوم   
 امـروز اینهـا     ،اید یک عمر عبادت کرده    اید و  زحمت کشیده  مساجد عزاداري و  براي تکایا و  

  شـما خطیرتـر و    ۀفی امروز وظ  ،رساند به پایان نمی   را مقدسات ماست اما این تکلیف ما      جزء
 امروز شـما بایـد   ،عهده دارید به  هدایت افراد گمراه را    ۀ امروز شما وظیف   ،تر از این است    مهم
اي از مردم     عده پس. برد  تنها کاري ازپیش نمی     فقط عبادت  .س مسائل شهر قرار گیرید    أدر ر 

کاري  آن انحرافی که موجب آن کم     ؛  اند شهمیرزاد خودما از روي ناآگاهی دچار انحراف شده       
   .خودمان بوده است

 عزیزان شهمیرزادي اي کسانی کـه       . تابستان شهمیرزاد است   ماهۀ  مسئله سه  مسئله چهارم   
تـرین فـساد در    اجراي کوچـک  قدرت و کنید و  زمستان در شهمیرزاد زندگی می    ۀماه در سه 

گـذاریم در     چرا مـی   غیرتمان، چه شد مردانگیتان؟    چه شد    .دهید به احدي نمی   شهمیرزاد را 
ذاریم ایـن  گـ  مـی شـمار آیـد، چـرا     تفاوت به تمام استان شهمیرزاد جزء یکی از شهرهاي بی      

 ومـرج و  هرج جور که خودشان خواستند بگردند و     هر ا م ها در شهر   تفاوت بی ها و  سوسول
 مـن بـه شـما توصـیه         ؟ار کننـد  د    را لکـه   گذارید مقدسات ما    چرا می  ،کنندب مافساد در شهر    

 د و ستیقدرت جلو این مسئله بای      با ،مند شهمیرزادي  جوانان غیرت  رزمان و  ه شما هم  ب ،کنم می
همکـاري الزم   کمیتـه  بـرادران   بـا .در هم بکوبیدشـان  کنند و رید اینها در شهر ما رشد    نگذا

ماهه ما نیـز   مهمانان سه در آینده نزدیک بتوانیم شهري سالم داشته باشیم وهللا  تا انشاءا 2شودب
  .اعمال نمایند هاي سالم را د تفریحتواننب

هـا اي کـسانی کـه قلـب          وتتفـا   بـی  ي ا .هـا اسـت    تفاوت بی اما مسئله دیگر صحبت با      
بـه شـما     )ع(دانید حضرت علـی      می . از خون کردید   ماالمالرا    ما هللا امت حرب  رزمندگان و 

                                           
  .تعلیقات.ك. ر-1
 .»و در این مورد با برادران کمیته همکاري کنید«:  در اصل وصیت، در باالي این قسمت جمله نوشته شده است-2
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 ظاهر شما شبیه مرد اسـت       ، شما مردنما هستید   ، اي مردنماهاي نامرد   :گوید  ؟ می گوید میچه  
 مـا انقـالب     ،نـشینیم   می  نیز پاي لرز آن    و خوردیم ما خربزه    ،اما در باطن بسیار پستی دارید     

وارد جنـگ    مـا ،کنیم در برابر مشکالت ایستادگی می رسانیم و  میيآن را به پیروز    کردیم و 
 حـال کـه خودتـان بـه         .اما این رسم مردانگی نیست     .خواهیم رساندش به پیروزي    شدیم و 

را از رفتن جبهه جلوگیري نکنید الاقل وقتـی          او ید یک جوان را گمراه نکنید و      آی  جبهه نمی 
در آخـرت  هللا  وا.دار نکنیـد  را جریحـه  هه بازگشت با آن سخنان نیش دارتـان قلـب او      از جب 

   .مسئولید
وار در صـحنه      زینـب  ، اي خـواهران   .خانواده شهدا  وهللا  ا خواهران حزب  اما صحبتی با   و  

بـه   کجـی بـه انقـالب را       پوشش ظاهر خـود قـدرت دهـن         با ،انقالب ظاهر شوید   زندگی و 
 مبـادا ؛   شما محترمین ایـن مردمیـد      ، این مردم  شما عزیزانِ ،   شهدا ةاد اي خانو  .منافقین ندهید 

   .گردد  نمی، که انشاءاهللاین احترام مورد غرور گردد
دانـم واقفـم کـه        من مـی   ،پدرم،  خواهران عزیزم  برادران و  مادر و  پدر و  اما صحبتی با   و  

 تیین کـه قـدر    مرا بزرگ کردید اما من همـ       برایم زحمت کشیدید و    حد یش از بشما خیلی   
امیدوارم کـه از ایـن امـر خوشـحال          انقالب نهادم و   فکري یافتم قدم به جبهه و      جسمانی و 
 اسـت و   )عـج (امام زمـان   و )7(قامان امام حسین  آسرباز   فرزند شما انشاءاهللا     باشید چون 

  .کند  میرا انشاءاهللاجبران آن زحمات  این جاي بسی خوشحالی است و
من نتوانستم باري از پـشت شـما          جان پروریدي و   ةا با شیر   مادر عزیزم اي کسی که مر       

در ایـن راه      در مسیر اسالم نهادم و     حالم که تو خوشحال هستی که من پاي        اما خوش  ،بردارم
 . محشور شـوید   )3(فاطمه زهرا   و )3(زهراي مرضیه   امیدوارم در آخرت با    .کشته شدم 
اجـازه   بزنیـد و  گـرا     چـپ  گویـان  یـاوه  با حجاب خود مشت محکمی بـه دهـان           ،خواهرانم

  و .مـستحکم کنیـد    با شرکت در بسیج خواهران این امر را        کجی به منافقین را ندهید و      دهن
، یـاوري کنیـد    ن را آ ،صـاحب اسـت     من در صحراي گرم خوزستان بـی       ۀ اسلح ،اما برادرانم 

نـد   خداوانـشا اهللا  که ،در جبهه پر کنید جاي خالی مرا. صاحب بماند مگذارید اسلحۀ من بی   
  .اجر شهید را به شما بدهد

اگـر  . لبـاس سـفید بپوشـید       توفیق شهادت نصیبم شد هرگز برایم اشک نریزید و         ،مادرم  
گـر در میـان    امـا ا ،کجا خواستید مرا دفن کنید اشکالی ندارد      دست شما رسید هر   ه   ب مجسم
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ـ  ماگر جس  وشهداي شهمیرزاد باشد بهتر است        جـاي    در دسـت شـما نرسـید خـود را        ه  م ب
  اگـر بعـد از شـهادت       .که هنـوز خبـري از بابـا ندارنـد           بگذارید باباي شکرویان   ندان بی فرز
 ثوابی براي من باشد کـه بـاري از گناهـانم   درد کسی خورد که بتواند  ه  م ب مهایی از جس   تکه

 مادرم هر وقت خواستی براي من گریـه  .ن را انجام دهید آتوانید   می کم کند خود مختارید و    
 خداوند شـما را در  که انشاءاهللا  ، گریه کن  )7(علی اکبر حسین   یدان و ر شه کنی براي ساال  

   . قرار دهدمؤمنهصف زنان 
 زمـرة در    گنهکـار را   خـدایا ایـن بنـدة     . سـپارم   شما را به خـدا مـی        چند دعا و   ،خرآدر    
خرت شفیع شهدا قرار    آا در    مر  خدایا از سر تقصیرات من درگذر و       . خود قرار بده   ]ي[شهدا
مـادر و     خـدایا بـه پـدر و       . حفـظ بفرمـا    کبیر این انقالب را از جمع بالیـا       هبر   خدایا ر  .بده

   .اجر عنایت بفرما بازماندگان شهدا صبر و
  :اي  توصیه،خرآدر  و  

  واگــــــذاریممبــــــادا خویــــــشتن را 
  

  1گذاریــــدامــــام خــــویش را تنهــــا   
  رســت اي  اللــهيخــون هــر شــهید   ز  

  
ــد      ــا گذاریــ ــه پــ ــادا روي اللــ   مبــ

    
10/6/66  

  نهکار خدا مقصوديبنده گ

                                           
اي رسـت، مبـادا    مبادا خویشتن را واگذارید، امام خویش را تنها گذارید، ز خون هر شـهیدي اللـه             « در اصل وصیت     -1

 .»روي الله پا گذارید
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  هاي کلیدي عبارت
I مواظب رهبر باشید.  
I رط آن این است کـه بایـد شـهید           ش ،فرما باشد   که در آن بخواهد حکومت اهللا حکم       اي  جامعه

  .بدهد، باید خون بدهد و هجرت کند
I با میل خودم با اشتیاق فراوان به مرز جنوب کشور اعزام شدم.   
I را بهتر بشناسیدکنم امام  سفارش می.  
I  ونـد مطالعـه کننـد و سـر عقـل            بگویید بر  ،شناسند  اند و امام را نمی      ها که فریب خورده     به آن

  .شکن است بیایند که او روح خدا و طاغوت
I امید است که در روز بازخواست خداوند ما را از یاران حسین علیه السالم قرار بدهد.  

  احمد :نام
  مقیمی :خانوادگی  نام

  محمد :پدر نام 
  خدیجه :نام مادر

  1342 یکم دي :تاریخ تولد
ــد ــسطام:محــل تول ــهر ب ــع  ش  از تواب

  شهرستان شاهرود
   سوم متوسطه در رشته برق:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1361 دوم فروردین :تاریخ شهادت
  خوش  عین:محل شهادت
   اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 )دفتر دوازدهم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)16(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 98

  احمد مقیمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   .1» عند ربهم یرزقونءتحسبن الذین قتلوا فى سبیل اهللا امواتا بل احیاال و«

انـد بـسیار سـخت     شاید وصیت نوشتن براى جوانانى که هنوز عمرى و سالى نگذرانـده        
سـازد   ست که انسان خود را براى مرگ و یا شهادت آماده می          ا معناى آن  هنامه ب  وصیت. باشد

لحظـه بایـد خـود را         چه سخت است هر    .و آرزوها  امیدهاو مرگ یعنى رها کردن همه آن        
بـه   [سـت  ا بعد از مرگ را که اعمالت گـواه     ،طرف   همه اینها به یک    !براى مرگ آماده نمایى   

 و  .خواهد مرگ تو را دریابد پس خود را در ترازوى خویش بـسنج              پس اگر می   ].یک طرف 
 بینـدیش  .ده اسـت حاصل زندگى کـر   و حتى یک روز بى   ،حاصل یک عمر   واى بر تو که بی    

 و .ارىزگـ  افتـى و سـپاس مـی    سجده مى  هوقت که ب   پس آن.نىک     مى  کار ببین کجایى و چه   
 بروى در یک طرفش کفر است با تمـام امکانـات و در طـرف             به میدان  شروزى که در راه   

  .2 [...] کنند براى  سلحشور و باایمان که براى حق مبارزه مىیدیگر جوانان
 شما عزیزان خود را در راه انقالب از دست دادیـد و فرزنـدانى   ،لیراى ملت مسلمان و د     
 اگـر شـما     .3 باشید و مراقـب ایـن منافقـان         رهبر  مواظب بدهید،شید در راه گسترش قرآن      ر

اى  جامعـه  .شوید  قرآن و اسالم باشید به صراط مستقیم هدایت مى وانجانشینحافظ رهبر و   
ست که باید شهید بدهد و باید    ا اشد شرط آن این   فرما ب  که در آن بخواهد حکومت اهللا حکم      

   . و مکتب مبارزه است بر علیه ستمگران.کندبخون بدهد و باید هجرت 
تـوانم   و مـى  شـوم     مـی و حاال با میل خودم با اشتیاق فراوان به مرز جنوب کشور  اعزام                 

 اسـت    نقل شـده   )6(این حدیث از پیغمبر   . حال اینطور خوشحال نبودم     هبگویم که تا ب   

                                           
انـد و نـزد    هرگز گمـان مبـر کـسانی کـه در راه خـدا کـشته شـدند مردگاننـد بلکـه آنـان زنـده           «. 169/   عمران آل -1

 .»شوند پروردگارشان روزي داده می
 .خوانا نیست -2
  .تعلیقات.ك. ر-3
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 و .»یعنى با هواى نفستان مبارزه کنید تا مالـک آن بـشوید    « ،1» انفسکم ]و[کم  ئواهابجاهدوا  «
  . تلقى کرده است2در جاى دیگر مبارزه با نفس را جهاد اکبر

 3[...] ش امام زمان و از خداوند     ة او نمایند  .کنم امام را بهتر بشناسید      سفارش مى  ،در آخر   
 امام امـت خمینـى      4 [...] هرگز پایتان از   .باشد  می شکن  بت )6( ابراهیم و محمد   او مانند 

نها کـه   ه آ  ب .د شکست خواهید خورد   یدرد مستضعفان نخور  ه   اگر ب  .شکن بیرون نگذارید   بت
 او روح .سر عقـل بیاینـد    مطالعه کنند و  بروندشناسند بگویید  اند و امام را نمى      خورده فریب

  .است) ع(و راه على ) ع(راه حسین  ةدهند شکن است و ادامه  او طاغوت.خداست
امیدوارم که پدر و مادرم در طول عمر من که گناهان و اشتباهات زیادى از من سـر زده                     

و همچنـین از چهـار بـرادر عزیـزم و دو             .است ببخشایند و مرا در دنیا و آخـرت ببخـشند          
 امیـد  .یمنمـای  مـی م و همچنین آقا داداش حسن یوسفى نیز خیلى عذرخواهى ا خواهر گرامی 

 قـرار بدهـد و مـا را    علیه الـسالم  از یاران حسین  رااست که در روز بازخواست خداوند ما     
بیامرزد اگـر مـن لیاقـت شـهید شـدن را داشـتم و شـهید شـدم اسـتدعا دارم کـه محمـود                          

  .هاى سنگین را قبول و اجرا نماید مسئولیت
  » اهللاۀرحم و  علیکموالسالم«

  احمد مقیمى
11/8/60  

                                           
 .549، ص2مجموعه ورا، ج  -1
 .602، حدیث 890الفصاحه، ص  نهج -2
  .  خوانا نیست-3
 .  خوانا نیست-4
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  هاي کلیدي عبارت
I  خواهم که مانع رفتن فرزندانتان به جبهه نشوید مىاز شما.  
I جبهه هر جایش چه خط مقدم و چه پشت خط کالس اخالق است.  
I  همیشه و هر جا به یاد خدا باشید،مردم عزیز و شهیدپرور سمناناي .  
I خورد  نمىتاندرده خدا و قرآن و اسالم چیز دیگرى ب جز.  
I خورد ماست که بدرتان مىفقط اعمال خوب ش.  
I یاد خدا باشید ههمیشه ب. 

  محمدعلی  :نام
  نسب سمنانی مکاري :انوادگیخ  نام

  عبدالعلی :پدر نام 
  ستاره :نام مادر

  1346وهفتم اسفند   بیست:تاریخ تولد
   شهرستان سمنان:محل تولد
   دوم راهنمایی:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

وپـنجم اسـفند       بیـست  :تاریخ شهادت 
1363  

  عراق  دجله:محل شهادت
  - :نحوة شهادت

   زادگاهشیحیاي زاده  امام:مزار
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  سمنانی نسب محمدعلی مکاري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   1»هم یرزقون بل احیاء عند رب فى سبیل اهللا امواتاًاذین قتلوالتحسبن الّ و«
انـد و در نـزد خـداى         اند بلکه زنـده    شوند مرده  گمان مبرید کسانى که در راه خدا کشته مى        «

  . »د روزى مى خورندخو
نامه خود را    وصیت) فر میثم خجسته (قول دوستان   ه  نسب یا ب   اینجانب محمدعلى مکارى    

بـن الحـسن    ۀحجـ  با سالم و درود بیکران بـر منجـى عـالم بـشریت حـضرت        ،کنم آغاز مى 
  . هاى شهدا و اسراء  و نایب برحقش امام خمینى و با درود بر تمامى خانواده)عج(العسکرى

 کـه حتـى لیاقـت صـحبت         ،یر و کوچک پیامى براى شما مردم بزرگوار و فداکار         من حق   
 ولى از شما همـشهریان محتـرم و عزیـز    .کردن را هم ندارم چه رسد به پیام دادن براى شما      

 چون جبهه هر جایش چه خط مقـدم و          ،خواهم که مانع رفتن فرزندانتان به جبهه نشوید        مى
خواهیـد کـه     ست و اگر مـى     ا ها یثار و ایثارگري   کالس ا  ،چه پشت خط کالس اخالق است     
موریت کوتاه پانزده روزه بـراى بازدیـد بـه     أ یک م   یعنی این برایتان اثبات شود براى یک بار      
تـرین   هایى که در شـهر حتـى در خـوش        خوبی ،ها باشید  جبهه بیایید و ناظر این همه خوبی      

 در عمرتـان نخواهیـد    دیگرانب حقیراید و اگر نیایید به نظر اینج روزها با آن برخورد نکرده 
   . و یارانش را داشته باشد)7(دید مگر اینکه باز یزید قصد مقابله با حسین

خـدا و     کـه جـز    ،یاد خدا باشید    جا به  مه همیشه و ه   ،اى مردم عزیز و شهیدپرور سمنان       
قبـر،  که مردید پـدرانتان را در یـک     هنگامی .خورد  نمى تاندرده  قرآن و اسالم چیز دیگرى ب     

گذارنـد و در اینجـا فقـط اعمـال           همسرانتان را در یک قبر و فرزندانتان را در یک قبـر مـى             
 پـس  . نه دیگر پدر و مادر، فقط و فقط اعمـال اسـت       ،خورد درتان مى ه  خوب شماست که ب   

   .یاد خدا باشید ههمیشه ب
 اى . قـرار داده اسـت  مـان  وانى را زینـت زنـدگانى   جـ   قـرآن ،ماى عزیزان هم سن و سالَ   

 برسـید و همیـشه    خـود  شما هم بـه درس     ،محصالن عزیز اى امیدان آینده مملکت اسالمى      
                                           

 .169/ ان آل عمر-1
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 ،قول امـام عزیزمـان  ه  ب ، مدرسه هم مانند جبهه    .سعى کنید که در درس خواندن موفق باشید       
 و اى . پـدر و مـادرم  ، و پیامى براى شـما عزیـزان  .1»است پس سنگرها را حفظ کنید     سنگر«

خواهم که بعد از شهادتم بـرایم   عنوان یک برادر کوچکتر مى   ه   از شما ب   م،برادران و خواهران  
) ع(گریه نکنید و اشک نریزید و اگر هم گریه کردید و اشکتان جارى شد به یاد امام حسین                 

ن آ ،مـادر عزیـزم    پـدر و . پس برایم گریـه نکنیـد  .ها را ندارم   که من لیاقت این اشک     ،باشید
د و براى برادر کوچکترم فرهاد یک چرخ تمیـز بخریـد چـون              مقدار پولى را که دارم برداری     

من که سمنان بودم به او قول دادم که اگر درسهایش را خوب بخواند عید برایش یک چرخ                  
خواهد از آن اسـتفاده کنـد و هـر            و آن دوچرخه و موتورى را که دارم هر کس مى           .خرم مى

بـر باشـید چـون ایـن دوچرخـه را      یاد مـن و علـى اک  ه کنید ب وقت که به این چرخ نگاه مى     
 مشهدى حسن دارم که      برادر  و یک مقدار قرض پیش     .خاطر اکبر از فروشگاه بنیاد خریدم      هب

  . دیگر عرضى ندارم جز سالمتى شما از درگاه خداوند کریم و متعال.آن را بپردازید
  

  »والسالم«
   4/11/63نسب  الحقیر محمدعلى مکارى

  ندیمشک باالتر کیلومتر از ا4ساعت ده و نیم 
  

  .2»خرینداادتى سیدخلون جهنم بادعونى استجب لکم ان الذین یستکبرون عن ع«
ـ    بـاز مـى    که از پرسـتش مـن سـر         بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را آنان       « زودى در   هزننـد ب

  . »که خوار باشند وارد دوزخ خواهند شد حالی

                                           
 .366، ص7 صحیفۀ امام، ج-1
 .»و آخرین...«در اصل وصیت . 6/  بخشی از غافر-2
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  هاي کلیدي عبارت
I ام بسیار خوشحال هستم پرواز نمودهها  ام و به سوي جبهه زاد شدهینک که از بند اسارت آا.  
I قدم نهاده استبر آن سرزمین) عج(م که امام زمانا خوشحالم از آنکه جایی رفته  . 
I     به سرزمینی که مملو از عشق به خـدا و توسـل بـرادران رزمنـده بـه ائمـه          خوشحالم از آنکه

  ام  معصومین است قدم نهاده
I  جنگم تا شهید شوم روم و می میآنقدر به جبهه.  
I مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید.  
I هاي نبرد بفرستید همه مثل خاندان وهب جوانانتان را به جبهه.  
I هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازند و شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند.  
I اریدد هاي حق بر علیه باطل ثابت نگه حضورتان را در جبهه.  
I صداقت و اخالص خود را همچنان حفظ کنید . 
I دار باش عمرش را به بلندي آفتاب قرار بده بارخدایا رهبر ما را نگه. 
I  را در روي کره زمین به اهتزاز درآور»ال اله اال اهللا«پرچم بارخدایا .  

  محمود  :نام
  مکرمی :خانوادگی  نام

  محمدحسین :پدر نام 
  خدیجه :نام مادر

  1343 یکم آبان :اریخ تولدت
   شهرستان دامغان:محل تولد
   اول متوسطه:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1362وششم تیر  بیست :تاریخ شهادت
   سردشت:محل شهادت
   اصابت گلوله:نحوة شهادت

رضــاي   فــردوس گلــزار شــهداي:مــزار
  زادگاهش
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  محمود مکرمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . 1»ا بل احیاء عند ربهم یرزقونو التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا اموات«
 کشته شدند در راه خدا مردگانند بلکه آنان زندگانی هستند که نـزد               که هرگز مپندارید آنان  «

  . »خورند می] ي[پروردگارشان روز
 ،210 شماره شناسـنامه     ، فرزند محمدحسین مکرمی   ،نامه اینجانب محمود مکرمی    وصیت  

ام را اول با حـدیثی از رسـول خـدا شـروع              نامه ت وصی ، صادره از دامغان   ،1343متولد سال   
هـا   شـرافتمندترین مـرگ    «.2»ةالـشهاد اشرف المـوت قتـل      «: )6(قال رسول اهللا  . کنم  می

  . »شهادت است
امام عصر و منجی عـالم بـشریت و بـا سـالم و           ) عج(با سالم و درود بر موال امام زمان           

هـاي جنـگ و بـا     م بر سپاهیان جبهه   درود بر یگانه رهبر ایران حضرت امام خمینی و با سال          
درود بر جانبازان انقالب اسالمی ایران و با درود بر شهیدان همیشه جاوید انقـالب خونبـار             

  رنگـین نمودنـد و نهـال انقـالب را          اسالمی ایران که با خون خود انقالب اسالمی ایـران را          
هـاي شـب گریـه       ر نیمـه  دارد و د    با درود بر امامی که شب را زنده نگه مـی           .آبیاري نمودند 

کند و شـب تـا    ریزد و براي پیروزي رزمندگان دعا می د و مانند قطرات باران اشک می     نک  می
  . به صبح به عبادت مشغول است

م بـسیار خوشـحال   ا ههـا پـرواز نمـود     سوي جبهه  ام و به   اینک که از بند اسارت آزاد شده        
ـ  ا  هی رفت  که به جای   ، خوشحال از آنکه از ظلمت رها شدم       ،میهست ام کـه در   دیـاري رفتـه   ه م ب

 بر آن سرزمین قدم نهاده است و      )عج(آنجا خون هزاران شهید ریخته شده است و امام زمان         
به سرزمینی که مملو از عشق به خدا و توسل برادران رزمنده به ائمه معصومین اسـت قـدم                   

ـ   کنم این نعمت بز    را ستایش می  و   ت ، اي خداوند بزرگ و یکتا     .ام نهاده  .اي مـن داده   ه  رگ را ب

                                           
  .169/  آل عمران-1
 .8، ص97 بحاراالنوار، ج-2
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جـنگم   روم و می   آنقدر به جبهه می    : من در برابر این نعمت بزرگت چنین گویم        ،اي خداوند 
   .تا شهید شوم

 اي  .انـد   که پا به جبهه نگذاشته     ، هنوز در خواب غفلتند    ]که [من سفارش دارم به جوانان      
اي جوانـان    ،شهید شد  در میدان نبرد     )ع(جوانان نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین       

تفاوتی   و مبادا در حال بی    دت شهید شد   در محراب عبا   )7( در غفلت بمیرید که علی     مبادا
  .  و با هدف شهید شد)ع( در راه حسین)7( حسین1بمیرید که علی اکبر

اي مادران مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلـوگیري کنیـد کـه فـردا در محـضر خـدا                
 2 همه مثل خاندان وهب    . شهید را نمود   72 را بدهید که تحمل      )س(بتوانید جواب زین   نمی

 زیـرا مـادر   ، جسد او را هـم تحویـل نگیریـد    و حتی بفرستید هاي نبرد   جوانانتان را به جبهه   
  . گیرم ام پس نمی وهب فرمود سري را که در راه خدا داده

 تـسکین دردهاسـت و      هـا بـراي     استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان          ،برادران  
 و هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازند و    .یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید          ههمیشه ب 

 که اگر چنـین کردنـد روز بـدبختی مـسلمانان و روز     ،دنشما را از روحانیت متعهد جدا نکن  
ثابـت   حضورتان را در جبهه هاي حق علیه باطل          ،اي برادران عزیزم  . هاست جشن ابرقدرت 

در امام بیشتر دقیق شوید و سعی کنید عظمت او را بیابیـد و خـود را تـسلیم او                    .  دارید نگه
  . بسازید و صداقت و اخالص خود را همچنان حفظ کنید

 که پیرو خط سرخ امام خمینی نیستند و به والیـت             اگر فیض شهادت نصیبم گشت آنان       
ضر نشوند، اما باشد که دماء شـهدا آنـان را    او اعتقاد ندارند بر من نگریند و بر جنازه من حا          
پدر و مادرم، اگر من شـهید شـدم سـالم           . نیز معقول سازد و به رحمت الهی نزدیکشان کند        

» امام عزیزم، تمام عمرم فداي یک لحظۀ عمـرت     «مرا به رهبر عزیزم برسانید و به او بگویید          
با خداونـد   .  ترك نخواهم کرد   اي امام عزیز تا آخرین قطرة خونم سنگر اسالم را         «و بگویید   
همـراه باشـم و سـنگر او را      ) 7(بندم که در تمام عاشوراها و کربالها با حـسین           پیمان می 

                                           
 .تعلیقات.ك. ر-1
 .تعلیقات.ك. ر-2
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به اجـرا در    ) عج(که همه احکام اسالم در زیر پرچم اسالمی امام زمان           خالی نکنم تا هنگامی   
  . »آید
پـدر و   .  حـالل کنیـد    و در آخر اي دوستان و برادران عزیزم، اگر از من بدي سر زد مرا                

 بـراي   ،مادرم، انشاءاهللا اگر شهید شدم براي من گریه نکنید و اگر هم خواستید اشک بریزید              
شهداي کربال اشک بریزید به هنگام شهادتم عزا نگیرید، جشن بگیرید و به همدیگر تبریک               

 مـن   پـدر و مـادرم، اگـر از       . پوشیدنبگویید و شیرینی بدهید و براي شهادت من لباس سیاه           
هـا را خـواهم       اگر از جبهه سالم برگشتم جبران آن همـه بـدي          .  مرا حالل کنید   1بدي دیدید 

اگر توفیق شـهادت نـصیبم      . ، امیدوارم که مرا ببخشید    ممن براي شما فرزند خوبی نبود     . کرد
  . شد ناراحت نباشید و افتخار کنید که فرزندتان را در راه خدا هدیه نمودید

نمازهایتان . هایتان را خوب بخوانید و به پدر و مادر کمک کنید            برادرم و خواهرم، درس     
خـواهرانم، بایـد شـما      . موقع بخوانیـد، روزه بگیریـد، پـشتیبان اسـالم و رهبـر باشـید                را به 
  .  باشید و حجاب داشته باشید2وار زینب

گـوش امـام      پدر و مادرم، اگر توفیق رفتن به کربال نصیبتان شد کـه قبـر مطهـر و شـش                    
بخواهید که در روز قیامت روز رستاخیز       ) 7(را زیارت کنید، از امام حسین     ) 7(حسین

اگر شهید شدم پیکرم را در فردوس رضا، دامغان، کنـار قبـر سـایر شـهدا                . شفاعت مرا بکند  
  . دفن نمایید

خواهم که فعالیت خود را از دست ندهید و به وصـیتی          در آخر از شما برادران بسیج می        
  .  کور شود3موده است عمل کنید، تا چشم منافقینکه شهید ترابی ن

من بخوانند و مقـداري روزه دارم کـه بدهیـد بـرایم     ] ي[مقداري نماز دارم که بدهید برا       
گویـد عمـل کنیـد و         خواهم که به آنچه رهبـر مـی         از تمام امت شهیدپرور ایران می     . بگیرند

ام   نامه  در پایان وصیت  . دعا کنید پشتیبان انقالب و امام باشید و براي سالمتی و طول عمرش            

                                           
 .»دیدین« در اصل وصیت -1
  .»وار همچون زینب« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات.ك. ر-3
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بر روي قبرم کلمۀ ناکام را ننویسید، چون من کام خود           : یک سفارش دیگر  . کنم  چند دعا می  
  .ام از شهادت گرفته

  .1دار باش و عمرش را به بلندي آفتاب قرار بده بارخدایا رهبر ما را نگه  
  .مابارخدایا مجروحین و معلولین انقالب را شفاي عاجل عطا بفر  
  .ها پیروزشان بگردان بارخدایا رزمندگان اسالم را در جبهه  
  .دار باش بارخدایا یاران باوفاي امام را نگه  
  .بارخدایا شهداي ما را با شهداي کربال محشور بگردان  
  . درآور2 زمین به اهتزازة را در روي کر»اهللا اله اال ال«بارخدایا پرچم   
  .  بگردانام ا نصیببارخدایا توفیق شهادت در راهت ر  
هـایم را   لها، معبودا، معشوقا، موالیم، من ضعیف و ناتوان دوسـت دارم چـشم      اخدایا، بار   

هایم را در تنگ چزابه قطع کنـد و   قه در بستان درآورد و دست    ددشمن در اوج دردش از ح     
و شهر از بدن جدا سازد و قلبم را در سوسنگرد آماج رگبارهـایش کنـد                 پاهایم را در خونین   

 تا در کمال فشار و آزار دشمنان مکتبم ببینند که گرچه            ،سرم را در شلمچه از تن جدا نماید       
انـد امـا یـک چیـز را          ها و پاهـا و قلـب و سـینه و سـرم را از مـن گرفتـه                   ها و دست   چشم

اند که بگیرند و آن ایمان و هدفم است که عشق به اهللا و معشوقم و به مطلق جهان                     نتوانسته
  .به شهادت و عشق به امام و اسالم استهستی و عشق 

  

  3» اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «
  محمود مکرمی

                                           
 .»بدهید« در اصل وصیت -1
 .»احتزاز«ر اصل وصیت  د-2
  .»ةرحمته و برکا... « در اصل وصیت -3
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  هاي کلیدي عبارت
I محفوظم دار که تنها تو را دارممعبودا از شر شیطان .  
I مند ساز ام را بپذیر و به لطف و کرمت مرا بهره خدایا به مقربان درگاهت توبه.  
I م عزیز را بدانید و به سخنانش جامه عمل بپوشیدمردم قدر اما.  
I افتید اعتنایی نسبت به عنایات امام امت کنید از قافله عقب می اگر بی.  
I تان را نسبت به روز جزا زیاد گرداند از خدا بخواهید ایمان.  
I آید اگر ایمان قوي نباشد حتما شیطان سراغمان می.  
I  ،تور داده است حفظ کنیدطور که اسالم دس حجاب خود را آنخواهران. 
I گونه کنید و گریه شما براي من فقط براي شناساندن حق باشد خواهران، کاري زینب.  

  اسماعیل :نام
  مالحسنی :خانوادگی  نام

  محمدتقی :پدر نام 
  عذرا :نام مادر

  1345 بیستم خرداد :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
 دانـشجوي رشـته تربیـت       :تحصیالت

  بدنی
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1365 هشتم بهمن :تاریخ شهادت
   شلمچه:محل شهادت
   اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي روستاي مغان :مزار
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  اسماعیل مالحسنی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
»رّيی من لی غیرك اسئله کشف الهی و رب   . 1»النظر فی امري وضُ
طرف کند بد حالیم را و      معبودا پروردگارم کیست براي من جز تو تا درخواست کنم که بر             «

  .»توجه کند در کارهایم
و نایب بر حقش خمینـی کبیـر پیـر جمـاران       ) عج(با سالم و درود خدمت آقا امام زمان         
شکن دوران و با سالم به ارواح طیبه شهداي راه حق و با سـالم بـه امـت شـهیدپرور و                      بت
 هرزبان تو گفتن مدح     نام آن کس      دست اوست و به     نام آن کس که حیات و ممات همه به          به

اي از آن کمال مخصوص بخـود         که جهان را به این زیبایی و منظمی سازنده است و هر ذره            
  . شود نام آن کس که رجعت همه به او ختم می و به. دارد
کنـد و بـا داشـتن ایـن همـه گنـاه خجالـت                 بار الها کثرت گناهان بر دوشم سنگینی می         
ام به خودم که      خداوندا زیاد ظلم کرده   . ش تو شود  کشم که سخنی بگویم که موجب رنج        می

ام دادم و باعث شد که از تـو اي مـوال دور             در طلب تو بود بارها گوش به حرف نفس اماره         
بار الها حال از این گناهـانم       . شوم و قساوت قلبم زیاد شود و در حق تو اي معبود ظلم کنم             

ه به او پناه ببرم تـا روحـم آرامـش           کنم چون جز تو کسی را ندارم ک         از تو طلب مغفرت می    
  . یابد
ات که بارهـا   شرم است این بنده بار الها بدنم از فرط گناهانم ضعیف شده است و چه بی     

 محفوظم 2[...]معبودا از شر شیطان     . از تو فرار کرده و حال روبه موالي خویش آورده است          
اي بنـدگان   م در گذر که خود گفتهخدایا خطایم را ببخش و از گناهان. دار که تنها تو را دارم  

ام را بپذیر و بـه لطـف و کرمـت             توابت را دوست داري پس خدایا به مقربان درگاهت توبه         
  .مند ساز مرا بهره

                                           
  . فرازي از دعاي کمیل، مفاتیح الجنان-1
 . خوانا نیست-2
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توانـد ایـن      افتد که چگونه می     شود لرزه بر بدنم می      هنگامی که مرگ در نظرم مجسم می        
بـار  . گـو باشـد     ه را پاسـخ   هـاي مالئکـ     بدن ضعیف فشار قبر را تحمل کند و بـاز خواسـت           

. دار ام محکم و اسـتوار نگـه        را قوي کن و مرا در این راهی که قدم گذاشته           ایمانمپروردگارا  
 هر چه دارم از توست پس ایـن نعمـات           زیرا. اي غرور گیرد سقوط خواهیم کرد       که اگر ذره  

از هستی و همه نی  اي موال از همه بی    .سلب مفرما را به لطف و بزرگواریت از این بنده حقیر          
  .به تو نیازمند

 مردم قدر امام عزیز را بدانیـد و بـه سـخنانش جامـه       :و تذکر و سخن با امت شهیدپرور        
آیـا بهتـر نیـست    . کنیـد   روزانه مـی   کارهاي صرف   اعمل بپوشید شما که تمام اوقات خود ر       

اگـر  . ساعتی هم براي فکر کردن روي سخنان امام و بررسی کارهاي روزانـه کنـار گذاریـد                
ور   افتیـد و در مـنجالب گنـاه غوطـه            عنایات امام کنید از قافله عقب می       اعتنایی نسبت به    بی
 روز جزا زیاد گرداند زیرا اگر ایـن         و همیشه از خدا بخواهید ایمانتان را نسبت به        . شوید  می

شیطان قسم  1[...]مردم  شود براي جلوگیري از خطاها و گناهان          قسمت تقویت شد سدي می    
 حتمـاً شـیطان   ،کـنم پـس اگـر ایمـان قـوي نباشـد       ست که من انسان را گمراه مـی   خورده ا 

  .آید سراغمان میب
دوستان و عزیزان یک کمی در خود تجدید نظر کنید و عیب و اشـکال خـود را در هـر                  

 2[...]قدر در قلب ما رسوخ کـرده اسـت     پیدا کنید که چرا دوستی این دنیا این        ،جایی هست 
 را دوسـت داریـد پـس خیـر          ن اگر براي انجام اعمال خیـر آ       .د خویش دوستی مادر به فرزن   

دیگر آن جهاد در راه خداست و اگر آن هواي نفس خودش دوست دارید بدانید که گام در                  
اید و مواظب باشید عزیزان، کـه هـر چـه زودتـر جلـوي ایـن اشـکال را                      راه گمراهی نهاده  

  .بگیرید
عزیزان شما را به تهذیب     . مدتی با آنها بودم   و حال سخنی چند با دوستان دانشجویم که           

 چون هر یک از این دو اگـر نامتعـادل           کنم  سفراش می نفس و تقوا همراه با فراگرفتن درس        

                                           
 . خوانا نیست-1
 .  خوانا نیست-2
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  تربیـت 1[...]سعی کنید که فرزندان این مرز و بـوم را        . هایی را بدنبال دارد     کسب شود عیب  
دهنـد   د و شما را الگوي خود قرار می  باشن  کنید زیرا این کودکان امیدان آینده این انقالب می        

  .سعی کنید الگوي خوبی باشید از خدا بخواهید که در این راه شما را موفق گرداند
چه امـام در مـورد    توانم آن در مورد شما سخن گفتن کار من نیست و فقط می        : خواهران  

الم دسـتور   طور که اسـ      حجاب خود را آن    2[...]  خواهران   .شما گفته است به شما تذکر دهم      
 3»رود از دامن زن است که مرد به معراج مـی    «: طور که امام فرمودند     داده است حفظ کنید آن    

این سخن را همیشه آویزه گوش کنید و در همین راه حرکت کنید دیگر سـخنی نـدارم کـه             
  .تان بازگو کنم به امید پیروزي جبهه اسالم علیه کفر جهانی براي
  :ام سخن با خانواده گرامی  
اید ناراحت نباشید و شکر خدا        که فرزندتان را در راه حق و اسالم عزیز داده           پدرم از این    
پدرم و  .  و آن را تقدیم خداوند کردید      .را خوب تربیت کردید   جا آورید که فرزند خود        را به 

 هرگاه خواستید بـراي مـن مجلـسی بـر پـا کنیـد در آن روضـه امـام                      خواهرانم و برادرانم،  
 زیرا گریه کردن براي ایـن       ،بخوانید و براي آنها گریه کنید     ) 7( حسین و امام ) 7(حسن

رسد خواهرانم فقـط   مظلومان هم ثواب براي خودتان دارد و هم ثوابی به روح این حقیر می         
توانید جاي مادرم گریه کنید نه اینکه خداي ناکرده به سر و سینه خود بزنید که اجر                   شما می 

گونه کنید و گریه شما فقـط بـراي شناسـاندن             م کاري زینب  خود را ضایع خواهید کرد با ه      
 آنهـا  4]کننـد [عفـو  و در انتها از تمام کسانی که نسبت به مـن حقـی دارنـد مـرا                  . حق باشد 
  . طلبم  می5حاللیت

                                           
 .  خوانا نیست-1
 .  خوانا نیست-2
  .341، ص 7صحیفۀ امام، ج  -3
 . افتاده است» کنند« در اصل وصیت فعل -4
 .»اللیته« در اصل وصیت -5
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 روز برایم بدهید روزه بگیرند و از شـما          پنجام آن را      پدرم مقداري پول نزد عمه گذاشته       
اید خیلی متشکرم و التمـاس دعـا دارم و از ایـن               ه   برایم کشید   و زحمت  1[...]که تا این حد     

  . خداوند با صابرین است2[...]روم خوشحال باش و خم به ابرو  بابت که نزد مادرم می
  

  از مــرگ حــذر کــردن دو روز روا نیــست
  

   نیست  که قضا   روزي وروزي که قضا باشد       
  روزي که قضا باشد کوشـش ندهـد سـود           

  
   مرگ روا نیـست    بر او ت  روزي که قضا نیس     

    

  »والسالم«
30/9/64  

                                           
 .  خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
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  هاي کلیدي عبارت
I نویسی کنم اسم) ع(خدا را هزار مرتبه شکر که توانستم در مکتب حسین. 
I      علـی   )7(معلـم اسـت و شـاگرد ممتازهـایی همچـون قاسـم            ) ع(در این مکتـب حـسین ،

  . دارد)7( و علی اصغر)7(اکبر
I اي مردود نشوم من در این کالس در هیچ رتبهخواهم که  پروردگارا از تو می.  
I  کـه خـدا     خواهد  شهید شدن لیاقت و سعادت بزرگی می      هد،  د  طور اتفاقی رخ نمی     شهدات به 

  .نصیب کند
I مان کشاند این امام بود که ما را دوباره متولد ساخت، از نیستی به هستی.  
I اي امت، محافظ امام باشید.  
I خستگی نداردگونه ناراحتی و  کار براي خدا هیچ.  
I ها بکنید ها و یتیم بضاعت هرچه وسیلۀ شخصی دارم تقدیم به بی.  

  حمیدرضا :نام
  مالیی :خانوادگی  نام

  یوسف :پدر نام 
  معصومه :نام مادر

  1347 نوزدهم مهر :تاریخ تولد
   شهرستان تهران:محل تولد
   دانش آموز اول متوسطه:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1363وچهارم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
  عراق رود دجله شرق :محل شهادت
   اصابت گلوله تانک:نحوة شهادت

 گلــزار شــهداي فــردوس رضــاي :مــزار
  دامغان
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  حمیدرضا مالیی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . 1»هم بنیان مرصوص کانّان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً«
  .»کنند در راه خدا مانند سدي محکم که پیکار می دارد کسانی   می درستی که خدا دوست به «

سـالم بـر امـام    . کنـد  سوي او پرواز مـی  ام از اوست و روح و روان به      نام اهللا که هستی     به  
، سالم بر امام خمینی، درود بر شهیدان که با خونـشان درخـت اسـالم را آبیـاري           )عج(زمان
نویسی کنم و شـاگرد       اسم) ع(خدا را هزار مرتبه شکر که توانستم در مکتب حسین         . اند  کرده

آموزنـد و درس ایثـار را در بـین            باشم؛ مکتبی که در آن شـهادت را مـی         ) ع(بن علی   حسین
معلم است و شاگرد ممتازهـایی چـون        ) ع(در این مکتب حسین   . دهند  ها یاد می    یکایک بچه 

ــر2)7(قاســم ــی اکب ــی اصــغر3)7(، عل ــولی آن 4)7( و عل ــاگردهاي معم  دارد و ش
 از شـاگردهایی هـستم کـه در         رزمندگانی هستند که در جبهه شهید شدند و من جزء یکـی           

  .هاي این کالس باشم  هم مثل شاگرد اول حال آموختن این درس هستم و امیدوارم من
اي مـردود نـشوم کـه     خواهم که مـن در ایـن کـالس در هـیچ رتبـه              پروردگارا از تو می     

ام   و من این را در این مکتـب درك کـرده          . مرا از مکتب خود بیرون نکند     ) ع(بن علی   حسین
 بلکـه شـهید شـدن لیاقـت و سـعادت بزرگـی              ،دهـد   طور اتفـاقی روي نمـی       هادت به که ش 
  . خواهد که خدا نصیب کند می
پـروردة مکتـب      و دسـت  ) س(اي   پـاك فاطمـه    5ها فداي تـو کـه از سـالله          اي امام، جان    

اهللا این امام بود که ما را دوباره متولـد سـاخت، از نیـستی بـه                   اي امت حزب  ). 7(حسین
یـاري خـدا      درپـی مبـارزه کـرد و توانـست بـه              هاي پی   د؛ امامی که با توطئه    مان کشان   هستی

 سـخنان پنـدآمیز و    اي امت، محـافظ امـام باشـید، بـه    . انقالب و اسالم را تا به اینجا برساند     
                                           

 .4/  صف-1
 .تعلیقات.ك. ر-2
 .تعلیقات.ك. ر-3
 .تعلیقات.ك. ر-4
 .»ثالله« در اصل وصیت -5
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زننـد و     ها هی نق می     بعضی. گهربار او گوش فرادهید و اینقدر قلب نازنینش را درد نیاورید          
هـا مگـر جنـگ جهـانی اول و دوم             اي کـوردل  . ، آن گران است   گویند چرا این کم است      می

گذاریـد    گذاریـد، چـرا نمـی       یادتان رفته که قحطی بود؟ چرا اینقدر دولت را در منگنـه مـی             
  .  نحو احسن انجام دهد کارش را به

هـا    اي برادر و خواهرها اینها همه آزمایش است، آزمایشی که خدا به هر نحوي از انسان                 
. نید با روي سفید از پیشگاه خدا بیرون آیید، که سرافراز براي اسـالم باشـید               سعی ک . کند  می

بینید که در پیش همه به        می. هم در ظهر عاشورا در کربال آنطور آزمایش شد        ) ع(امام حسین 
کـنم   اند توصیه می  داده به تمام مادرانی که جگرگوشۀ خود را از دست. ویژه خدا عزیز است 

اند و کار براي خـدا        نداشته باشند، چون که فرزندانشان براي خدا رفته       گونه ناراحتی     که هیچ 
  .گونه ناراحتی و خستگی ندارد هیچ
  .بارپروردگارا خودت صبر جلی به این خانواده عنایت فرما  
اي عزیزان، مادر و پدرم، اگر من لیاقت یافتم و به جمع شهدا رفتم خدایی نکرده بـراي                    

و یارانش شهید شـدند کـسی بـر         ) ع(ورا وقتی که امام حسین    من گریه نکنید، چون در عاش     
اگر شما بـراي مـن گریـه        . بالین آنها نبود که گریه کند، کسی نبود براي علی اکبر گریه کند            

اي مردم، اي مادرم و اي پدرم یک جسد مـرده گریـه   . شوند کنید دشمنان خدا خوشحال می 
  . ه در خفاشما براي روح گناهکار من گریه کنید البت. ندارد
مـادرم،  . پس از شما التماس دعا دارم    . معلوم نیست که من شهید شدم خدا مرا قبول کند           

چـون  . هـاي شـهدا بکنیـد    ها و بچه ها و یتیم بضاعت هرچه وسیلۀ شخصی دارم تقدیم به بی 
. در ضمن هر جا که مادرم خواست مـرا دفـن کنیـد            . اند  ها خیلی تکیه کرده     امامان روي یتیم  

پدرم، امیدوارم اجر و ثواب شما را خدا بدهد چون شماها بودید که من را در دامـان    مادر و   
تفـاوت   ها ولگرد و بـی  کنم که مانند بعضی از بچه پاك خود بزرگ کردید و خدا را شکر می       

. کنم کـه مـرا حـالل کننـد          شناسند خواهش می    و در پایان از همۀ عزیزانی که مرا می        . نبودم
  .تان و دعا براي من صبر در کارهايدیگر عرضی ندارم جز 

  فرزند حقیر شما و بنده ناچیز خدا
  حمید

  29/7/63اهواز 
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  هاي کلیدي عبارت
I رفتم به جبهه تا اسالم را یاري نمایم.  
I ام ام تازه زندگی خودم را آغاز نموده من شهید شده.  
I کنیم  آزاد میزودي زود کربالي حسینی را ها که انشاءاهللا به بیایید به جبهه.  
I برادران عزیز، این را بدانید که از امام و والیت فقیه همیشه پشتیبانی نمایید.  
I تواند براي شما خوب باشد راه خداست و حمایت از والیت فقیه تنها راهی را که می.  
I ها بیایید کنم که یار و وفادار امام بوده و به جبهه به شما وصیت می.  
I وا را پیشۀ خود سازیدنماز فراموشتان نشود و تق.  
I   امید پیروزي رزمندگان و فتح کربالي حسینی و خواندن نماز جماعت در قدس عزیـز بـه                  به

  .امامت امام بزرگوارمان

  علی رمضان :نام
  برمی ملک :خانوادگی  نام

  محمد علی :پدر نام 
  فاطمه :نام مادر

  1321 پانزدهم مهر :تاریخ تولد
   روستاي برم :محل تولد
   چهارم ابتدایی:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

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

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  برمی رمضانعلی ملک
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . 1»و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون«
انـد و در نـزد خـداي          اند بلکه آنـان زنـده       شوند مرده    در راه خدا کشته می     مپندارید آنان که  «

  .»خورند خویش روزي می
  )امام خمینی. (2»ملتی که شهادت براي او سعادت است پیروز است«  
شـکن کـه بـا        اول با سالم بر رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران، امـام امـت، خمینـی بـت                  

کران بر روان پاك شـهیدان       اد نجات دادند و سالم بی     رهبریت خودشان ما را از منجالب فس      
انقالب اسالمی که با خون خود درخت اسالم را آبیاري کردنـد و رفتنـد و بـا رفـتن خـود                      

  . اسالم را سرافراز نمودند
امت اسالمی ایران، ملت شهیدپرور، از آنجا که من خـود را یـک فـرد مـسلمان دانـستم             

ام تازه زندگی خودم را آغـاز   نمایم و اینک که من شهید شدهرفتم به جبهه تا اسالم را یاري      
اي از این بهتر که خون بـدهی خونبهایـت خـدا          و این را باید بدانید که، چه معامله       . ام  نموده

هایی که نهرهاي آب      باشد، خون بدهی فشار قبر نداشته باشی و در بهشتی باشید که درخت            
  یغمبر و امامان همنشین باشی؟ در زیر آنها جاري باشد زندگی کنی، با پ

ها، نداي امام خود را لبیک گفته و جـاي خـالی برادرانـی را                برادران عزیز بیایید به جبهه      
ها که انشاءاهللا به زودي زود کربالي حـسینی را             به جبهه  4بیایید. 3اند پر نمایید    که شهید شده  

یاد داشته باشید     ان عزیز، به    برادر.  عزیز حرکت کنیم   5آزاد نموده و از همانجا به طرف قدس       
ایم و لذا اگر شما برادران نیایید به جبهه فـرداي قیامـت        ها شهید داده    که ما چقدر توي جبهه    

                                           
 .»قتلو« در اصل وصیت .169/  آل عمران-1
  .187، ص13صحیفۀ امام، ج  -2
  .»نماید«:  در اصل وصیت-3
 »بیاید«:  در اصل وصیت-4
 .تعلیقات.ك.  ر-5
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برادران عزیز، این را بدانیـد کـه از         .  خواهند کرد  1یک به یک این شهیدان از ما باز خواست        
تواند براي شما خوب باشد       می 2که تنها راهی که   . امام و والیت فقیه همیشه پشتیبانی نمایید      

  . راه خدا است و حمایت از والیت فقیه
 و تا موقعی کـه همـسرم   3کنم که من را در روستاي بِرُم دفن نمایید      و به شما وصیت می      

 من گریـه     کنم که بر سر جنازه      ضمناً از شما تقاضا می    . زنده است کسی اختیار مالم را ندارد      
  .  خوشحال خواهند شد4نکه منافقینزیرا ای. نکنید و خوشحال باشید

 و  5.ها بیایید   کنم که یار و وفادار امام بوده و به جبهه           و در آخر مجدداً به شما وصیت می         
 نماز فراموشتان نشود و تقـوا را پیـشۀ خـود            ]از[کنم که     فرزندان عزیزم، به شما وصیت می     

  . سازید
بـه  . دار  ، خمینـی را نگـه     )عج( مهدي خدایا، تا انقالب    خدایا: مان  در پایان دعاي همیشگی     

امید پیروزي رزمندگان نبرد حق علیه باطل و فتح کربالي حسینی و خواندن نماز جماعـت                
  .در قدس عزیز به امامت امام بزرگوارمان

یک ماه نماز   . ام به جبهه بدهید     ام که یک جوانۀ گاو دارم که نذر کرده          ضمناً وصیت کرده    
  .ان را بدهیدو روزه قرض دارم که ترتیبش

  برمی رمضانعلی ملک

                                           
 »خاست«ر اصل وصیت  د-1
 .»را که« در اصل وصیت -2
 .»نماید« در اصل وصیت -3
 .تعلیقات.ك. ر-4
 »بیاید« در اصل وصیت -5
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  هاي کلیدي عبارت
I                هل مـن ناصـر ینـصرنی    «هدف من از آمدن به جبهه تنها رضاي خدا و لبیک گفتن به نداي «

  .باشد می) 7(حسین
I باشد احساس کردم امروز جبهه بر من واجب می.  
I  دهیدپیام من به جوانان این است که حرکت کنید و راه شهیدان را ادامه.  
I شکن دگر بار پدید آید  مگذارید که واقعه کربال و کوفیان پیمان.  
I تان به جبهه مانع نشوید پدر و مادرها از رفتن فرزندان.  
I رسان خون شهدا باشید وار عمل کنید و پیام اي خواهران من، بکوشید زینب.  
I کنم که مرا به این دیار کشاندي خدایا تو را شکر می.  
I داري، به همین دین مرا بمیرانی  نگه هم که مرا به دین اسالم زندهخوا خدایا از تو می. 
I کند به زر و زیور دنیا دل نبندید که شما را بیچاره می.  

  محمد :نام
  جعفریان ملک :خانوادگی  نام

  حسینعلی :پدر نام 
  زهرا :نام مادر

  1347 یکم آذر :تاریخ تولد
   روستاي دروار :محل تولد
   پایان دوره راهنمایی:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1365دوم دي  و  بیست:تاریخ شهادت
   شلمچه:محل شهادت
   اصابت ترکش به سر:نحوة شهادت

  گاهش گلزار شهداي زاد:مزار
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  جعفریان محمد ملک
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . 1»و التقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء و لکن التشعرون«
بلکه آنان زندگانند ولـی شـما ایـن          2مپندارید مرده    را شوند   که در راه خدا کشته می      آنانو  «

  .»یابید حقیقت را درنمی
  .» ولی اهللا رسول اهللا و اشهد ان علیاًاًاشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمد«  
و نایب بـرحقش امـام   ) عج( مهدي نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان و با درود به           و با     

  .خمینی
هدف من از آمدن به جبهه تنهـا رضـاي   . مد ملک جعفریان فرزند حسینعلی اینجانب مح   

باشـد و از خـدا        مـی ) 7( حـسین  3»هل مـن ناصـر ینـصرنی      «خدا و لیبک گفتن به نداي       
خواهم که مرا در این راه موفق بدارد، زیرا احساس کردم امـروز جبهـه بـر مـن واجـب                       می
  . باشد می
 بعد از شهادت من صبر کنید زیرا با صـبر خـود             پیام من براي پدر و مادرم این است که          
  . توانید پوزه صدام و ضد انقالب را به خاك بمالید می
پیام من به جوانان این است که حرکت کنید و راه شهیدان را ادامه دهید و مگذارید کـه                      

ت اهللا این اسـ  و پیام من براي امت حزب. شکن دگر بار پدید آید واقعه کربال و کوفیان پیمان  
 زیـرا در ایـن موقعیـت اسـالم           که پدر و مادرها از رفتن فرزندانشان به جبهه مـانع نـشوند،            

و دست از یاري امام برندارید و جنـگ را سـرلوحه کارهایتـان     . احتیاج به نیرو و یاري دارد     
از تفرقه و نفاق و دشمنی با یکدیگر بپرهیزید که اساس اسالم بـر پایـه دوسـتی                  . قرار دهید 

  . باشد می

                                           
 .154/  بقره-1
 .»شوند مرده و مپندارید براي کسانی که در راه خدا کشته می«در اصل وصیت  -2
  .تعلیقات.ك. ر-3
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دانید در واقعۀ انقالب کـربال دو انقـالب یکـی             و شما اي خواهران من، همانطور که می         
) سـالم اهللا علیهـا    (رسانی توسط حضرت زینـب      و دیگري پیام  ) 7(بن علی   شهادت حسین 

رسان خون شهدا باشید و در سنگر مدرسه          عمل کنید و پیام    وار  پس شما بکوشید زینب   . بود
  .کوشا باشید

 سیاه نپوشید، و اگر گریه      رم و مادرم، بعد از شهادت من سعی کنید لباس         و در ضمن، پد     
، و از 1گریـه کنیـد، انـشاءاهللا    ) 7(خواستید کنید براي شهداي کربال و مظلومیت اباعبـداهللا        

و از شما سپاسگزارم کـه در رفـتن         .  راضی باشید زیرا من نتوانستم حق شما را ادا کنم          2بنده
  . ید؛ که در آن دنیا با پیامبر و اولیاءاهللا محشور شویدمن به جبهه به من کمک کرد

اي بـه آینـده بنگریـد و ببینیـد کـه       ها کمی تأمل کنید لحظه ها و ضدانقالب  تفاوت  اي بی   
توانیـد در آن دنیـا جوابگـوي          کنیـد مـی     آیا شما فکـر مـی     . اسالم در چه موقعیتی قرار دارد     

 جـاي     از عقلتان بـراي خودتـان بـه        باشید؟ بیایید کمی  ) س(و حضرت زهرا  ) 6(پیامبر
  . کند به زر و زیور دنیا دل نبندید که شما را بیچاره می. نفستان پیروي کنید

ضمناً اگر کـسی درخواسـت طلـب کـرد بـه      . باشد در ضمن وصی من پدر ارجمندم می        
هاي موجـود در      کنم و کتاب    خواهم آن را حالل می      ایشان بپردازید و اگر از کسی چیزي می       

  .باشد همه را وقف مدرسه نمودم سه را که متعلق به من میمدر
جـاي آورم؟       چگونه شکر تو را بـه     . کنم که مرا به این دیار کشاندي        خدایا تو را شکر می      

خـدایا از تـو     . با همه این گناهان باز مرا در نزد مخلوقـات رسـوا نکـردي             ! تو چقدر رئوفی  
  .، و به همین دین مرا بمیرانی3]ي[دار خواهم که مرا به دین اسالم زنده نگه می

  

  » اهللا و برکاته4رحمۀاجرکم عند اهللا والسالم علیکم و «
  جعفریان محمد ملک

                                           
 .»اله« در اصل وصیت -1
 .»بند« در اصیل وصیت -2
 .»دار نگه«ر اصل وصیت  د-3
 .»برحمۀ« در اصل وصیت -4
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  هاي کلیدي عبارت
I این انقالب اسالمی و این سرزمین اسالمی تنها پایگاه مستضعفان و محرومان جهان است.  
I کاران یتبراي ابرجنا ام که با خون سرخم چراغ خطري باشم آمده.  
I هراسیم  اسالم و قرآن نمیيها ما از خون دادن و فدایی دادن در راه آرمان. 
I  خواهـد جلـوي ایـن متجـاوزان بـه       ی می سکچه  ها بنشینند و حرکتی نداشته باشند         اگر جوان

  اسالم و قرآن را بگیرد؟
I   زاز  در سراسـر جهـان بـه اهتـ     باید هجرت کـرد تـا انـشاءاهللا پـرچم اسـالم را      ،باید خون داد

  .دربیاوریم
I ها کوتاه کند ها را از سر ملت  که این انقالب دست ابرقدرتيروز به امید آن.  
I وحدت خود را حفظ کنید.  
I الهی یعنی امام عزیزمان را بدانیدین رهبرقدر بزرگتر .  
I انقالب شما دوخته است جهان بهخواهان  آزادي وچشم امید مستضعفان و محرومان . 
I  کار ببرید توانید جوانی خود را در راه اسالم به نیست تا میاین دنیا گذرگاهی بیش.  

  رضا :نام
  برمی ملکیان :خانوادگی  نام

  کبرا علی :پدر نام 
  صغرا :نام مادر

  1336 هجدهم آبان :تاریخ تولد
   شهرستان دامغان:محل تولد
   پایان دوره متوسطه:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1361 ششم شهریور :تاریخ شهادت
   کرمانشاه:محل شهادت
   اصابت ترکش خمپاره :نحوة شهادت

 گلـزار شـهداي فـردوس رضـاي         :مزار
  زادگاهش
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  رضا ملکیان برمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  الصدیقین  وءبسم رب الشهدا

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیهم فمنهم من قضی نحبه و منهم مـن ینتظـر و             «
  . 1» تبدیالاما بدلو

   .2»انا اهللا و انا الیه راجعون«
 .گردیم میسوي او باز     هستی در این دنیا آفرید همه به        را از نیستی به     ما همانطور که خداوند  

   ! داشته باشیم3اي کامل براي این سفر چه خوب است که با موفقیت هجرت کنیم و توشه
 عطا کردي که توانستیم دیـن خـود را          نصرت که به ما     4 شکر خدایا به عظمت و جاللت      

 که تنها پایگاه مستـضعفان و محرومـان    اسالمیب اسالمی و این سرزمین    انقال  این نسبت به 
 در  کـه مـردن  ي همـانطور ؛شهادت را جایگزین کرديکه   5 شکر  خدایا .جهان است ادا کنیم   

  .  من گرداندي6صیبگر را نن س در مرگ خونین]است[ آزاده ننگ  براي مسلمانبستر
 ایـن دنیـا دل کنـدم        7]از[ادر و زنـدگی      از پدر و م    ،خدایا از شهر و دیار خود دور شدم         
ادت و بـه    شـه  کـه رسـیدن بـه        9]را[ تا جان ناقابلم را در طبق اخالص ارزانی راهت           8آمدم
 در این دنیا بـراي روزي        امانتی نزد شما    چون ما از خود نبودیم بلکه      .م کمال است کن   ۀدرج

   .بودیم ،که نیاز به آن باشد

                                           
 .23/ احزاب -1
 . سورة بقره156بخشی از آیۀ  -2
 .»صفر« در اصل وصیت -3
 .»شرك« در اصل وصیت -4
 .»شرك« در اصل وصیت -5
 .»نسیب« در اصل وصیت -6
  .»در« در اصل وصیت -7
 .»آمدي «  در اصل وصیت-8
 .  اضافه است-9
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  باشم براي ابرجنایتکاران و راهنمایی باشم بـراي         چراغ خطري  مام که با خون سرخ     آمده  
 طریـق صـداقت    خواهم انـشاءاهللا بـدین       می . حقانیت 1 [...] از ظلمت و فساد    نجات انسانیت 

 انقـالب   راسـتین محمـدي و     خویش را نسبت بـه اسـالم         هد رسانده و ع   اثبات  بهخویش را   
 2خودفروختگـان  و   . وفا کنم  اسالمی که خواست و نیاز محرومین و مستضعفین جهان است         

 يهـا  د ما از خون دادن و فدایی دادن در راه آرمان        نمنطقه و ابرجنایتکاران شرق و غرب بدان      
 مـا ایـن     . است )7(بن علی   رهبر شهیدان حسین   ، زیرا این شیوة   هراسیم اسالم و قرآن نمی   

  . ایم ارث برده  از خودگذشتگی در راه حق را از او به]و[ایثار 
 چـرا   3 مبـادا بگـویی    ،ام حـضور داري    ادر مسلمان که در تشییع جنازه     اي خواهر و اي بر      

د و حرکتـی نداشـته باشـد کـی     ن بنـشین هـا  راستی اگر جـوان . دنشو  کشته میها  اینقدر جوان 
اگر دست روي دست بگذاریم و  ؟خواهد جلوي این متجاوزان به اسالم و قرآن را بگیرد          می

 نـه    و نـه قـرآن،      داریـم   است که نه دیـن     4]وقت[ آن    ظالم قرار بگیریم   وار زیر سلطۀ    مظلوم
 باید هجرت کـرد     ، باید خون داد   ، گذشت  از خود   پس باید  .آرامش و نه آسایش و نه آزادي      

 بـر  مستـضعفان     مـا   تا بلکـه   ، به اهتراز دربیاوریم    جهان تا انشاءاهللا پرچم اسالم را در سراسر      
ـ    يروز  بـه امیـد آن     . باشـیم  سراسر جهان حاکمیت داشـته      انقـالب دسـت     5]ایـن  [ن کـه ای

  . ها کوتاه کند ها را از سر ملت ابرقدرت
 الهـی  ین رهبـر  قدر بزرگتـر ؛ هوشیار باشید وحدت خود را حفظ کنید  ،اي ملت مسلمان    

 هـزار  هـا  ده ۀ آنوان انقالب اسالمی را بدانیـد کـه پـشت    قدر این،یعنی امام عزیزمان را بدانید   
شـما   جهان بـه انقـالب و        خواهان  آزادي ]و [چشم امید مستضعفان و محرومان    . شهید است 

 6اسـته پـا خ     انقالب اسالمی بـه    بر در این زمان حساس که دشمن از هر سو برا          .دوخته است 
 راه حفظ انقالب اسالمی پشتیبانی      .پشتیبانی خود را در راه تداوم بخشیدن به آن دریغ نکنید          

                                           
 .اند خوانا نیست مشخص شده[...] اراتی که در متن با عب.  خوانا نیست-1
 »فروختان« در اصل وصیت -2
 »بگوئی«:  در اصل وصیت-3
 .است» وقت«آید که کلمه ناخوانا  از سیاق کالم بر می -٤
 .  اضافه است-5
 .»خواسته« در اصل وصیت -6
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به رهبري امـام  خمینـی و آزادي         سراسر جهان    [...] .  است  و آگاه   مبارز از امام و روحانیت   
  .المقدس را از خداوند متعال خواهانم یتب

  »والسالم علیکم«
  ارادتمند شما
  رضا ملکیان

  

  [...] آگاه است که می تواند از اسالم دفـاع کنـد و دلـسوز ایـن               شده تنها روحانیت   [...]  
 و  هـا   مردمـی کـه در سـختی       ؛هـا را تحمـل کنیـد       هـا و محرومیـت       سختی .مستضعف است 

 باید این انقالب اسـالمی بـه رهبـري امـام امـت             . باشند پیروزند   به فکر یکدیگر   ها  گرفتاري
د تا بلکه در مسیر و تحقـق و         نبه حقانیت آن پی ببر     تا به جهان صادر کنیم      ]را [خمینی کبیر 

  .  انشاءاهللا،دفاع از مظلومان جهان قرار گیرد
 حالـت  را بپذیري و [...] این آخرین   که امیدوارم   .سالم مادر . روي سخنم به مادرم است      

ها که کشیدي و آرزویـت       ها نخوابیدي و چه سختی      که چه شب   ،می دانم مادر  . خوب باشد 
 امـا مـادر چـه    اش ببـري  اي از جـوانی     ثمره [...] و رساندن     این بود که بعد از عمري سختی      

خدا اجـرت   . ه خدا کردي   قربانی را   جوانت را بعد از مدتی امانتداري       که  بهتر اي از این   ثمره
  .  خدا صبرت دهد مادردهد مادر،

 هـاي    تـاول  ها کـشیدي بـا      چه رنج  ، پدر . امیدوارم که حالت خوب بوده باشد      .سالم پدر   
 مرا پروریدي و چنـان تربیـت کـردي کـه بـه       چنان  شب و روز زحمت کشیدي و      !دستانت

اهللا جزاي خیر به شـما اعطـا        خداوند انشاء . گام برداشتم  [...]در راه   انحراف کشیده نشدم و     
 عزیـز و از ایـن انقـالب    1شادي روح من پشتیبانی از امـام  [...]یزم، تنها   پدر و مادر عز   . کند

 به اسالم فکر    . باشد 2 امیدوارم که حالتان خوب    ، و خواهرم صدیقه و معصومه     . است اسالمی
   .وار از انقالب اسالمی تبلیغ کنید  زینب،باشید  [...] مدافع،کنید

بـرادران، دنیـا پـشیزي    .  انشاءاهللا که حالتان خوب اسـت ،رادرم محمود و احمد و ابوالقاسم   ب
کـار   د را در راه اسـالم بـه  وتوانید جوانی خـ   تا میبیش نیست گذرگاهی دنیا و این   ارزد  نمی

                                           
 .»مام« در اصل وصیت -1
 .»خو« در اصل وصیت -2
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دار اسـالم   امیدوارم که همیشه پاس.خاطر قرآن باشد به  [...] تعلیم و تربیت شما در راه      .ببرید
  . دباشی

   1[...]طول عمر براي امام . دیگر عرضی ندارم
  طلبکاري  

، از  2]هـزار [ تومـان،    1000. زاده طلبکـارم     پانزده هزار تومان از برادر محمـد گنجـی         15000
دویست تومان بدهکار بـه بـرادر امجـدیان از          . برادر بساطی از سپاه پاسداران ایالم طلبکارم      

زاده از    هـزار تومـان طلبکـارم از بـرادر حـسن زارع            پانزده   15000. مخابرات استان باختران  
سه هزار تومان از برادر حـسین زارع دامـاد خودمـان            . شهرستان دامغان بابت پول تلویزیون    

  . مقداري دیگر که پدرم در جریان است. طلبکارم
 [...]انداز بانک سپه از استان باختران که تـوي سـاکم اسـت بـه مبلـغ                     حساب پس  3دفترچۀ

 که کلید آن توي ساکم اسـت، کـه بـه ایـن آدرس     125و یک موتورسیکلت هوندا . باشد  می
، تحویـل شـوهر     23تهران، انتهاي خیابان مالک اشـتر، کـوي زینبیـه، پـالك             : تحویل بدهید 

و به مبلغ هشت هزار تومان هم بـه مـادرم بـدهکار هـستم کـه                 .  [...]خواهرم برادر حسین    
  . تحویل او بدهید

نصف آن را بدهید به پدرم و نصف        .  خیلی کمی مخارج سوگواري    4ارها مقد   از این پول    
  .5ها  واریز کنید، کمک به جبهه100بقیه را به حساب 

  به امید پیروزي نهایی رزمندگان اسالم
  رضا ملکیان

29/3/61  

                                           
 . نامه افتاده است آید بخشی از وصیت از سیاق کالم بر می -1
 .اضافه است» هزار« واژة -2
  .»اي دفترچه« در اصل وصیت -3
 .»مقداري« در اصل وصیت -4
  »ها جبه«:  در اصل وصیت-5
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  هاي کلیدي عبارت
I مسئلۀ مهم براي ما در حال حاضر حفظ اسالم است .  
I توانید در حفظ اسالم سعی و کوشش نمایید  تا آنجایی که میاتک شم تک.  
I خواهد زنده کنندة اسالم باشد اگر ما در این راه خونمان ریخته نشود چه کسی می.  
I توانستم غیر از این راه راهی دیگر را انتخاب بکنم من نمی.  
I                   ی آن راه را    خواهرم اگر من سعادت داشتم و به آرزویم رسیدم تـو بایـد آن کنـی آن بیندیـش

 .رفت) 3(بروي که حضرت زینب
I را تنها نگذاریدامام .  

  حسن :نام
  ممتازي :خانوادگی  نام

  اهللا سیف :پدر نام 
  صغرا :نام مادر

  1341 سوم شهریور :تاریخ تولد
 روستاي کالته مـال از توابـع        :محل تولد 
  دامغان

   پایان دوره متوسطه:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1361 هجدهم بهمن :تاریخ شهادت
   فکه:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

  زهراي شهرستان تهران  بهشت:مزار
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  حسن ممتازي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ایـن وظیفـۀ بـر    . توانیم بگوییم مسئلۀ مهم براي ما در حال حاضر حفظ اسالم است          چه می 1

توانید در حفظ اسالم سعی و کوشش نماییـد       تک تک شماها هم هست که تا آنجایی که می         
اگـر  . و ادامـۀ آن بـر مـا اسـت      . مه شهیدان پاك خونشان براي حفظ اسالم ریخته شد        این ه 

باید ما جـوان    . کفن باید جوابگو باشیم     نکنیم در نزد خداوند متعال و این همه شهید گلگون         
خواهـد    ها بدهیم اگر ما در این راه خونمان ریخته نشود چه کسی مـی               بدهیم باید ما بهترین   

شـان را بـراي     بهترین یاران امام بهترین فرزنـدان ایـن ملـت هـستی           . شدزنده کنندة اسالم با   
 ؟اش را داد    براي چه تمام هـستی    ) ع(بن علی     سرور شهیدان حسین  . حراست از اسالم دادند   

یارانش را داد براي چه بود؟ بـراي        .  سرش را داد   ؟اش را داد، برادرش را داد       طفل شیرخواره 
 آیا غیر از مـسئله      .ایم  مان نموده   قدیم انقالب اسالمی   هزار شهید ت   100چه هست که بیش از      

  .تواند مسئله دیگر باشد اسالم می
پس شما خانوادة عزیزم، نه تنها باید شاد باشید بلکه باید وضو سازید و غـسل شـهادت                

کـه    من انتظار دارم از تو اي مـادري       . ام را پرکنید    ر خالی گو سالحم را برگیرید و سن     . بکنید
اي اشک براي من نریزید چون        و قطره . اي من زحمت کشیدي من را حالل کنی       یک عمر بر  

تو باید همچون مـادرانی باشـی       . توانستم غیر از این راه راهی دیگر را انتخاب بکنم           من نمی 
آیند و خواستارند که اي امام دعـا کـن نـه تنهـا دیگـر فرزندانـشان بلکـه         که در نزد امام می 

  .خواهم ز تو هم همین روحیه را میمن ا. ندم شهید شوخودشان ه
ام اگر من سـعادت داشـتم و بـه     هایم برایت گفته ها را در نامه و اما تو اي خواهرم گفتنی    

 رفـت   )3(آرزویم رسیدم تو باید آن کنی آن بیندیشی آن راه را بروي که حضرت زینـب               
وي رهـا شـوي و    تو باید از زندگی دنیـ   .هاي کربالي ایران باشی     گونه  تو باید همچون زینب   

سوي خداونـد متعـال قـرار دهـی نمـاز و روزه اخـالق اسـالمی         خود را در عالم حرکت به    

                                           
  در اختیار نیستنامه  صفحات پیشین وصیت.نامه نیست آید این آغاز وصیت از سیاق کالم برمی -1
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 سـخت کوشـا     ن و در انجـام آ     [...] را   [...] امام این    1[...]حجاب خدمت کردن به هموطنان      
 بـه پـاي   [...] و اولـین  [...] برادرم، برادري که برایم همچون یک پدر بودي          [...]باشی و اما    

تان ولی از خداوند متعال خواستارم که عوضش را بـه شـماها               دریغ  هاي بی    همه زحمت  این
   [...]. به یکایکتان [...]و مرا حالل سازید و از درگاهش  [...]
امـام را  . و در پایان از تمام دوستان و برادران و خواهران خواستارم که من را حالل کنند       

رند و هم صدا با انقالب بـر علیـه کفـار و اجانـب بـه                 تنها نگذارند اسالم عزیز را به پاي دا       
ضمناً وسایل بـاقی مانـده از ایـن حقیـر را هرچـه             . اي از پاي ننشینند     ستیز برخیزند و لحظه   

هست چه کتابهایم و چه دوربینم همه را به سپاه بدهید و از وسایل شخصیم همـه را در راه      
ره و آن سـفارش بـه تقـوا و حفـظ       دیگر عرضی ندارم جز وصیتی دوبا     . خدا مصرف نمایید  

  . و انقالب و مرگ بر آمریکا[...]اسالم 
زهـرا بـه خـاك        اي از من باقی مانده بود آن را در بهشت           در آخر خواهشمندم اگر جنازه      

خـواهم پـدر و مـادرم و     بسپارید و ضمناً براي کوري دشمنان اسـالم و شـادي روحـم مـی         
ته باشند تـا آمریکـا و کفـار بداننـد کـه پـدران و           ام مستقیماً در دفن من شرکت داش        خانواده

بـه امیـد    . مادران ما با دست خودشان فرزندانشان را دو دستی در راه اسالمشان خواهند داد             
  .طلبم از همه شما حاللیت می. پیروزي اسالم

  .2»ك سوا ألمرك ال معبودك و تسلیماً برضاالهی رضاً«  
  »والسالم«

  )ع(پنجشنبه پادگان امام علی

                                           
  .اند، خوانا نیست مشخص شده[...] عباراتی که با .  خوانا نیست-1
 .»الهی رضائم برضائک و تسلیماً ألمرك ال معبود سوائک« در اصل وصیت -2
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  هاي کلیدي عبارت
I           ملت مسلمان، بر آن باشید که دستاوردهاي این انقالب را بر قلب خود حفظ کنید و در حفظ

 .و حراست ارکان جمهوري اسالمی بکوشید
I                             با مبانی احکام اسـالم و فقـه شـیعه و علـم جدیـد و مـسائل روز خـود را غنـی کنیـد و از

 .فاده کنیدهاي گرانمایۀ روحانیت و علما است اندوخته
I قدر امام را بدانید، با تمام سخنان او تعبدي برخورد کنید.  
I برادرانم، به اسالم و والیت فقیه تکیه کنید. 
I کنم صریحاً شما را به انجام فرامین دینی وصیت می. 
I پدرم، مادرم، به خدا توکل کرده صبر را، استقامت را پیشه کنید. 
I     هـا اسـتقامت    ها و کمبودهـا و دوري  تمامی سختیکنم که در مقابل   همسرم، از شما تشکر می

 .کردید
I وار سعادت زندگی را کسب کنید خواهرانم، زینب.  

  حسین :نام
  منتظري :خانوادگی  نام

  اهللا فضل :پدر نام 
  عذرا :نام مادر

  1340 دهم خرداد :تاریخ تولد
از توابـع    نو   روستاي قلعه  :محل تولـد  

  شهرستان شاهرود
   دیپلم در رشته کشاورزي:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

پـنجم اسـفند     و   بیست :تاریخ شـهادت  
1363  

   شرق رود دجله عراق:محل شهادت
   اصابت گلوله تانک:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  حسین منتظري
  

   الرحیمبسم اهللا الرحمن
  . 1»احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و هم الیفتنون«

  .»استغفر اهللا ربی و اتوب الیه و استغفر اهللا ربی«  
مان را که نعمت حیات و زندگی و طریـق آزمـایش را بـر مـا       حد خداوند رح    سپاس بی   

سـوي مـا فرسـتاد، او را، چـراغ و نـور هـدایت و ائمـۀ                    نهاد و پیامبري را با قرآن کریم بـه        
  .هاي جهان بشریت قرار داد السالم را در ادامۀ آن راه و اسوه معصومین علیهم

رضـی و سـمایی بـه    دهم که خدا یکی است و تمـام خالیـق و موجـودات ا         شهادت می   
 هـزار پیـامبر     124دهم    شهادت می . سوي اوست   شان به   تسبیح حق تعالی مشغول و سرانجام     

و ) 7(آخـرین پیـامبر و دوازده امـام معـصوم علـی      ) ص(که آخرینش رسول اکرم، محمد    
هـا   سوي نور از ضاللت   ها از ظلمات به     براي هدایت انسان  ] هستند[یازده فرزند امام معصوم     

پرستی به پرستش خالق یکتـاي عالمیـان و    پرستی و چندگانه   ط مستقیم و از بت    سوي صرا   به
 2مبارزه با جهل و کفر و ظلم و جور فرستاد تا بشریت را در طریق آزمایش الهی راهنمـایی                  

  .نمایند
که در سایۀ توجهاتش اسالم عزیز با کفر در         ) عج(ها مهدي منتظر    با سالم بر منجی انسان      

کنـد و پـرده و حجـب ظلمـات را            متی استوار به تمامی عالم نورافشانی می      با قا ] بوده[ستیز  
نـصرت  ] را[نایب برحقش ) 6(اهللا سازد و روح خدا ساللۀ پاك رسول        دریده و منور می   

سوي فساد و ظلم و تباهی در حرکت بود بـا انقـالب اسـالمی بیـدار                   داد تا جهانی را که به     
یه مستکبرین جهان به جبهه فراخواند و پـس از          هاي مستضعف را بر عل      و خیل انسان  ] کند[

 سال تالش و پایمردي و رهبري پیامبرانه و مخلصانه خلق ایران را از زیر یوغ آمریکـا و              18
ــده      ــالمش را زن ــول و اس ــتش را متح ــرون آورده و مل ــاه بی ــشور  ]و[ش ــشورش را ک  ک

                                           
شـوند و آزمـایش نخواهنـد     آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها می         «. 2/  عنکبوت -1

 .»شد
  .»راهنمائی« در اصل وصیت -2
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ن و مـسلمین را بـر   خواب رفتۀ جهـا  هاي به گردانید و دیده) عج(اهللا بقیۀو  ) 6(اهللا  رسول
  .بخش اسالم محمدي رهنمون سازد تعالیم روح

حال که با اراده و مشیت مبدأ امور و با زعامـت  . ملت مسلمان، برادران و خواهران عزیز     
امام عزیز و نعمت انقـالب اسـالمی پـرچم و بیـرق مبـارزه بـا کفـر جهـانی و حمایـت از                    

اید و در طول ایـن چنـد سـال مبـارك              گرفتهدست     اهللا به  کلمۀمستضعفین را در راه اعتالي      
 حـق تعـالی   درگـاه مشکالت را بر خود هموار و عزیزترین یاران خود را فـداي        ] ي[سخت
به برکت خون شهیدان و ایثارگري معلـولین و مجـروحین و رهبـري روحانیـت             ] و[کردید  

 دسـتاوردهاي   ها دست یافتید، بر آن باشید که        ترین پیروزي   شکرانۀ خداوند به بزرگ     تشیع به 
 روحی خودتان است را     1[...]این انقالب را بر قلب خود حفظ کنید و بزرگ دستاوردي که             

هـاي انقـالب     و در حفظ و حراسـت ارکـان جمهـوري اسـالمی و ارگـان               2پاسداري نمایید 
  .اسالمی خصوصاً سپاه و کمیتۀ انقالب اسالمی بکوشید و ازپاي ننشینید

خاورمیانه به تمام بالد تحت ستم جهان اسالم و مستـضعفین           و میدان نبرد را از ایران و          
] کـه [وسعت دهید و به مبدأ انقالب که روح تعالیم اسالم اسـت و عامـل حرکـت انقـالب           

و بـه مـساجد و      ] است[ناپذیر و در رأس آن امام عزیز          وجود روحانیت گرانقدر و خستگی    
 و  3 خـرداد  15 محـرم و عاشـوراي       رمضان و هاي علمی دینیه که مبدأ قیام بودند و به            حوزه

باشـند و     اهللا مـی     که شهراهللا و ایـام     7 فروردین 12 و   6 بهمن 22 و   12 5 شهریور 17 و   4 دي 19
هـا و     هاي مستضعف و پابرهنـه      ساز تاریخ اسالم است و به طیف خانواده         روزهاي سرنوشت 

ق خـود قـرار     هاي شهیدداده که انقالب مدیون آنان است پی ببرید و آنان را سرمـش               خانواده

                                           
 . خوانا نیست-1
 .»نمائید«صل وصیت  در ا-2
 .تعلیقات.ك. ر-3
 .تعلیقات.ك. ر-4
 .تعلیقات.ك. ر-5
 .تعلیقات.ك. ر-6
 . تعلیقات.ك. ر-7
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هـا و   و در سـختی 1دهید و در تمامی ابعاد مبارزه با کفر و الحـاد از خـدا اسـتعانت بجوییـد      
قدم باشید که از خصوصیات مؤمنین است و با مبانی احکام اسالم و فقه شـیعه              مشقات پیش 

هاي گرانمایۀ روحانیـت و علمـا         و علم جدید و مسائل روز خود را غنی کنید و از اندوخته            
  .ده کنیداستفا
ها را در مقابله با عمال داخلی        سپاه را در مأموریت جنگ جهانی اسالم علیه کفر و کمیته            

 شوم داخلی و همگی نیروهاي مسلح را در دفاع از جمهـوري اسـالمی               ها و توطئۀ    ابرقدرت
  .نماید تان می  که خدا یاري2یاري نمایید

اقتصادي و سیاسی، روحانیت را الگو      ها و امور دینی و اجتماعی و          گیري  در تمام تصمیم    
گیرم که تاریخ تشیع چنین ولی و رهبـر و امـامی    خدا را شاهد می. و ضابطۀ خود قرار دهید  

قدر امام را بدانید، با تمام سخنان او تعبـدي برخـورد    . ندیده) 7( معصومین  را بعد از ائمه   
قـرن آینـده هـم موفـق بـه       هاي چنـد      ما که لیاقت شناخت امام را نداشتیم، شاید نسل        . کنید

 سـوختم و او را ندیـدم؛    3اهللا دکتر بهشتی    در عشق و ارادت به آیت     . شناخت کامل او نباشند   
ها و اندیشۀ او را جامۀ عمل بپوشانید و یـاد آوریـد کـه ایـشان                   و لیکن توصیه دارم حرکت    

نکـرد و  کـه  » در معیار و ضوابط اسالمی هرگز مسامحه نخواهیم کرد  «زدند    همیشه فریاد می  
  .رستگار شد

فرسا را در رشد و تربیتم انجام دادیـد و            ترین زحمات طاقت    پدرم، مادرم، عزیزانم بزرگ     
با نان کارگري بزرگم کرده و در مسیر مذهب قرارم دادید، خدا اجرتان دهد، و لیکن هرگـز            

  . کـنم  اي از زحمات شـما را جبـران          شما انجام بدهم و گوشه      ام را نسبت به     نتوانستم وظیفه 
خاطر خدا مرا حالل کنید و به خدا توکل کرده صبر را، استقامت را پیشه کنید و فقدان مـا    به

  .کردید با یاد خدا جبران کنید بینی می هاست پیش را که از مدت
صـریحاً شـما   . برادرانم، به اسالم و والیت فقیه تکیه کنید و نقاط ضعف خود را پر کنید     

شما در هدایتم به انقالب نقش عمـده را داشـتید و            . کنم  وصیت می را به انجام فرامین دینی      

                                           
 .»بجوئید« در اصل وصیت -1
 .»نمائید« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات.ك. ر-3
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 داشتم مرا ببخشید و راه خدا را طـی           کوتاهی هایی را که در طول عمر احساس کردم         محبت
  .جا آورید  ماه نماز و روزة قضا دارم برایم به کنید و حدود یک

 زنـدگی را بـرایم      ها به من کردي و کانون گـرم         کنم که محبت    همسرم، از شما تشکر می      
ها به من     درس. ها استقامت کردید    ها و کمبودها و دوري      زیبا کرده و در مقابل تمامی سختی      

. واسطۀ مشغلۀ کار نتوانستم ادا نمـایم        اید ولی به    بسیاري حقوق را بر من داشته     ] و[آموختید  
امیدوارم با کمال احسان مرا بخشوده و اگـر موجـب رنجـش خـاطر شـما شـدم حاللیـت                      

. گیـرد  خـدا امانـات خـود را مـی    . حق دارید از دست دادن من برایت مشکل باشد . طلبم  یم
صبر کن و گریان مشو و استوار بایست و بر حق پابرجا باش و سـعادت را آرزو کـن و راه              

  .نیکان و شهیدان را بپیماي
 وار سعادت زندگی را کسب کنید و آرزو داشته باشید کـه در جهادتـان                خواهرانم، زینب   

بـرادر  .  و در پرورش فرزندان نیک موفق باشید، که تـا کنـون بودیـد               که زندگی است پیروز   
  .کوچکتان را حالل کرده و اگر کوتاهی داشتم مرا ببخشید

هاي شهدا و اقوام و دوستان و         و در پایان از کلیۀ برادران پاسدار کمیته و سپاه و خانواده             
تقاضا [ه نحوي از حقیر رنجش یا کوتاهی دیدند         آشنایان و تمامی مردم و ارباب رجوع که ب        

  .1مرا حالل کرده و طلب آمرزش نمایید] دارم
 دارم بـرادرم   ضمناً در مورد امور مالی کمیته اگر با توجه به لیست شب آخـر بـدهکاري              

  .پردازد مهدي می
مـام  بر قرار باد جمهوري اسالمی به رهبري ولی فقیه حضرت ا      . دارتان باد   خدا یار و نگه     

  . مهدي لتراب مقدمه الفداء خمینی در کره خاکی تا قیام و انقالب حضرت
3/12/62  

  حسین منتظري

                                           
  .»نمائید« در اصل وصیت -1



 157     حسین، منتظري ¹استان سمنان 

 



 )دفتر دوازدهم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)16(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 158

 



 159     حسین، منتظري ¹استان سمنان 

 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I مبادا امام و خط امام از یاد برده و امام را تنها بگذارید.  
I همیشه یار و یاور اسالم و امام امت و انقالب اسالمی باشید.  
I   امام بدون جواب بماند کـه فـرداي قیامـت           ندايشتافت و نخواست    سوي جبهه     این حقیر به 

  .نتواند جوابگوي آن باشد
I شکن تربیت نمایید فرزندانم را به راه اسالم و خط امام امت خمینی بت.  
I جا آور که فرزندت جز راه اسالم به راه دیگري نرفت شکر خداي را به.  
I        بـر کبیـر انقـالب امـام خمینـی کوتـاهی       تا توان دارید در راه اسالم و قـرآن وحمایـت از ره

  .نفرمایید
I شکن دعا کنید خواهم براي تداوم انقالب اسالمی و رهبریت امام امت خمینی بت از شما می. 
I به رهنمودهاي امام گوش داده و عمل نمایید.  

  حسین :نام
  منتظري :خانوادگی  نام

  محمد :پدر نام 
  زهرا :نام مادر

  1336 یکم آذر :تاریخ تولد
نو از توابـع      روستاي قلعه : محل تولد 
  شاهرود

   دیپلم طبیعی:تحصیالت
   بسیج:کننده زامارگان اع

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

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  حسین منتظري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
او ره و من یقاتل فی سبیل اهللا فیقتـل     الدنیا باالخ  ة الحیو یشرون سبیل اهللا الذین     فلیقاتل فی «

  . » اجراً عظیماًهتییغلب فسوف نؤ
مومنان باید در راه خدا با آنان که حیات مادي دنیا را بر آخرت گزیدند جهـاد کننـد و هـر             «

کس که در جهاد در راه خدا کشته یا فاتح گردید زود باشـد او را در بهـشت ابـدي اجـري                 
  1)74سورة نساء، آیۀ . (»عظیم دهیم

امـام  ) عج(با درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران، پیر جماران نایب برحق امام زمان               
 و بـه امیـد پیـروزي    2اهللا منتظـري  شکن و با سالم به قائم مقام رهبري آیت    امت، خمینی بت  

تر رزمندگان کفرستیز اسالم بر صدامیان کـافر و بـه امیـد اینکـه هرچـه زودتـر           هرچه سریع 
 محمدي در دنیا برافراشته گردد و مستضعفین جهان وارثـان حقیقـی روي زمـین             پرچم سبز 

گردیده و به حکومت زورگویان و عاصیان خاتمه دهند، سخنی چند به برادران و خـواهران         
عنـوان   اي بـه  تر از آن است کلمه هرچند این حقیر کوچک. کنم عنوان وصیت ذکر می  عزیز به 

انـد    فرمـوده ) 6(ور نماید، از آنجایی که پیامبر اکـرم       وصیت به این امت قهرمان شهیدپر     
هرکه وقت مرگ وصـیت خـوب و کامـل نکنـد در مـروت او نقـصانی وجـود دارد و بـه          «

کنم؛ هرچنـد خـود الیـق پنـد و            عنوان وصیت ذکر می     اي به    چند کلمه  3»شهادت نایل نشود  
  . باشم نصیحت می

 مبادا امـام و خـط امـام از یـاد         .روي سخنم به امت شهیدپرور و همیشه در صحنه است           
برده و امام را تنها بگذارید یا پشت به انقالب نمایید یا خداي نـاکرده مـانع رفـتن فرزنـدان           

                                           
 .»73... « در اصل وصیت -1
 .تعلیقات.ك. ر-2
 و صـیۀ ، بـاب الـو  174، ص9التهـذیب، ج . (» عند الموت کان نقصاً فی مروته و عقلـه       ۀتصیمن لم یحسن و   « ترجمه   -3

 ).2وجوبها، ص
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هـا کوتـاهی بنماییـد        ها گردید یا اینکه خداي ناکرده از کمک کردن بـه جبهـه              خود به جبهه  
  . همیشه یار و یاور اسالم و امام امت و انقالب اسالمی باشید

یـاد آوریـم کـه در ایـام دهـه             دران عزیز و خواهران گرامی، ما باید آن روزهایی را به          برا  
این ندا چه بود؟    . کردیم  را تکرار می  ) 7( امام حسین  1»هل من ناصر ینصرنی   «محرم نداي   

آیـا کـسی هـست دیـن مـرا         «در روز عاشورا فرمودند     ) 7(آیا جز این بود که امام حسین      
جان اي کاش زنده بودیم و در رکابت شمـشیر        ) 7(حسین: یمگفت  یا اینکه می  » یاري کند؟ 

گفتیم حامی والیت فقیـه هـستیم و از والیـت فقیـه دفـاع               آیا این ما نبودیم که می     . زدیم  می
  . کنیم؟ و آیا هاي دیگر می
را سـر داده،    ) 7(نداي آن روز امام حـسین     ) عج(حاال امام امت نایب برحق امام زمان        

سـوي    و این حقیر گفت و براي همـین بـه         . ي او را لبیک بگوییم    پس بر ما واجب است ندا     
 امام بدون جواب بماند، که فرداي قیامت نتوانـد جوابگـوي     2ندايجبهه شتافت و نخواست     

ولی تو اي مسلمان و آزاده کمی فکر کن و اینقدر به مادیات فکر نکن و به نـداي                 . آن باشد 
خواهی در کنج خانـه یـا در          تا کی می  . ثبت بده باشد پاسخ م    این سید که از تبار حسینیان می      

خـواهی    چرا نمی . پشت میز و محل کسب خود باقی بمانی؟ کمی فکر کن و بر سر عقل بیا               
 بیدار شو از خواب غفلت و راه خودت یعنی همان راه اسـالم              3کمی فکر کنی؟ تا دیر نشده     

ر است و پـشیمانی     و راه امام امت را هرچه زودتر انتخاب کن، که فردا دی           ) 6(محمدي
  . سودي ندارد

حـساب خودشـان نـصیحت        هـاي مـا را بـه          ها و نوگـل     و به افرادي که مرتباً این جوان        
دهند و از رفتن آنها به جبهه ممانعـت           کنند و رفتن به جبهه آنها را مورد تمسخر قرار می            می
چه زودتر تـا دیـر    دهم هر   زنند هشدار می    هاي بیهوده به آنها می      ها و حرف    نمایند و طعنه    می

نشده سر عقل آمده و به این امـت شـهیدپرور بپیوندنـد و از اینگونـه اعمـال خـود دسـت                       
  .بردارند

                                           
  .تعلیقات.ك. ر-1
 .»لبیک«در اصل وصیت  -2
  .»نشد« در اصل وصیت -3



 163     حسین، منتظري ¹استان سمنان 

از شـماها   : وصیت این حقیر به پدر و مادر و برادران و خواهران و همـسرم ایـن اسـت                   
کنم اگر خبر شهادت یا جنازة مرا آوردند هرگز ناراحت و غمگین نباشید بلکـه                 خواهش می 

  ... متین بوده و هرگز برایم گریه نکنید و اگر خواستید گریه کنید شحال، صبور،خو
را به راه اسـالم و در خـط امـام امـت خمینـی               ) فرزندانم( دارند امین و ایلیا      1[...]چون    
 در ایـن مـدت کوتـاه زنـدگی زحمـت داده و      2[...]حـرف دیگـرم   . شکن تربیت نمایید    بت

هـاي سـال      و شما پدر عزیزم کـه سـال       . یدوارم مرا ببخشید  خواهم، ام   ناراحت کردم عذر می   
زحمت کشیدي تا مرا به این سن و سال رساندي تا حداقل عصاي دست شما باشم ولی بـا                   

و خوشحال باش که توانستی چنین فرزندي براي اسـالم و قـرآن       . کمال تأسف اینگونه نشد   
  . ت کردم امیدوارم مرا ببخشیداگر در این مدت شما را ناراح. و انقالب اسالمی تربیت کنی

ها بیدار بر گهوارة من نشستی و روزها نیز بـه خـودت زحمـت                مادرم اي کسی که شب      
دادي و رنج و مشقت را به خود قبوالندي تا بتوانی طفلی به آن کوچکی را بـه ایـن سـن و     

ه چون او را خوب تربیـت کـرد       . سال برسانی که در پیري به دردت بخورد ولی اینطور نشد          
خوشـحال بـاش و شـکر خـداي را     . بودي او جان ناقابل خود را فداي اسالم و قرآن نمـود      

ولی مـادرم، تـازه از ایـن بـه بعـد      . جا آور که فرزندت جز راه اسالم به راه دیگري نرفت          به
ام و آن تربیـت فرزنـدانم    تـري را بـر دوش شـما و پـدر مهربـانم گـذارده             مسئولیت سنگین 

  .  مرا به بزرگی خودتان عفو نماییدکنم خواهش می. باشد می
خواهم راهم را ادامه دهید و به         از شما می  . برادران خوبم، شما را نیز خیلی زحمت دادم         

ام فعاالنـه شـرکت کنیـد و تـا تـوان              دشمنان اجازه سوء استفاده را ندهید و در تشییع جنازه         
و .  خمینی کوتـاهی نفرماییـد   دارید در راه اسالم و قرآن و حمایت از رهبر کبیر انقالب امام            

اي عجیب به مـن        و عالقه  3[...]فکر من     اما خواهرانم مخصوصاً خواهر بزرگم که همیشه به         
آمدیم برگردیم  ات می خواستی وقتی به خانه    ام و فرزندانم داشتی و هیچ وقت نمی         و خانواده 

 اسـتوار در مقابـل   وار چون کوهی  خواهم زینب   حاال از شما می   . و ناراحت بودي از رفتن ما     

                                           
 .  خوانا نیست-1
 .  خوانا نیست-2
 .  خوانا نیست-3
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دشمنان اسالم مقاومت کن و هرگز برایم گریه نکن و تودهنی به دشمنان اسالم بزن ولی به                 
  . دست آنها بهانه نده که از آن سوء استفاده نمایند

 تشکر را دارم چون که تا وقتـی رامیـان بـودم و حتـی                رهنما، کمال از شما برادر عزیزم       
ترین کمبـودي از      ام کوچک   گذاشتی خانواده   رفتم نمی   میرفتنم به جبهه هر وقت جایی       ] در[

اي، خداوند به شـما اجـر         و شما زحمات زیادي براي من کشیده      . هر لحاظ احساس بنمایند   
  . دهد
خـواهم چـون شـماها     طلـبم و عـذر مـی     در پایان از کلیۀ دوستان و برادران حاللیت می          

خـواهم    از شـما مـی    . نمایم    را می زحمات زیادي را متحمل شدید و کمال تشکر و قدردانی           
شـکن دعـا کنیـد و بـه      براي تداوم انقالب اسالمی ایران و رهبریت امام امـت خمینـی بـت           

تـر    بـراي آزادي اسـرا و پیـروزي هرچـه سـریع           . رهنمودهاي او گوش داده و عمل نماییـد       
  .هاي جنگ تحمیلی حتماً دعا بفرمایید رزمندگان در جبهه

  .دار ، خمینی را نگه)عج( مهديخدایا خدایا، تا انقالب  
  » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«

  حسین منتظري
20/11/1365  

  ]اي دیگر نامه وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .وصیت به همسرم پروانه منتظري، سالم
 با درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران و سالم بر قائم مقـام                پس از سالم و سالمتی،      

  .اهللا منتظري و درود و سالم بر شهیدان انقالب اسالمی ایران ، آیترهبري
دانـم کـه بـا آمـدن      شوي، می هاي این حقیر ناراحت می   دانم که از نوشته     پروانه جان، می    

شدي و خیلـی   دانم از کارهایی که تا زنده بودم ناراحت می شوي، می خبر مردنم ناراحت می  
نویسم   خواهم، اول، که این نکات را برایت می         معذرت می پروانه از شما    . دانم هاي دیگر    می

روم و مـشخص   هاي آخر است و من دارم بـه جبهـه مـی           اي ندارم چون در لحظه      ولی چاره 
  . خواهم چند کلمه به شما بگویم نیست که آیا برگردم یا نه، چون خواست خداست؛ می
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 برایم گریه نکنـی، چـون        ناراحت نشوي و    اول اینکه وقتی شنیدي این حقیر مرده هرگز         
اي   شوم، صبر را پیشه کن، چون جز صبور بودن هیچ فایـده             دانی من ناراحت می     خودت می 

دوم اینکه، پروانه، وقتی این حقیر مرد در مورد خودت هر جور دوسـت داشـتی هـر          . ندارد
  . کنم به شما پرداخت نمایند مبلغ خواستی بگو، من به پدر و مادرم وصیت می

در مـورد دو فرزنـدم      : باشد این اسـت     ترین مسائل این حقیر می      مسئله که مهم  و آخرین     
خواهم آنها را هرگز به خانـۀ   باشند؛ از شما می   باشد که یادگاران من می      یعنی امین و ایلیا می    

اي که    خواهم آنها در خانواده     چون نمی . پدرت نبري و آنها را به خانوادة خودم تحویل دهی         
 تربیت آنهـا    1]و[م و نماز و روزه نیست بروند و فردا چون آنها بار آیند              در آن بویی از اسال    

 کنم، بـاز هـم، آنهـا را هرچـه            پس از شما خواهش می    . هاي برادرت باشد     بچه  مانند تربیت 
و . شـوم   و در نامه به آنها نیز این نکته را یادآور مـی           . تر به خانوادة خودم تحویل دهی       سریع

در پایـان وصـیتم بـه       . توانی ببري   ست داشتی حتی همه آنها را می      از وسایل خانه هرچه دو    
ام همیـشه   اهمیت نباش؛ چیزي را که در دوران زندگی        گویم اینقدر در مورد نماز بی       شما می 

خواستم به جبهه بـروم شـما    و مخصوصاً وقتی می. سوزاند داد و مرا از درون می       مرا رنج می  
فرماینـد    جبهه احتیاج به نیرو دارد و امـام امـت مـی           بینی    چون وقتی می  . کردي  موافقت نمی 

  . ها برود ها را خالی نگذارید وظیفۀ شرعی انسان است که به جبهه جبهه
خواهم که شما را ناراحت کردم در دوران زندگی           در پایان از حضور شما خیلی عذر می         

اهللا منتظـري     مت و آیـت    این نامه رزمندگان را دعا کنید، از امام ا         2[...]و همچنین   . کوتاهمان
بـاز هـم    .  به آزادي اسرا نیز دعا نماییـد       3[...]هرگز فراموش نشود، در تمام نمازها دعا کنید         

  .مرا ببخشید
  خداحافظ

  » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
  حسین منتظري
H-P  

                                           
 .  اضافه است-1
 .  خوانا نیست-2
 .  خوانا نیست-3
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  هاي کلیدي عبارت
I پشتیبان والیت فقیه باشید.  
I شکن دفاع کنید ام امت خمینی بتاز روحانیت در خط ام.  
I دهم که از بیعت با امام عزیزمان جدا نشوید شما را به خون صدهزار شهید انقالب قسم می.  
I خاطر تو، خودم قدم در این راه گذاشتم دانی که فقط براي تو و به  خدایا تو نیک می.  
I ،خدا شما را با شهادت من امتحان کرده است پدر و مادر گرامی .  
I   ناپـذیر و در رأس آن امـام عزیـز          حرکت انقالب وجود روحانیت گرانقـدر و خـستگی        عامل

  .است
I  و تعبدي برخورد کنیداقدر امام را بدانید، با تمام سخنان.  
I برادرانم، به اسالم و والیت فقیه تکیه کنید. 
I کنم صریحاً شما را به انجام فرامین دینی وصیت می.  

  حسین :نام
  منتظري :خانوادگی  نام

  محمدحسن :پدر نام 
  ثریا :نام مادر

  1340 یکم فروردین :تاریخ تولد
 از توابـع   نو   روستاي قلعه  :محل تولـد  

  شهرستان شاهرود
   دیپلم در رشته اتومکانیک:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1361 دهم اردیبهشت :تاریخ شهادت
   خرمشهر:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  حسین منتظري
  

  یمبسم اهللا الرحمن الرح
  ))ع(علی . (1» فی موتکم قاهرینالحیاةالموت فی حیاتکم مقهورین و«
  .»بار شماست زندگی در مرگ باعزت شماست مرگ در زندگی ذلت«

شـکن آنکـه بـا صـداي رسـاي خـود از               سالم و درود به رهبر کبیر انقالب، خمینی بت          
سـالم بـر    . زدسـا   هاي غرب و شرق جهانخوار را با یک سخنرانی بـرمال مـی              جماران توطئه 

 7 و فاجعـۀ  3 شـهریور 17 و 2 خرداد15، سالم بر شهیدان  )ع(سرور شهیدان حسین ابن علی    
  . وزیري و تمامی شهداي ایران  و شهداي نخست4تیر

خـدا را سـپاس     . گیـرد   هـا آرام مـی      هـاي متقـی و قلـب         نام خدایی که به یاد او انسان        به  
تنهـا آرزویـم   . قالب امام خمینـی قـدم برداشـتم   گزارم که در راه او و در راه رهبر کبیر ان  می

  . پیوستن به ملکوت اعلی است، اگر خداوند نصیبم گرداند
شما را به خدا و بـه خـون   : وصیت من حقیر و کوچک به تمام افراد از کوچک و بزرگ        

دهم که از بیعت با امام عزیزمان جدا نشوید، که پیـروزي در              صدهزار شهید انقالب قسم می    
اطاعـت از فقیـه     . ف اوست و همیشه پیرو روحانیت مبارز و والیـت فقیـه باشـید             راه و هد  

خاطر تو، خودم قدم در این        دانی که فقط براي تو و به        خدایا تو نیک می   . اطاعت از اهللا است   
و آیا افتخاري باالتر که در اینچنین موقعیتی و تحت رهبـري چنـین امـامی بـه                  . راه گذاشتم 

  بروم؟خواهم  جهاد با کفار می
یعنی بایـد شـما     . ، خدا شما را با شهادت من امتحان کرده است           آخر، پدر و مادر گرامی      

ام،   ام بلکه زنـده     ، چون من نمرده   »حسین مرد «در برابر مرگ صبر زیادي کنید و هیچ نگویید          
و در پایـان، شـما را بـه صـبر و            . 5»انـد   میرند بلکـه زنـده      شهیدان نمی «گوید    چون قرآن می  

                                           
  .123، فصل فی حرب صفین، ص 167، ص 3 المناقب، ج -1
 .تعلیقات.ك. ر-2
 .تعلیقات.ك. ر-3
  .تعلیقات.ك. ر-4
  .169/  و آل عمران154/ اشاره به آیاتی چون بقره -5
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خواهم که مرا ببخشید و از من راضی باشید، و اگر جسدم هم              کنم و می    دعوت می استقامت  
  .به دستتان نرسید ناراحت نباشید

  »والسالم«
  حسین منتظري

17/11/60  
  در راه دوست کشته شـدن آرزوي ماسـت      

  
  دشمن اگرچه تشنه به خون گلوي ماست        

  ایـم   ایم و به جانـان رسـیده        از جان گذشته    
  

   تن خاکی عدوي ماست    در راه وصل این     
    

  ]اي دیگر نامه وصیت [
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .2» اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر1منین رجال صدقوا ما عاهدواؤمن الم«
و ) ع( حـسین ابـن علـی   4 بر محمد و آل او و سالم بر سـرور شـهیدان         3با سالم و درود     

 7شـکن و سـالم بـر شـهیدان       پیر جماران خمینی بتسالم و درود به رهبر کبیر انقالب آن      
سپاس خدایی را که اول است و پیش از او اولی نبود و آخـر                . و شهداي جنگ تحمیلی    5تیر

 را که مـا را بـه توبـه و بازگـشت از گنـاه                6است و پس از او آخري نباشد و سپاس خدایی         
 کـه   او احـسان او؛ سپاسـی  فـضل   ایـم جـز بـه     را نیافتـه  اي کـه آن        نمـوده، توبـه    7راهنمایی
بارخدایا، به بخـشش خـود مـا را از بخـشش            . را بر ما روشن سازد    ) قبر(هاي برزخ     تاریکی

                                           
 .»عاهدو« در اصل وصیت -1
اند   ادهدر میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدي که با خدا بستند صادقانه ایست              «.  سورة احزاب  23 بخشی از آیۀ     -2

بعضی ایمان خود را به آخر بردند و بعضی دیگـر در انتظارنـد و هرگـز تغییـر و تبـدیلی در عهـد و پیمـان خـود                 
 .»ندادند

  .»دورد« در اصل وصیت -3
  .»شیهدان« در اصل وصیت -4
 . تعلیقات.ك. ر-5
 .»خدائی« در اصل وصیت -6
 .»راهنمائی« در اصل وصیت -7
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بارخدایا، اگر بخواهی از ما بگذري از فضل و احسان تو اسـت و              . نیاز گردان   بخشندگان بی 
نـت  پایا نعمـت بـی   پـس بـه   . اگر بخواهی ما را به کیفر رسانی از عدل و دادگري تـو اسـت   

 دادگري تو را نداریم بـه عـدالت   2چون ما توانایی.  ده1ببخش ما را و ما را از کیفرت رهایی   
  .با ما رفتار مکن

ام و تمام مـسلمین ایـن اسـت کـه، اوالً پـشتیبان                وصیت من حقیر و کوچک به خانواده        
م شکن دفاع کنید، چون اسـال      والیت فقیه باشید و از روحانیت در خط امام امت خمینی بت           

رو والیت فقیه و یک تشکیالت صـد در صـد              همیشه دنبال  -2. بدون روحانیت معنی ندارد   
و هـر   . انجامـد   اسالمی باشید، چون اگر یک تشکیالت اسالمی نباشد انقالب به شکست می           

  به این فکـر نباشـید کـه جنـگ          -3. سخنی را که ولی فقیه گفت بدون چون و چرا بپذیرید          
 نـابود کـردیم بایـست      3ما اگر صدام را هم    . ات و غیره زیاد شود    تمام شود و فراوانی و مادی     

 را هم پیروز گردانیم و تا ظلم در جهان است ما باید دائم در جنگ باشیم، تا امـام                    4فلسطین
  .  نمایند5هرچه زودتر ظهور) عج(مهدي

خـواهم   و در آخر از پدر و مادرم و از تمام کسانی که از من بدي و ناراحتی دیدنـد مـی      
  .ه من حقیر را ببخشندک

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

  9/2/61تاریخ 
  نامه حسین منتظري، فرزند محمدحسن منتظري وصیت

  

  

                                           
 .»رهائی« در اصل وصیت -1
 .»توانائی«در اصل وصیت  -2
 .»هم را« در اصل وصیت -3
  .تعلیقات.ك. ر-4
 .»ظهر« در اصل وصیت -5
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  هاي کلیدي عبارت
I پیشگان است عاقبت نیک از آن تقوي.  
I  از اسالم عزیز به جبهه جهاد آمدمبراي دفاع از اسالم و حریم جمهوري اسالمی و پاسداري.  
I خدایا معتقدم که ما به خود تعلق نداریم از توییم و بازگشتمان به سوي تو.  
I و آل او از تمام گناهان و تقصیرات ما بگذر) ص(اي خدا اي غفار، به حرمت محمد.  
I پیوسته به یاد خدا باشید و اعمالتان خالص براي خدا باشد.  
I      پرستی و شهوت پـاك و بـه    هایمان را از حسد و ریا، کبر، مقام         لاز خدا بخواهید که صفحه د

  .نور علم و ایمان منور و روشن بفرماید
I پیام خون شهیدان که پاسداري انقالب و پذیرش والیت فقیه و احکام اسالم است .  
I مادر، چون کوه استوار باشید و الگو و اسوه و نمونه این امت شوید. 
I فرزندانی دلسوز براي اسالم و امام استربیتت خواهرانم، سالت اصلی شما . 
I استوار بر ما عطا کرده خدا بر ما منت نهاده و رهبري عظیم و پیامبرگونه و علی . 
I در جهان سربلند و مفتخریم که از ظلمت و جهل نجات یافتیم و به نور هدایت شدیم. 
I کنیم  از آن خداییم و به سوي او بازگشت میما.  

  علی :نام
  منتظري :خانوادگی  نام

  ابراهیم :پدر نام 
  ساره :نام مادر

  1337ششم فروردین  :تاریخ تولد
نـو از توابـع        روستاي قلعه  :محل تولد 

  شهرستان شاهرود
   کاردانی راه و ساختمان:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1361 یازدهم آبان :تاریخ شهادت
  خوش  عین:محل شهادت

   اصابت ترکش:ادتنحوة شه
  شهداي زادگاهشگلزار  :مزار
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  علی منتظري
  

  هللا الرحمن الرحیمبسم ا
 تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بـاهللا        تجارةٍلکم علی   ایها الذین امنوا هل اد    یا  «: قال اهللا تعالی  

  1.»اهللا باموالکم و انفسکم ذالکم خیرٌ لکم ان کنتم تعلمون و رسوله و تجاهدون فی سبیل
 نجات دهد شـما را از     اید آیا راهنمایی کنم شما را بر تجارتی که          اي کسانی که ایمان آورده    «

عذاب دردناك ایمان آورید به خداوند متعال و پیغمبر او و جنگ نمایید در راه خدا بـا مـال    
  .»و جان خودتان که این عمل بهتر است براي شما هرگاه شما علم داشته باشید

  .» فی سبیلکالشهادة و توفیق الطاعۀرزقنا توفیق اللهم ا«
اینجانب علـی  » بندگی و تفیق شهادت در راهت را عطا فرما     خداوندا به ما توفیق اطاعت و       «

 دهـم کـه خـدا یکـی     منتظري، اعزامی از بسیج سپاه پاسداران امامشهر شاهرود، شهادت مـی  
  .کنم او خدایی است که شریک ندارد  و به یکتایی او اقرار میاست
رسـتی  بندة و فرستاده اوست از جانب خدا براسـتی و د          ) ص(دهم که محمد    شهادت می   

ضرت دهم که دوازده امام حق اسـت و آخـرین آنهـا حـ               برسالت حق برخاست شهادت می    
باشد که در پرده غیبت است و به فرمان خدا ظهور خواهد               می مهدي موعود ارواحنا له الفدا    

دهم که معاد و بهشت و جهنم حق اسـت و در قیامـت بـه ذره ذره اعمـال      کرد، شهادت می 
  .پیشگان است عاقبت نیک از آن تقويانسان رسیدگی خواهد شد و 

الشأن انقالب، ولی فقیه و نائـب برحـق امـام             دهم که امام خمینی رهبر عظیم       شهادت می   
  .باشد و قیام و انقالب او برحق است و اطاعت از او بر همه واجب می) عج(مهدي

بخـش مـا اسـالم عزیـز و کـشورهاي        اي خداي تبارك و تعالی، اینک که مکتب نجـات           
 براي دفاع از اسالم و حریم جمهـوري اسـالمی و            ،می ما مورد هجوم کفار گشته است      اسال

ام بـه   تا با نثار خونم در راه و با هدیه تن عاریه        . پاسداري از اسالم عزیز به جبهه جهاد آمدم       
پیشگاه تو ثابت کنم که مسلمانم و فقط تسلیم فرمان تو، خدایا معتقدم که ما به خـود تعلـق          

  .توییم و بازگشتمان به سوي تونداریم از 
                                           

 .11-10/  صف-1
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کند که از نتیجۀ امتحـان دنیـا          اي خدا این بنده روسیاه در حالی به سوي تو بازگشت می             
: ان حالش ایـن دعاسـت کـه    بو ز  .سخت نگران است و فقط امید به رحمت بیکران تو دارد          

الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلـی مغلـوب و هـوایی غالـب و طـاعتی قلیـل و                  «
  .1»عصیتی کثیر و لسانی مقر بالذنوبم

اي خدا این بنده روسیاه تو با این طاعت کم و با این بارسـنگین گناهـان عاشـق لقایـت         
ترین راه    گنجد و براي رسیدن به این آرزو نزدیک         از شوق دیدارت در قفس تن نمی      . ام  شده

فـار، بـه حرمـت      یعنی جهاد و به خون غلطیدن در راه تو را برگزیده اسـت، اي خـدا اي غ                 
ور   و آل او از تمام گناهان و تقصیرات ما بگـذر و جهادمـان را قبـول و غوطـه                   ) ص(محمد

شدن در خونمان در راه دفاع از اسالم و کشور اسالمی را نصیبمان گردان و روحمان را بـه                   
  .کفن انقالب ملحق ساز شهداي گلگون

  :اي به عنوان وصیت چند کلمه  
ه به یاد خدا باشید و اعمالتان خالص براي خدا باشد و همیشه             برادران و خواهران پیوست     

 امت روح خدا در کالبد زمان، موسـی زمـان،           2پندهت امام عزیزمان، قلب     بهاز او بخواهید که     
هـاي عاشـق پیـر میکـده عـشق امیـد         جو به حق مهدي معـشوق دل        مسیح دوران نایب پاك   

طـول عمـر بـا عـزت و         ) عـج (ب مهدي مسلمین و مستضعفین جهان امام خمینی را تا انقال        
هایمــان را از  عزیــزانم پیوســته از خــدا بخواهیــد کــه صــفحه دل .عظمــت عنایــت فرمایــد

پاك و به نور علـم و ایمـان منـور و    ... پرستی و شهوت و هاي حسد و ریا، کبر، مقام     بیماري
  .روشن بفرماید

انـستم فرزنـد خـوبی    ام کـه نتو     پدر عزیزم، مربی دلسوخته من معذورم و بسیار شـرمنده           
برایت باشم خجلم که نتوانستم حق آن همه زحماتت را ادا نمایم تو یک پروانـه دلـسوخته                  

هـا و     یک هادي و راهنماي پاك و یک مربی تمام و کامـل بـا تحمـل رنـج                 . براي من بودي  
ها و دردهایی که در دل داشتی و به خوبی از آنها آگاهم و پاداش این زحمـات را از                      محنت
  . کنم  بزرگ برایت طلب میخداي

                                           
 .الجنان در صبح، مفاتیح) 7(  فرازي از مناجات امام علی-1
  .»طپنده« در اصل وصیت -2
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هـا و     مادر عزیزم، شما در طول زندگی همچـون کـوهی بـودي در برابـر انـواع سـختی                    
دانم در راه خدا فقدان من کوچکترین اثري منفی در روحیـه شـما نخواهـد                  مشکالت و می  

پـذیري و صـبر پیـشه         هـا را مـی      گذاشت بلکه به خاطر خدا همه نوع مشکالت و نـاراحتی          
کنم، تو براي من یک فرشته بودي تنها یـار   ت را ادا نکردم شرم می  یدر حق فرزند  کنی، ما   می

هاي تار کودکی تا جوانی از بیماري تا سـالمت و در همـه  حـال خالصـه                     و همنشین شب  
مـادر عزیـزم، تقاضـا دارم، هـر موقـع      . بگویم مادر بودي و الحق که یک مادر با تمام ابعـاد         

 یاد بیاور و بعد از شهادت من شـادي کـن و اشـک شـوق         دلتنگ شدي ماجراي کربال را به     
هـاي ایثـارگر      بریزي تا چشم دشمنان اسالم کور شود و افتخار کن که شما به قافله خانواده              

شهدا و فرزندت به کاروان شهیدان پیوسته است و من خوشـحالم کـه بـه بـرادران دیگـرم                    
هــا و  یدرضــاییاش الحــق بــر مـن مــشکل بـود وس   علـی کــه تحمـل دوري   همچـون شــیخ 

  .پیوستم... ها ها،  حسین منتظري، رضایی، شریعتی، صادیقی میرکریمی
هاي مـاه      غسل و کفن ماه    بدونهایی    مادر اگر جسدم را نیافتند غم مخور که هنوز جنازه           

وار در ایـن راه       ام شما باید زینـب      خواهرانم، شما این مربیان زندگی    . ها افتاده است    در بیابان 
و پیام خون شهیدان که پاسداري انقالب و پذیرش والیت فقیه و احکام اسـالم        قدم بردارید   

تر دعاگویی به جان امام عزیزمـان، رهبـر محبوبمـان قلـب و روحمـان،            است و از همه مهم    
روح خدا خمینی عزیز است باشید، نکند خداي ناکرده در این آزمایش مردود شوید و ما را                 

شید و الگو و اسوه و نمونه این امت شوید تـا کـافران و            شرمگین سازید چون کوه استوار با     
 منتظـر   طلبان بدانند که فرزندان شما از براي نام و نان زنده نبودنـد،       منافقین کوردل و راحت   

  .نداي امامشان بودند
اي که باید توجـه کنیـد و رسـالت اصـلی شماسـت تربیـت                  خواهرانم، بزرگترین مسئله    

  .و امام زیرا که جامعه ما به چنین افرادي نیاز داردفرزندانی دلسوز براي اسالم 
برادران عزیزم، که هر کدام در ابعادي مربی بزرگ و پربرکتی بـراي مـن بودیـد، بـسیار                     

امیدوارم با مسیري که در پـیش داریـد و آن           . شرمگینم که نتوانستم حق برادري را ادا نمایم       
ید و از خداي بزرگ بـراي مـا طلـب      حرکت در خط امام و انقالب است پیروز و موفق باش          

و خالصـه همـه همـشهریان، دوسـتان، همـسایگان و آشـنایان بـا                . عفو و آمـرزش نماییـد     
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روم که نتوانستم خدمتگذاري پسندیده برایتان باشم و          باري از خجالت از پیشگاهتان می       کوله
  . طلب عفو و بخشش دارم

طلـبم و تقاضـا دارم در         حاللیـت مـی   . ..از تمام اهل خانه، فامیالن، دوستان و آشنایان و          
موقع نماز جمعه و دعاي کمیل و دعاي ندبه و خواندن قرآن و هنگام راز و نیـاز شـبانه بـا                      
خداي یکتا همیشه سالمتی امام عزیزمان و پیروزي رزمندگان اسالم و آمرزش گناهانمان را               

  .از خدا بخواهند
  .»اللهم انصر االسالم و اخذل الکفر و المنافقین«
  .»نا الخمینیداللهم احفظ امامنا و قائ«

   دار ، خمینی را نگه)عج(، تا انقالب مهدي)عج(خدایا خدایا، تو را به جان مهدي
  

  ]نامۀ دیگر وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  :نامه علی منتظري وصیت
  مـن االمـوال و     کم بشیء من الخوف و الجـوع و نقـصٍ         و لنبلونّ .  اهللا الرحمن الرحیم    بسم«

  .»ابرین الصرِبشّاألنفس و الثمرات و 
ها چون ترس و گرسنگی و نقصان اموال و نفـوس آفـات زراعـت             و البته شما را به سختی     «

  ) بقره155قرآن کریم، . (»ها صابران است بیازماییم و بشارت و مژده آسایش از آن سختی
  :السالم قال الحسین علیه

  و ان تکـــــن الـــــدنیا تعـــــد نفـــــسه
  

  1اَقبــــلُهللا اعلــــی و فــــدار ثــــواب ا  
ــشأت    ــوت انـ ــدان للمـ ــن االبـ   و ان تکـ

  
ــل   ــرفَقَتْ ــسی باي ام ــضل ل ــی اهللا اف   ف ف

  
                                           

ه اسـت کـه اشـعار از    داشـته اسـت؛ شـهید مطهـري احتمـال داد       ) ع( اشعار را استاد مطهري منسوب به امام حـسین         -1
اگر چه دنیا زیبا و نفیس است اما هر چـه دنیـا زیبـا باشـد آن خانـه                    «ترجمۀ بیت اول    . باشد) ع(امیرالمؤمنین علی 

ها آخر کـار بایـد بمیـرد آخـرش اگـر در             اگر این بدن  «ترجمۀ بیت دوم    . »تر است   پاداش الهی خیلی زیباتر و عالی     
شان زیبا نمیرد؟ پس کشته شدن ایشان به شمشیر در راه خدا بسیار زیبـاتر            بستر هم که باشد باید بمیرد پس چرا ای        

. »است اگر قرار باشد براي هر کس روزي مقدر باشد، چه بهتـر و زیبـاتر اسـت کـه آدمـی کمتـر حـریص باشـد                           
 ).152-153حماسه حسینی، ج اول، ص (
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  و ان تکــــن االرزاق قــــسما مقــــدرا   
  

   المـرء فـی الکـسب اجمـل         حرص فقلۀ  
ـ                 1[...]      و مـا را از ظلمـت        دو اعظم عطا فرمود تا راه نور و حق وحقیقـت بـر مـا نمایان

ریقـی کـه ائمـه معـصومین و اولیـاء بزرگـوار الهـی و        مجمل استکبار نجات بخشد و بـه ط       
ادي و رهبر باشد وامروز که اسالم و با تکیه بر ستون استوار والیت فقیـه    هپیامبران پیمودند   

رود تـا پـرچم ایـن قیـام بـه         الهی استوار است می    - و منشورات  - شرایع - احکام –گاه    تکیه
 آنکه منتقم خون شـهدا   )ی فرجه الشریف  عجل اهللا تعال   ( دست تواناي ظالم برکن امام مهدي     

  .و عزیزکننده اولیاء و خوارکننده اعدا است بسپارد
 و  - همه روز عاشوراست   -لحظه بیداري فرا رسیده   . تن از خویشتن کافی است    گفسخن    

رسـد    بگوش مـی 2»هل من ناصر ینصرنی« صداي فریاد - در میدان است  )7(اینک حسین 
 3»واهللا مـتم نـوره  «دانند  تا چراغ خدا را خاموش کنند ولی نمیاند    اهللا اینک متحد شده    اعداء

  .4[...]نده است نورش را هرچند آنان از گرایش به نور و روشنایی کراهت دارند اخدا تاب

 - کفـار  -تعهـدها    بـی  -هـا   تفـاوت    بـی  - طاغوتیـان  -5 منافقین -آري خفاشان دون صفت     
ی بـه  یو با چـراغ برافروختـه خـدا    -خواهند تاریک باشد و ظلمت      می -مشرکین و ملحدین  

اینک که در آزمایش عظیم الهی به سر می بـریم و خـدا بـر مـا منـت                    . اند  ت برخاسته فالمخ
وار بر ما عطا کرده آنکه قلبش مملـو از عـشق بـه                نهاده و رهبري عظیم و پیامبرگونه و علی       

ر و امیـد     او که همراز و هم سخن مهدیست یـا         6.اش مخزن اسرار است     خداست او که سینه   
  .اهللا  امام روح-مستضعفان یاور رزمندگان، نایب امام مهدي پیرجماران

                                           
 .تنامه افتاده اس بخشی از وصیت، آید می گونه که از سیاق کالم بر آن -1
  .تعلیقات.ك.ر -2
 .8/  صف-3
 .خوانا نیست -4
 .تعلیقات.ك. ر-5
جـا شـده    ی از مـتن جابـه  های ست که در آن بخشنامه موجود ا  شده وصیت   چینی  نسخه حروف  .ادامه در صفحه سوم    -6

 . است
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 بزرگواران، قدرشناس ایـن نعمـت عظـیم باشـیم اینـک در جهـان سـربلند و                   -سروران  
رویم تا همـه    مفتخریم که از ظلمت و جهل نجات یافتیم و به نور هدایت شدیم و اینک می               

بنـا  ) اهللا تعالی فرجـه الـشریف    عجل(به رهبري مهدي  جهل و ظلمت را نابود کنیم و جهانی         
زمـین  . 1» عبادي الـصالحون   رض یرثها ان اال «نهیم و به فرموده قرآن جامه عمل پوشانیم که          
  .را عاقبت بندگان نیک خدا به ارث خواهند برد

در ماه محرم و در عاشوراي حسینی فریاد حسین بلند است هرچند ماندن در حکومـت                  
 زندگی کردن آرزوي ماست اما اگر بمانیم، آینده شهید          -)تعالی فرجه الشریف  اهللا    عج(مهدي

و این سیر و حرکت را      . شود و اینک براي ماندن آینده باید برویم و برویم تا آینده بماند              می
مانـد و اینـک    اهللا جز با کشتن ما پا برجا نمـی        ایم که اگر دین رسول      آموخته) 7(از حسین 

 پس بر ماست که امانـت       ندطلبانه اسالم را در زمین خاموش کن        اد حق کفار در صددند تا فری    
 زیرا ما در دنیاي خویش به خودمان متعلق نیستیم که از آن خداییم       -خدا را به او بازگردانیم    

  .کنیم و به سوي او بازگشت می
 مـار   بدانید که بنا بفرمایش قرآن اوالد و مال و منال شما را فریفته دنیا نکند دنیا همچون                  
خط و خال است که ظاهري فریبنده دارد یا همچون زهر مهلک و خوشـرنگی اسـت             خوش

  . که نوشیدنش با نابودي مساوي است
و خداونـد بـا صـابران       . در شهادت فرزندانتان صبر پیشه کنید که این آزمایش خداسـت            

  .2)اال بذکر اهللا تطمئن القلوب(هایتان نرود که  است یاد خدا از قلب
یاد بخوانید و عمل کنید که معجزه الهی و کتاب همه جانبه منزل پروردگار اسـت      قرآن ز   

دأ    «هـاي خـسته اسـت زیـرا            پرگناه و دل   ]ي[ها  و صیقل دهنده قلب    کـصدا   ان للقلـوب صـ
 زنگارهایی همچون زنگـار مـس       ،ها  براي قلب . 3» القرآن تالوةفاجلوها باالستغفار و     النّحاس

  . ر و خواندن قرآن جال دهیدستغفا اها را با است پس قلب

                                           
 .، سورة انبیاء105 قسمتی از آیۀ -1
 .»کند ذکر خدا دلها را آرام می«ترجمه . 28/  رعد-2
لت تالوه القرآن و باستغفار«در اصل وصیت . بوي است حدیث ن-3 ج دالصداء النّحاس وانّ القلوب ص«. 
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 حقوق و روابط بـین  1)الجماعۀیداهللا مع   (در جمعه و جماعات مسلمین شرکت کنید که           
در بکار بستن دسـتورات     .  رعایت کنید که هر یک بر دیگري حقی عظیم دارید          -یکدیگر را 

 گرو   پیشوایان اهتمام کامل بخرج دهید که سعادت دنیوي و اخروي ما در            -و فرامین ائمه و   
  . آن است

 شود  -و سایر دعاها هر بیشتر از گذشته خوانده       ...  سمات و  - ندبه - کمیل -دعاي توسل   
  . تر است که خواندن طلب نمودن خداي بزرگ به زبان و گفتار ائمه افضل

 - مستـضعفین جهـان  مـه  و امیـد ه - یـار و یـاور مـا       - امید ما  - قلب ما  –رهبر عظیم ما      
) عـج (موش نکنید و از خدا بخواهیـد کـه تـا ظهـور امـام مهـدي      پیرجماران ما را از دعا فرا    

.  فرج امام زمان و ظهورش را از خـدا بخواهیـد         -عمري با عزت و عظمت به او عطا فرماید        
 ما بینه و بـین      من اصلح «از خدا بخواهیم که نیاتمان را خالص و فقط براي خود گرداند که              

 گرداند خدا بین او و      اصالح  را  خود و خدایش   هرکه بین »  اهللا ما بینه و بین الناس      اصلحاهللا  
  .گرداند  میاصالحبین مردم را 

 امـام  -مسائل انقالب را کم و کوچک نکنید؟ در همه حال گوش بـه فرمـان ولـی فقیـه                    
) 7(بـه فریـاد حـسین     . هاي از دست افتاده شهدا را خالی نگذاریـد          بزرگوار باشید اسلحه  

 است از خدا نـصرت اسـالم و مـسلمین و نـابودي              لبیک گویید که لحظه امتحان فرا رسیده      
  2.کفر و منافقین را بخواهید

پدر و مادر بزرگوارم، هرچند پاسخگویی و اداي زحمات شما کار آسانی نیـست و مـرا                   
کـنم از       باشد و نخواهد بود هرگز زحمات شبانه روزي شـما را فرامـوش نمـی                توان آن نمی  

و اگـر رفـتن     . اهاي مـن درگذریـد و مـرا ببخـشید         طلبم و امیدوارم از خط      شما حاللیت می  
حاصل شد و شهید شدم غم مدارید و اندوهگین مشوید که اینک سـربلند و بـا افتخـار بـه                     

 نکنـد  - خانواده شهدا پیوستید و امانت خدا را به او بازگرداندیـد کاروان پرشور و با عظمت 

                                           
 .372، ص33، بحاراالنوار، ج)ص( رسول اکرم-1
جـا شـده      هایی از مـتن جابـه        بخش ت که در آن   نامه موجود اس    شده وصیت   چینی  نسخه حروف  .ادامه در صفحه دوم    -2

 . است
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 ،اوریـد و خـداي نـاکرده   خداي ناکرده شیطان شما را وسوسه کند و شکر خداي را بجاي نی    
  .  که رضاي خدا صبر است و خدا صابران را دوست دارد؛ناراحت شوید

برادران عزیزم، شما حق عظیمی بر من داشتید از اینکه نتوانستم حـق شـما را ادا نمـایم                     
 تمـسک، والیـت و امامـت و         - یـار خـدا    -راه خـدا  .  امیدوارم مرا ببخشید   -طلبم  پوزش می 

  . شکرگذار خدا باشید-ش نکنیدوالیت فقیه را فرامو
قهرمـان بیاموزیـد    ) 3(خواهران ارجمند، صبر پیـشه کنیـد درس اسـتقامت از زینـب              

از خطاهـایی  . و راه و یاد شهدا را به ایـشان بیاموزیـد      . فرزندانتان را براي اسالم تربیت کنید     
  .ام درگذرید و امیدوارم مرا ببخشید که کرده

 اگر سخنانی درشت و خالف اخـالق اسـالمی بـه            -ان یار - خویشان - برادران -دوستان  
و ما را مـورد مغفـرتش       . ام مرا ببخشید از خدا بخواهید که از خطاهاي ما درگذرد            شما گفته 
  .قرار دهد

همشهریان عزیز و بزرگوار، از اینکه نتوانستم خدمتگذاري براي شما باشم خجلـم قـدر                 
هـاي خـداي را        شکر نعمت  -شان باشید   وق پاسدار حق  -گذاران و عزیزانتان را بدانید      خدمت

  .بجا آورید
از . از خداي بزرگ مغفرت و آمرزش همه مـسلمین را طلـب کنیـد      . خدا را از یاد مبرید       

  .خواهم که از گناهان من حقیر درگذرد خدا می
ـ  «، 1»حیمتواب الرّالک انت تب علینا انّ  « و اللهم اغفرلنا و ارحمنا     رربنا فاغفر لنا ذنوبنـا و کفّ

  .2»نا مع االبراراتنا و توفّئعنا سی
  آمین یا رب العالمین  

  .ملتمس دعا، حقیر سراپا تقصیر، بنده روسیاه خدا، خداحافظ
  علی منتظري

                                           
 .128/ بخشی از بقره -1
  .193/ عمران خشی از آل ب-2
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  هاي کلیدي عبارت
I ام براي دفاع از اسالم و قرآن و خدمت به رزمندگان اسالم به جبهه آمده. 
I لی نگذاریدها را خا جبهه.  
I داسالم را زنده نگه بداری. 
I گردم بر نهضت پاك حسینی قسم که هرگز از خمینی برنمی.  

  محمد  :منا
  منتظري :خانوادگی  نام

  اهللا روح :پدر نام 
  فاطمه :نام مادر

  1301ویکم اسفند   بیست:تاریخ تولد
نـو از توابـع        روستاي قلعـه   :محل تولد 

  شهرستان شاهرود
   در حد خواندن و نوشتن:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1365ویکم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  تپه منطقه هفت :محل شهادت
   اصابت ترکش :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  محمد منتظري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسمه تعالی

  .ام من براي دفاع از اسالم و قرآن و خدمت به رزمندگان اسالم به جبهه آمده
امه دهنـد و بـه نـداي امـام خمینـی            خواهم که راه شهیدان را اد       و از مردم شهیدپرور می      

ها را خالی نگذارند و اسالم را زنده نگه بدارند، کـه در فـرداي قیامـت                   لبیک گویند و جبهه   
  .اجرتان را خداي مهربان خواهد داد انشاءاهللا

  
ــسینی    ــاك حـ ــضت پـ ــر نهـ ــسم بـ   قـ

  
  کـــه هرگـــز بـــر نگـــردم از خمینـــی   

    

  با تقدیم احترام، فرزند ایشان روح اهللا منتظري
8/12/651  

                                           
 تاریخ شهادت پدرم محمـد منتظـري فرزنـد روح اهللا در تـاریخ           «ذیل وصیت شهید منتظري عبارت زیر آمده است          -1

ار محـل دفـن پـدرم گلـز       ). (6( قائم آل محمـد    12باشد محل شهادت هفت تپه آشپزخانه تیپ           می 21/11/65
 .»)باشد نو خرقان می شهداي قلعه
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  هاي کلیدي عبارت
I من مرگ را منفجر خواهم کرد و گستاخ و سربلند به پیشواز سرخی غروب خواهم رفت.  
I              کنـد و مـرگ را در راه خـدا            پدرم، بدان که اسماعیلت هرگز از فرمـان خـدا سـرپیچی نمـی

  .داند سعادت می
I  فرزنـدانی تربیـت کنیـد کـه     وار با نامالیمات دست و پنجه نرم کنید و چنان   خواهرانم، زینب 

  .دهنده راه شهیدان باشند ادامه
I شما برادرانم، نگذارید اسلحۀ برادر شهیدتان بر زمین بیفتد. 
I را ادامه دهید که مبادا دشمن داخلی نفوذي در شما کندانراه برادرت . 
I همیشه به فرمان امام و اسالم باشید.  

  محمد ابراهیم :نام
  منتظري :خانوادگی  نام

  اهللا حجت :پدر نام 
  فاطمه :نام مادر

  1348 یکم شهریور :تاریخ تولد
نـو از توابـع        روستاي قلعـه   :محل تولد 

  شهرستان شاهرود
   سوم راهنمایی:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

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

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  محمدابراهیم منتظري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . » اهللا کثیراً لعلکم تفلحونا فاثبتوا و اذکروفئۀًیا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم «
قـدم   اید هرگاه با فوجی از دشـمن مقابـل شـدید اسـتوار و ثابـت      که ایمان آورده    اي کسانی «

  )45/ انفال. (»یاد آورید امید است رستگار شوید باشید و بسیار خدا را به
گـذار جمهـوري اسـالمی ایـران و      دیدگان جهان و بنیان  مسالم به رهبر مستضعفان و ست       

هـاي   ناپذیرشان قدرت اهللا که با مبارزة گسترده و خستگی    درود بر مردم قهرمان و امت حزب      
گر و ستمکار را به زانو درآورده و با خون سرخشان جهت تاریخ را عـوض کردنـد و               سلطه

ینی و تا کـربالي ایـران بـه خـصوص            تا کربالي حس   1درود به تمام شهیدان تاریخ از هابیل      
  . کنم سخنم را با یاد خدا و با نام خدا آغاز می.  خون خفته جنگ تحمیلی شهیدان به

سـالم بـه تـو و بـر تمـام مـادران فـداکار و         . اول سخنم با مادر مهربان و عزیـزم اسـت           
یم خـون   ها  مادرم، در معراج رفتنم لحظه    ). 3(گونه و درود بر مربی شما فاطمه زهرا         زینب
کـشم کـه      صـبرانه انتظـار مرگـی را مـی          اي در این موج شهادتم بـی        طلبد و من که حلقه      می

» حیات«زده سرد زندگی بسوي       من چون موج خروشان در این ظلمت      . طلبد  وار مرا می    شفق
، ذلت را پـاره خـواهم کـرد و اسـارت و بنـدگی را خـواهم                  2[...]و جوانمردي و گستاخی     

  .خواهم کشاند» توانستن«را به » نتوانستن» «انتخاب«و » افتخار «قلۀ بلندشکست و در 
من مرگ را منفجر خواهم کرد و گستاخ و سربلند به پیـشواز سـرخی غـروب خـواهم                     
در سوگ من گریه و زاري      ) 3(دانم که با الهام گرفتن از زینب کبري         مادر جان، می  . رفت

 دشـمن   ، ایـن نـاراحتی و فقـدان   نخواهی کرد و نباید هم بکنی چون با اسـتقامت و تحمـل      
  . روح مرا شاد خواهی کرد خواهد شد ومنکوب رسوا و ]را[خورده  شکست

و اما پدر عزیزم و بزرگوارم، که نتوانستم زحمات شما را جبران کنم، که چـون ابـراهیم                    
و امـام عزیـز بـه قربانگـاه         ) 6(فرزند خود را به فرمان خدا و بـه فرمـان رسـول خـدا              

                                           
 .تعلیقات.ك. ر-1
 . . خوانا نیست-2
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کند و مرگ را در راه خـدا           هرگز از فرمان خدا سرپیچی نمی      1ان که اسماعیلت  بد. فرستادید
داند و زندگی و حیات را جهـاد در راه عقیـده دانـسته و شـهادت را از بهتـرین               سعادت می 

یـاد آر کـه       دانم داغ فرزند برایت مشکل است ولی بـه          پدرم، می . داند  هاي خداوند می    نعمت
) 7(حـسین  اکبـرِ  کنی براي علـی    د شد و اگر گریه می      چگونه شهی  2)7(حسیناکبرِ    علی
  . اید، مرا ببخشید و حالل کنید  دیده3[...] اگر از من پدرم، که. باشد
چیـز    و شما اي خواهرانم، شمایی که براي مـن یـک الگـو و نمونـه بودیـد، مـن هـیچ                         
ـ                نمی ولـی فقـط    . دتوانم برایتان بگویم چراکه شما استاد و مربی اخالقی و غیره بـرایم بودی

ـ    گونـه باشـید و پیـام       خواهرانم، شما نیز زینب   . چند جمله تذکر دارم    . انرسـان خـون برادرت
وار با نامالیمات دست و پنجه نرم کنید و چنان فرزندانی تربیت کنیـد کـه                  خواهرانم، زینب 

. فتدی اسلحۀ برادر شهیدتان بر زمین ب      و شما برادرانم، نگذارید    .دهندة راه شهیدان باشند     ادامه
را ادامه دهید که مبادا دشمن داخلی نفـوذي در شـما کنـد و همیـشه بـه                   ] ان[و راه برادرت  

  . فرمان امام و اسالم باشید که مبادا دچار مشکلی شوید
گـاه در   خدایا، جانم دادي و جانم را خواهی گرفت و مرا در آن صراطی قرار ده که هیچ                 

.  گناه کردم که از دسـتوراتت شـرمنده هـستم    حدي خدایا به.  نخورم 4بطهلحظۀ جان دادن غ   
دیگر عرضی ندارم جز صبر و استقامت بـراي تمـامی           . مرا از بخشیدگان درگاه خود قرار ده      
  .سالم مرا به همۀ دوستان و آشنایان برسانید. اعضاي خانواده، دوستان و آشنایان

  .الهی آمین. دار ، خمینی را نگه)عج(خدایا خدایا، تا انقالب مهدي  
  محمدابراهیم منتظري

   دي ماه19/10/64
  .ضمناً بنده یک ماه روزه قرض دارم  

                                           
 .تعلیقات.ك. ر-1
 .تعلیقات.ك. ر-2
 .  خوانا نیست-3
 .»غفلت« در اصل وصیت -4
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 203     محمدابراهیم، منتظري ¹استان سمنان 

  



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I هستند) 7(شهیدان ایران مانند شهیدان کربال از یاران حسین.  
I هدف از رفتن به جبهه دفاع از مملکت اسالمی و دین اسالم و ملت ایران است. 
I  چون ما زنده به نمازیمو توسل شرکت کنیددر مراسم دینی بخصوص دعاي کمیل . 
I با منافقین مبارزه کنید. 
I باید راه شهیدان را ادامه بدهید. 
I من به نوبه خود کالم امام امت را لبیک گفتم و به جبهه آمدم.  

  محمدحسن :نام
  منتظري :خانوادگی  نام

  رمضانعلی :پدر نام 
  زهرا :نام مادر

   1347 یکم دي :تاریخ تولد
  ستان شاهرود  شهر:محل تولد
   سوم متوسطه رشته اقتصاد:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

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

نـو     گلزار شـهداي روسـتاي قلعـه       :مزار
  شهرستان زادگاهش
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  محمدحسن منتظري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
اکنون کـه   . دپرور ایران با درود بر رهبر کبیر انقالب و بعد روحانیون و مردم مسلمان و شهی             

جنگم امیدوارم این شهادت که حتـی بـه زبـان آوردن آن         روم و برعلیه باطل می      به جبهه می  
  .  گردد1برایم مشکل است نصیبم

دهم که شهیدان ایران مانند شهیدان کربال       من این راه را خود انتخاب نموده و گواهی می           
هدف از رفتن بـه   . د بلکه خوشحال باشید   در مرگ من گریه نکنی    . هستند) ع(از یاران حسین  

و همچنـان کـه امـام امـت     ] است[جبهه دفاع از مملکت اسالمی و دین اسالم و ملت ایران         
 من نیز به نوبۀ خود کالم رهبـر را  2»که بر همه واجب کفایی است که به جبهه بروند  «گفتند  

 که هنوز چنـد روز از       ]بود[چیزي که باعث شد به جبهه بروم شهیدان عزیزمان          . لبیک گفتم 
 پیوست آري هـر انـسان   اعلیشهادت دو برادر نگذشته بود که باز شهیدي دیگر به ملکوت            

و باید همچنان   . آید  جوش می   کند و خونش به     مسلمانی وجدانش به ساکت ماندن قبول نمی      
  . گویند راهشان را ادامه دهیم که این شهیدان می

د برادران و خواهران چند برابر فرزندهاي خود        آري برادران، اگر شخصی شهید شود بای        
جبهـه  . توانید و برایتان امکان دارد به جبهه بیایید       برادران، تا آنجا که می    . را به جبهه بفرستند   

  . محل خودسازي است
البته من کسی نیستم که بخواهم براي ملـت ایـران پیـام       . پیام من به ملت ایران این است        

توانند در مراسـم   گویم که تا آنجا که می  ولی به عنوان اشاره میبدهم چون ملت خود پیامند    
دینی و اجتماعی شرکت کنند، به خصوص در دعاي کمیل و دعاي توسل چون ما زنده بـه                  

و بایـد بـه   . تواننـد بـه جبهـه برونـد     و با منافقین مبارزه کنند و تا آنجا که می       . دعا و نمازیم  
  . باشید و فرزندانی چون آنان تربیت کنید) 3(3چون زینب خواهران بگویم شما باید هم

                                           
 .»نسیبم«:  در اصل وصیت-1
  .70ص ) جنگ و دفاع در اندیشه امام (24 تبیان، شمارة -2
 .»وار زینب« در اصل وصیت -3
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و اگـر نعـش مـرا       . خواهم که نتوانستم حق فرزندي را ادا کـنم          و از مادر و پدر عذر می        
نیافتید ناراحت نباشید، که هنوز مادرانی جسد فرزندان خـود را نیافتـه و حتـی فرزندانـشان        

  . اند پاره شده توسط خمپاره پاره
اگـر بـدي   . خواهم ویشان و همسایگان و دوستان اجازة بخشش می       و از کلیه قومان و خ       

خواهم که فرزنـدان خـود را مـشتاقانه عـازم             فقط، از مادران می   . ام مرا ببخشید    به شما کرده  
  .جبهه کنند

  بندة گناهکار و روسیاه، حسن منتظري
ر، از عمـر    ، خمینی را نگه دا    )عج(خدایا خدایا، تا انقالب مهدي    . امام را همیشه دعا کنید      

  .ما بکاه و بر عمر او بیفزا
  .نمایم از برادران بسیج طلب بخشش می  
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 )دفتر دوازدهم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)16(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 208

  



 209     محمدحسن، منتظري ¹استان سمنان 

  



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I خواهشمندم امام عزیزمان را دعا کنید.  
I دعاگوي رزمندگان اسالم باشید.  
I         که چنین فرزنـدي داشـتید کـه در راه خـدا           اگر شهادت نصیب من شد شما باید افتخار کنید 

  .دادید
I ه من و شهیدان را ادامه بدهیدرا.  
I چه مرگی بهتر از شهادت در راه خدا. 
I جهاد در راه خدا باالترین چیزهاست.  

  محمدحسن :نام
  منسوبی :خانوادگی  نام

  رمضان :پدر نام 
  صدیقه :نام مادر

  1346 یکم مرداد :تاریخ تولد
   شهرستان بهشهر:محل تولد
  اهنمایی پایان دوره ر:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1366ونهم تیر   بیست:تاریخ شهادت
   جزیره مجنون عراق:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

   فردوس رضا از توابع زادگاهش:مزار
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  محمدحسن منسوبی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1» بل احیا عند ربهم یرزقونو التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً«
اند و در نزد خداونـد   اند بلکه زنده د مردهان نپندارید کسانی که در راه خدا به شهادت رسیده      «

  .»خورند روزي می
با درود و سالم بر رهبر کبیر انقالب اسالمی و با درود به امـت شـهیدپرور ایـران و بـا                        

علـی    اینجانـب محمدحـسن منـسوبی، فرزنـد رمـضان         . هاي شـهدا    درود و سالم به خانواده    
  .کنم نامۀ خود را شروع می منسوبی وصیت

دهد که وصیت خود را شروع کنم ولی چـاره            در جان، دل من گواهی آن را می       پدر و ما    
سوي خداوند رفـتن نیـست و لبیـک گفـتن بـه        به2[...]چیزي : ابتدا از آمدن به جبهه   . ندارم
اسـالم و انجـام دادن راه تکلیـف    ] ي[ و ادامه دادن راه شـهدا   3»هل من ناصر ینصرنی   «نداي  

و پیام من بـه ایـن امـت قهرمـان     . هاد باالترین چیزهاستخود و جهاد در راه خداوند که ج       
  . ایران این است که خواهشمندم امام عزیزمان را دعا کنید و دعاگوي رزمندگان اسالم باشید

اید و مـن را تربیـت و درس    براي من زحمت کشیده : پیام به شما پدر و مادرم این است         
اگـر شـهادت   . و شهیدان را ادامه بدهم   ) 7(عبرت دادید تا زیر بار ظلم نروم و راه حسین         

پیـام  . ایـد  نصیب من شد شما باید افتخار کنید که چنین فرزندي داشتید که در راه خـدا داده         
من به بستگان و دوستانم این است که راه من و شهیدان را ادامه بدهیـد و نگذاریـد اسـلحۀ      

واهم؛ و چه مرگی بهتـر      خ  خواهم، من پیروي می     و من گریه نمی   . من روي زمین افتاده شود    
  !از شهادت در راه خدا؟

  محمدحسن منسوبی
  )امام خمینی ( .4آنها که بر حق بودند شهید شدند  

                                           
  .169/  آل عمران-1
 . خوانا نیست-2
  .تعلیقات.ك. ر-3
  .»آنها که اهل حق بودند، شهید شدند«جملۀ امام این است . 370، ص 8ج  صحیفۀ امام، -4
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  هاي کلیدي عبارت
I ام و امیدوارم بتوانم به آخر راه که شهادت است برسم من راهی به سوي اهللا را انتخاب کرده.  
I          درم به خوبی رفتـار کنیـد تـا آنهـا از شـما راضـی             رادران و خواهرانم بعد از من، با پدر و ما

  .باشند
I اید که بتواند در راه خدا قدم بردارد مادر و پدرم، افتخار کنید که چنین فرزندي تربیت کرده. 
I  مبادا بعد از کشته شدن من نسبت به اسالم و رهبر بدبین شوید. 
I هدف من جز اهللا و قرآن و اسالم هیچ چیز دیگري نیست. 
I خرین لحظات زندگی خود از اسالم و قرآن دفاع کنیدباید تا آ.  
I ام و امیدوارم که بتوانم قدمی براي رضاي خدا بردارم همن به دلخواه به جبهه اعزام شد.  

   محمدرضا :نام
  زاده یمنش :خانوادگی  نام

  عباس :پدر نام 
  شکر :نام مادر

  1341 دوازدهم اردیبهشت :تاریخ تولد
 روستاي عبداهللا آّباد از توابع      :محل تولد 
  دامغان

   سوم متوسطه:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1362ونهم آّبان   بیست:تاریخ شهادت
   پنجوین عراق:محل شهادت
  - :نحوة شهادت

  ش گلزار شهداي زادگاه:مزار
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  زاده محمدرضا منشی
  

  1بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .زاده فرزند عباس  محمدرضا منشی وصیت. به نام خداوند بخشنده مهربان

نویـسم، پـدر و مـادر مهربـانم مـن از تمـام                مـی  24/11/59ر تاریخ   من این وصیت را د      
 4 انجام دادید خیلی ممنون هستم امیدوارم که اگر زنده بودم          3مبزرگ شدن  براي   2یی که کارها

 .ام  من یک راه را براي خودم انتخاب کـرده        .دهمانجام   قلب و جان     ]سر [زحمات شما را از   
 امیـدوارم بتـوانم بـه       .ام   من این راه را انتخاب کرده      . راهی به سوي اهللا    .یک راه پرپیچ و خم    

 . اگر هم نتوانستم بدان که ما لیاقت شـهید شـدن را نـداریم      .آخر راه که شهادت است برسم     
من در این راه قدم برداشتم امیدوارم که با پیروزي اسالم و نابودي دشمنان اسالم دوباره بـه             

 اما اگـر در ایـن راه کـشته          5ردمستان عزیزم برگ  دران و خواهران و دو    پیش پدر و مادر و برا     
  . سعادتی از این باالتر چه بهتر6شدم
خواهم که بعد از مرگ من با پدر و مادرم به خوبی رفتار              از تمام برادران و خواهرانم می       

اگر پدر و مـادر از انـسان راضـی          «فرماید    کنید تا آنها از شما راضی باشند چون خداوند می         
انـد و از    از برادرم حمید و مجید و علی وقتی بزرگ شـده .»شود او راضی نمینباشد خدا از  

 هـم روزه قـضا دارم کـه    ]ي[ و مقدار7قضا نماز   ]ي[خواهم که من مقدار     مادر و از پدرم می    
  .تواند آن را براي من انجام دهند اگر می

                                           
  .»زاده منشی آدرس عبداهللا آّباد، دامغان، منزل عباس « در حاشیه باالي صفحه شهید نوشته -1
 .»کارهاي« در اصل وصیت -2
  .»ام بزك شده« در اصل وصیت -3
 .»زنداي« در اصل وصیت -4
 .»بد کردم« در اصل وصیت -5
  .»ام شده« در اصل وصیت -6
 .»غذا«در اصل وصیت  -7
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 برگـشتم   من نتوانستم که زحمات پدر و مادرم را انجام دهم اگـر زنـده مانـدم و سـالم                    
خواهم که با پـدر و        برادران می  1 و اگر کشته شدم    دهم  میزحمات آنها را اگر توانستم انجام       

  .مادر به خوبی رفتار کند که مبادا آنها ناراضی باشند
پدر عزیزم و مادر مهربانم و برادران و خواهرانم و دوستان و آشنایانم بـراي مـن گریـه                     

ي نمایید و به تمام دوستان و آشنایان شـیرینی بدهیـد   نکنید بلکه بعد از کشته شدن من شاد     
 تربیـت   2مادر و پدرم مبادا براي من گریه کنید بلکه باید افتخـار کنیـد کـه چنـین فرزنـدي                   

اید که بتواند در راه خدا قدم بردارد و از پدر و مادر خیلی ممنون هستم که مـن را بـه                        کرده
 دانـشور  3فـر دن من، من را کنار قبر شهید مظ ه ش اند و بعد از کشت      وظایف اسالمی آشنا کرده   

 مادر در هـر شـب جمعـه    .4در عبداهللا آباد دامغان دفن کنید و یک پارچه سیاه در خانه زنید           
مادرم و پدر و برادرانم مبادا که بعد از کشته شدن من نـسبت بـه اسـالم و                   .  ما یادي بکن از  

  .رهبر بدبین شوید
 رهبر و اسالم و قرآن دفاع کنید و رهبر عزیـز را              زندگی خود از   5اتلحظباید تا آخرین      

 مبادا که کاري کنید کـه دل  . جان انجام دهید]و [گویند از دل  تنها نگذارید و هرچه رهبر می     
 امیدوارم که شما هـم بتوانیـد بعـد از مـرگ مـن راه مـن را           ]و[رهبر عزیز را به درد آورید       

امیـدوارم کـه بـا پیـروزي اسـالم و نـابودي        . قرآن ]و [همچنان ادامه دهید تا پیروزي اسالم     
 سالمتی کامل به نزد پدر و مادر و برادر و خـواهر و آشـنایان و دوسـتان                   6]با[دشمنان کافر   

  .7برگردم

                                           
  .»ام  شده کشته« در اصل وصیت -1
 .»اي فرزنده« در اصل وصیت -2
  .»مضفر« در اصل وصیت -3
  .»زن« در اصل وصیت -4
 .»درجات« در اصل وصیت -5
 .»و« در اصل وصیت -6
 .»برکردم« در اصل وصیت -7
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 هـدف مـن جـز اهللا و         .درود بر رهبر انقالب اسالمی ایران و درود بر شهیدان راه اسالم             
ام و خود به دلخواه بـه         انتخاب کرده  من راه خود را      . نیست 1قرآن و اسالم هیچ چیز دیگري     

 امیـدوارم کـه   ، دلخـواه راه] در این[ بلکه  .اند  جبهه اعزام شده و مرا به این کار مجبور نکرده         
  .دارم براي رضاي خدا باشد  که برمییبتوانم که قدم

  زاده منشی
24/12/[...]2  

                                           
  .»دیکري« در اصل وصیت -1
 . صیت خوانا نیست سال تحریر و-2
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  هاي کلیدي عبارت
I  بیدار باشید تـا بتوانیـد   پس صد نیستی در حرکت است      مرگ همچنان به مق    ۀ قافل ،اي زندگان

  .جسورانه مرگ را انتخاب کنید
I است)7(امروز روز نداي حسین امروز روز امتحان است .  
I اند سالم برخاستهامروز تمامی کفر جهانی بر علیه ا زیرا ،باید اسالم را یاري کرد.  
I کنیم فاع میدمان  خاك کشور اسالمی  ازما رزمندگان تا آخرین قطره خون.  
I   دستورهاي او را که      و شکن را تنها نگذارید    خواهم که این حسین زمان خمینی بت       از شما می

  .اجرا درآورید است به) عج(همان دستورهاي امام زمان 
I شهادت مرگ پر افتخاري است که بارها به آن نزدیک شدم.  
I شهید مقامی واال دارد.  
I منظور احیاي دینم و تداوم انقالبم و امنیت میهنم بلکه به،روم نه براي انتقام به جبهه می . 

  محمدرضا :نام
  منصوریان :خانوادگی  نام

  اهللا عزت :پدر نام 
  فاطمه :نام مادر

   1340 یکم آذر :تاریخ تولد
آبـاد از      روسـتاي حـاجی    :محل تولـد  
  توابع دامغان
   چهارم متوسطه:تحصیالت
   سپاه:نندهک ارگان اعزام

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

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  محمدرضا منصوریان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .1»و التقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا اموات بل احیاء و لکن التشعرون«

بریم و خواهیم برد و همۀ اینها را سـرکوب خـواهیم              ما با سالح ایمان و اسالم پیش می         
  )امام خمینی. (2کرد
شـکن و ملـت        و نایب برحقش خمینـی بـت       3)عج(با سالم و درود فراوان به امام زمان           

پرور و رزمندگان ایران و با سالم و درود به شهداي کربال مخصوصاً شـهداي کـربالي      شهید
  .ایران
  :کنم فه چند کلمه وصیت مییاساس وظ بر  
حرکت اسـت و شـما       مرگ همچنان به مقصد نیستی در        ۀاي زندگان آگاه باشید که قافل       

 قبل  . بیدار باشید تا بتوانید جسورانه مرگ را انتخاب کنید         .شوید نیز به زودي بدان ملحق می     
شـما بهتـر از مـن    طور کـه خـود    همـان .از آنکه در چنگال مخوفش گرفتار شوید و بمیریـد  

ـ    )7( امـروز روز نـداي حـسین       ،دانید امروز روز امتحـان اسـت       می ا کـسی مـرا      اسـت آی
شـکن برخاسـته     و این ندا امروز از زبان امام امت خمینی بت؟کند  یاري می  را )7(حسین

  .4»اي کاش من یک پاسدار بودم«: که می گوید
اي امـام   . اند سالم برخاسته امروز تمامی کفر جهانی برعلیه ا     باید اسالم را یاري کرد زیرا         

کنیم و تا دشـمنان      ع می صلح این کافران را نپذیر و ما رزمندگان تا آخرین قطره خونمان دفا            
و از شـما  . مـان بیـرون نکنـیم ازپـاي نخـواهیم نشـست         اسالم را از خـاك کـشور اسـالمی        

شکن را تنها نگذارید و دستورهاي او را که همان           خواهم که این حسین زمان خمینی بت       می
  .اجرا درآورید است مو به مو به) عج(دستورهاي امام زمان 

                                           
  .154/  بقره-1
  .»....ما با آن سالح ایمان و « جمله امام. 252، ص 13صحیفۀ امام، ج  -2
  .تعالی فرجه الشریف) عج: (چیدة مبنا  در نسخۀ حروف-3
 .496،ص 15 صحیفۀ امام، ج -4
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 شاید الیـق  . بارها به آن نزدیک شدم ولی نصیبم نشده   شهادت مرگ پرافتخاري است که      
 اینـک بـا     .شهید بودن نیستم زیرا که شهید مقامی واال دارد و من فردي گناهکـار و خـوارم                

 بلکه به منظـور احیـاي دیـنم و تـداوم انقالبـم و               ،روم نه براي انتقام    یاري خدا به جبهه می    
  . خواهم که شهادت را نصیب این حقیر کند کنم و از خدا می امنیت میهنم پاي در پوتین می

من امروز احـساس    .  من راهم را شناختم و دنبالش رفتم و خوشحالم         ،همچنین پدر جان    
 واهللا  ؟شود جواب فرزند پیامبر را نـداد        آیا می  .شود کنم که دوباره جریان کربال تکرار می       می
  .1نه

                                           
  .شود  تحریر و امضاء دیده میخانوادگی و تاریخ ، نام و نام معموالً ذیل وصیت. نامه ناتمام است  حسب ظاهر وصیت-1
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  هاي کلیدي عبارت
I  که شایسته و الیق آن باشند داوند براي کسانیاي است از جانب خ هدیهشهادت .  
I سوداگران مرگ را از بیخ و بن خواهیم کند ریشه .  

  احمد :نام
  منظمی :خانوادگی  نام

  اکبر علی :پدر نام 
  زهرا :نام مادر

  1354 دهم فروردین :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
   سوم متوسطه:تحصیالت
   ژاندارمري:کننده ارگان اعزام

  1375وپنجم تیر   بیست:تاریخ شهادت
   عراق:محل شهادت
   اصابت گلوله:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  احمد منظمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ضمن آرزوي سعادت و توفیق براي شـما خواهـشمندم بـراي            پدر و مادر و برادران عزیزم،       

ز خودگذشتگی نیروي انتظامی    من ناراحت نباشید و به یاري خداوند بزرگ و با رشادت و ا            
ناحیه سیستان و بلوچستان ریشه این مزدوران و سوداگران مرگ را که بـراي از بـین بـردن                   

کنند از بیخ و بن برخواهیم کنـد         نسل جوان کشور عزیزمان ایران از هیچ کوششی دریغ نمی         
خـود  و شما از شهادت من هدیه بزرگ الهی است ناراحت نباشـید و از ایـن فرزنـد حقیـر            

اي است از جانب خداوند منان براي کسانی کـه شایـسته و       راضی باشید چون شهادت هدیه    
  .الیق آن هستند

  فرزند شما، احمد
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  هاي کلیدي عبارت
I دانم همانا جدایی از والیت را جدایی از امامت می.  
I                 چون تکلیف شرعی و الهی خود دیدم بـا شـوق و بـصیرت و بـا میـل ارادة خـود عـازم بـه 

  .هاي حق علیه باطل شدم جبهه
I تا زمانی که جان در کالبد بدنتان وجود دارد از حق و حقیقت پاسداري کنید.  
I ها را خالی نگذارید از شما امت مسلمان تقاضا دارم که جبهه. 
I امام امت، این یاور مستضعفان و نعمت الهی در این عصر را تنها نگذارید.  
I د از جهاد و جنگ و سنگر و سالح نهراسدملتی که بخواهد عزیز زندگی کند بای.  
I از همسرم تقاضا دارم که به فرزندانم درس شهادت و ایثار و شجاعت بیاموزد.  
I دهنده راه شهدا باشند خواهم که صبور باشند و ادامه از مادر، برادران و خواهران می.  

  غالم :نام
  موثق :خانوادگی  نام

  داوود :پدر نام 
  تماشا :نام مادر

  1326 هجدهم شهریور :تاریخ تولد
   شهرستان اردبیل:محل تولد
   پایان دورة ابتدایی:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1367 چهارم مرداد :تاریخ شهادت
  آباد غرب سالم ا:محل شهادت
   اصابت گلوله:نحوة شهادت

   گلزار شهداي شهرستان شاهرود:مزار
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  غالم موثق
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1» اموات بل احیاء ولکن ال تشعرونمن یقتل فی سبیل اهللاو ال تقولوا ل«

همتا را که تمـام صـفات جمیلـه را در بـردارد و بـر ذات بـی               بی يحمد و ستایش خدا     
دهم بر یگانگی خـدا   منتهی اوست که حی است و قیوم رحمان است و رحیم و شهادت می            

دهـم بـر تمـامی پیـامبران خـدا از آدم تـا                که نیست خدایی جز خدا یگانـه و شـهادت مـی           
[...]  و هـدایت مـردم را بـه سـوي            2[...]که راز عالم بقا     ) ص(االنبیاء محمدابن عبداهللا    اتمخ

الـسالم و   علیه) ع(دهم بر تمامی ائمه اطهار و امامان به حقم علی تکامل بخشد و شهادت می 
دانـم   باشند و جدایی از آنها را جزء خواري و ذلت چیز دیگر نمی یازده فرزند معصوم او می 

از پیامبر هدایت مردم را بدست گرفتند و یکی پـس از دیگـري جـان خـود را بـراي              و بعد   
ت بـر ارواح مطهـره و پاکـشان بـاد و     ی و ته3اعالي کلمه اهللا فدا نمودند که درود و صلوات   

دهنـدگان راه آن امامـان      باشم که ادامـه     می[...] معتقد به والیت    ) عج(پس از غیبت امام زمان    
  .دانم ایی از والیت را جدایی از امامت میباشند و همانا جد می
اینجانب غالم موثق فرزند داوود اعزامی از شاهرود چون تکلیف شـرعی و الهـی خـود                   

هاي حـق علیـه باطـل شـدم الزم            دیدم با شوق و بصیرت و با میل ارادة خود عازم به جبهه            
ام تـذکر دهـم    گرامـی و مخـصوصاً خـانوادة   [...] نامه  دانم که چند نکته را بعنوان وصیت     می

هرچند که اینجانب کوچکتر از آنم که براي شما امت قهرمان سـخنانی را بعنـوان پیـام داده                   
ها را خالی نگذارید و امام امت ایـن           باشم از شما امت مسلمان عاجزانه تقاضا دارم که جبهه         

[...] ار پیرجماران و موسی زمان و یاور مستضعفان و نعمت الهی در این عصر و دوره استثم        
 شرافت و عزت بخشید تنها نگذارید و اسالم را یاري کنید تا زمانی کـه       را هاي گرفتار   انسان

جان در کالبد بدنتان وجود دارد از حق و حقیقت پاسـداري کنیـد و بـا بـذل جـان و مـال                        

                                           
 .154/ بقره -1
  .مشخص شده خوانا نیست[...] عباراتی که با عالمت .  خوانا نیست-2
 .»ةصلو« در اصل وصیت -3
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دارید که باشد خداوند نعمت و رحمتش را بر ما افزون نمایـد و سـپاس         ها را گرم نگه     جبهه
هاي کوي عشق و عاشقان اهللا را بـر زمـین نگذاریـد و در اصـالح نفـس            این پروانه  شهیدان

روم بلکـه      اینجانب بـه جبهـه مـی       .شناسید  خود بکوشید که اگر خود را شناختید خدا را می         
بهاي هزاران شهید از بهترین بودنـد ادا نمـاییم      بتوانم تکلیف خود را به اسالم عزیز که خون        

روم که مانند قطـره کوچـک بـه     و می. بنماییم) ع(بن علی ان حسینو پیروي از سرور شهید    
اهللا بپیوندم تا بتوانیم به یاري خداوند و با کمک بـه هـم                سیل خروشان و بیکران انصار روح     

ستمگران جهان را از بین برده و مژدة فتح و پیروزي را براي امت همیشه پیـروز و خـانواده           
  .معظم شهدا به ارمغان آوریم

جو باشد و رزمنده قومی که بخواهد عـزت     که بخواهد عزیز زندگی کند باید جنگ       ملتی  
بگذارد و باید از جهاد و جنگ و سـنگر و سـالح              [...]و شرافت خیر و کرامت شجاعت را        

رود باید شمع وجـود خـویش را بـسوزاند و از سـوزاندن          به جبهه می   1]که[نهراسد و آنکه    
سر داد ولی دست ذلت نداد و جـان داد ولـی طومـار              ...] [ملتی هستیم که    [...] وجود خود   

برونـد و   [...] گـو   حال که باید همگی خوب و بد فرعون و موسـی حـق            [...] ستم را امضاء    
باشد چرا آنگونه نرویم که ائمه معصومین رفتنـد  [...] بمیرند چرا مرگی را انتخاب نکنیم که       

  .چرا باشیم تا ذلیل شویم و نرویم تا عزیز گردیم
ام این است که اگر شهادت نصیبم گردید که بهترین مـرگ اسـت                من به خانواده  [...] اما    

در مصائب بردبار باشید و استقامت نمایید و صبر را پیـشه خـود قـرار دهیـد کـه خداونـد                      
در بین زنان جامعه از اسالم عزیـز تبلیـغ نماییـد از خـون               [...] دارد و     صابران را دوست می   
  .نشینی نکنید نید و خود هم از مبارزه عقبشهیدان پاسداري ک

فرزندان شـوند کـه در آینـده        [...] و از همسرم تقاضا دارم که فرزندانم را خوب تربیت             
 آنهـا بیاموزیـد   2]بـه [براي جامعه سودمند باشند و به آنها درس شهادت و ایثار و شـجاعت   

خـواهم از همـه کـه         ر آخر می  و د . نماز و احکام اسالمی راهنمایی خوب باشید      [...] آنها را   
امام عزیز را تنها نگذارید و از اوامر او به خوبی اطاعت نمایید و جبهه را پرکنیـد و از مـادر         

                                           
  .  اضافه است-1
 .  اضافه است-2
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خواهم که این حقیر را حالل نمایند و از خطاهاي من درگذرنـد و           و برادران و خواهران می    
  .دهنده راه شهدا باشند صبور باشند و ادامه

باشد و    که خانه من می    خود قرار دادم همسرم را تا زمانی       [...]ی  اینجانب غالم موثق وص     
تواند مهریه شرعی خـود را کـه     می،خواست جدا شود   میکه    وقتیم زندگی نمایید    نبا فرزندا 

در سند رسمی ازدواج ثبت گردیده برداشت نماید و همچنـین اینکـه مبلـغ یکهزاروپانـصد                 
مبلـغ  [...] م پرداخـت نماییـد و دیگـر از دیـونم            ا  باشم که وصی    تومان سهم امام بدهکار می    

باشم و همچنین مبلغ پنج هزار تومان به مادرم           بدهکار می [...] تومان به خواهر بزرگم به نام       
ا بپردازد و مبلغ پانصد تومان سهم سادات بـدهکار           مر  بدهکاري ام  وصیباشم که     بدهکار می 

رسـد پـسران و دختـرانم بـه طـور شـرع           می به فرزندانم    به ارث باشم و مابقی اموالم که        می
کننـده آگـاه و       وصـیت [...] نامه بطور     برد این وصیت    مقدس اسالم هر کس سهم خود را می       

 شـرعیه  اقـاریر عاقل و در حال صحت و اختیار من دون االکراه و االجبار و در حالیکه تمام          
وشـش    وشـصت وچهـارم دي مـاه یکهزاروسیصد        بود وصیت نمودم در تاریخ بیست      ناقد او

االول یکهزاروچهارصدوهشت هجري قمري به پایان رسید و آنچـه کـه              جمادي[...] برابر با   
  . شرع اسالم رفتار نمایندطبقتواند  ام می از وصایاي افتاده است وصی

  » اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم عیکم و «
  کننده، غالم موثق وصیت

  کیلیوصی، فاطمه 
  

  ]نامۀ دیگر وصیت[
  رحمن الرحیمبسم اهللا ال

سالم بر شهیدان اسالم درود بر رزمندگان حق بر باطل اینجانب غالم موثق فقط بـراي خـدا      
حرف اول و آخر خود را میزنم از امام امت رهبـر            . و قرآن و اسالم این راه را انتخاب کردم        

 خداونـد عظـیم را عبـادت      . ایـد   که از قرآن و اسالم کنار شده      . انقالب اسالمی کناره نگیرید   
کنید که راه نجات دنیا و آخرت است براي مـسلمین خـدمت کنیـد کـه خواسـت خداونـد          

خواهم کـه مـرا ببخـشند و     مادرم و کسانم می زناز مادر و دیگر     . باشد  مهربان و بخشنده می   
ام و   مـادر و خـانواده    . حاللم نمایند جز رضا خدا به هیچ کاري دست نزنید که عاقبت ندارد            
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، خمینـی   )عـج (سپارم خدایا، تا انقالب مهدي      خداوند بزرگ و توانا می    دیگر نزدیکانم را به     
  .را نگه دار

  غالم موثق
  

  ]نامۀ دیگر وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

هایم است اختیارات کامل      تا زمانیکه سرپرست بچه   . باشد  ام همسر اینجانب می     وکیل زندگی 
  . خود را دارد1ۀبالقبعد از آن حق . ام را دارد زندگی

هاي ده را بـا بـرادرم شـریک هـستم و              و زمین . ام   شهر اردبیل را به برادرم فروخته      زمین  
جان تو و جان دیگـر بـرادرت و         .  پرچم اسالم را باید به دوش بگیرید       من بعد از    پسرم امیر 

ام   سپارم و برادر زنم ابراهیم به خانه        همگی شما را به خداوند بزرگ می      . خواهرت و مادرت  
 احترام او را نگاه دارید و مرا به اردبیـل ببریـد   ، هروقت مادرم به شاهرود آمد   .سرکشی کنید 

  .دی نمای2دفن
  » توفیق3والسالم من اهللا«

  غالم موثق

                                           
 .»قوباله« در اصل وصیت -1
 .»دفع« در اصل وصیت -2
 .»من اله« در اصل وصیت -3
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  هاي کلیدي عبارت
I        خـود درخـت اسـالم را آبیـاري     خـون درود بر شهیدان راه حق و حقیقت آنان کـه بـا اهـدا 

  .نمودند
I  برداشتید) عج(امروز دست از امام برداشتید دست از امام زمانبه شما بگویم اگر.  
I ها و رزمندگان را فراموش نکنید هجبه. 
I مسجدها را خالی نگذارید. 
I امر والیت فقیه را اطاعت کنید و فقط در خط امام حرکت کنید. 
I  هدبه شما خانوادة پاك شهیدان صبر زینبی و اجر بدخداوند انشاءاهللا.  

  علیرضا :نام
  موحدي :خانوادگی  نام

  احمد :پدر نام 
  سکینه :نام مادر

  1341ونهم فروردین   بیست:تاریخ تولد
   شهر بسطام از توابع شاهرود:محل تولد
   اول متوسطه:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

وهـشتم فـروردین       بیست : شـهادت  تاریخ
1366  

   شلمچه:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  علیرضا موحدي
  

  سم اهللا الرحمن الرحیمب
به نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان خدایی که رحمن است و رحیم قهـار اسـت و غفـار        

 تـا  ، به نام او که به ما هستی بخشید و ما را در ورطۀ آزمایش بزرگ قرار داد       1است و رئوف  
تش را بـه    هاي بیکران که به ما عطا فرموده است شکر نعمـ            توانیم در قبال نعمت     ببیند آیا می  

 آنها را مـأمور  ، به نام خداي واحدي که پیامبران و ائمه اطهار را از میان ما برگزید     .جا آوریم 
 گزار و از مقربین درگاهت      2[...] خدایا ما    ،ها به سوي نور هدایت کنند        ما را از ظلمت    ،کرده

 عـدل   عالم بشریت سـالم بـر او کـه بـا      3]منجی[) عج(قرارمان بده و سالم بر مهدي موعود      
 سالم بـر او کـه رزمنـدگان در    ،گرداند  گسترده می4]دنیا[ عدالت را در سراسر ،اش گونه  علی
گذارنـد و آنگونـه بـراي       مانند را به جـاي مـی        هاي بی   پیروزي[...] ها با عشق او با یاد         جبهه

  .جنگید) ع(رزمند که حسین اسالم می
خونین صداي یـا مهـدي سـر       .] [..که شهداي زمان شهادتشان را با       ) عج(درود بر مهدي    

امید مستضعفان جهان و درود بـر او        [...] دادند و سالم بر امام امت خمینی کبیر قلب طپنده           
 خداونـد انـشاءاهللا او را تـا         .هـدایت فرمودنـد   [...] که جامعه ما را از قهقراي فساد به سوي          

و درود بـر    اسـالم و مـسلمین حفـظ کنـد           بـراي ) عج(و در کنار مهدي   ) عج(انقالب مهدي 
 خود درخت اسالم را آبیـاري نمودنـد و          5]خون[شهیدان راه حق و حقیقت آنان که با اهدا          

عاشقانه به نداي موالیشان لبیک گفتند و به سوي ملکوت اعلی پرکشیدند درود بر شـهیدان                
پیکرهاي غرقه به خون خود فریاد اهللا اکبر را در سراسـر جهـان بـه طنـین افکندنـد و                  با  که  

  .است و قرآن) ع(آنها که راه حسین راه ردرود ب

                                           
  .»رعؤف« در اصل وصیت -1
 . مشخص شده است خوانا نیست[...] عباراتی که با عالمت . وانا نیست خ-2
 .است» منجی«آید که کلمه ناخوانا   از سیاق کالم بر می-3
 .است» دنیا«آید که کلمه ناخوانا   بر میاز سیاق کالم -4
 .است» خون«آید که کلمه ناخوانا   از سیاق کالم بر می-5
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هـاي بـسیار کـشیدند و ایـن           خدمت خانوادة عزیزم بخصوص پدر و مادرم که زحمـت           
 بلکـه فرزنـد   ، شما را جبران کنـد 1]هاي زحمت[حقیر را بزرگ کردند و حقیر هم نتوانست         

ن خـوب   کـه همگـی حالتـا      2[...]رسانم     سالم و دعاي فراوان می     ،خوبی هم براي شما نبود    
رسانم و البته همـه       باشد و این حقیر را بخشیده باشید و خدمت خانواده هم خیلی سالم می             

خواهم در این مدتی کـه در   و من از آنها عذر می      [...]آنها مثل پدر و مادر و برادر و خواهر          
خـواهم کـه از درگـاه         براي آنها باشم و از همگی شـماها مـی         [...] خدمتشان بودم نتوانستم    

  .بخشش کنید] و[ عفو 3]طلب[وند متعال براي من خدا
سالم بر شـما اي     .  بنویسم  خواهم چند کالمی را بعنوان وصیت       اما اصل مطلب اینکه می      

باشم به شـماها وصـیتی کـنم        [...] تر از آن هستم       خانوادة شهیدپرور اول بگویم من کوچک     
اي خـانوادة  . را بپذیریـد   4]حـرف [ولی یک حرف دارم و امیدوارم از فرزند کوچکتان ایـن            

 نگذارید به شما بگـویم      5]را تنها  [کردند امام عزیز به شما بگویم همانگونه که شهدا وصیت         
) عج( امام زمان  6]اگر از  [،برداشتید) عج(اگر امروز دست از امام برداشتید دست از امام زمان         

دسـت برداشـتید و اگـر از رسـول خـدا دسـت              ) 6(دست برداشتید از حضرت رسول    
  .7یدبردارید از خدا دست برداشت

  [...]انـد و بایـد ماننـد    خوانـده ) 6(اهللا به گوش باشید که امروز شما را ملت رسـول    
ها و رزمندگان را فرامـوش نکنیـد     پس جبهه. برسانیداتمامرسول اکرم رسالت خویش را به   

  .باشند  انتظار دعا و کمک شما عزیزان می]در [که همگی

                                           
 .است» هاي زحمت«ه ناخوانا آید که کلم  از سیاق کالم بر می-1
  . مشخص شده است خوانا نیست[...] عباراتی که با عالمت .  خوانا نیست-2
 .است» طلب« از سیاق کالم، کلمه ناخوانا -3
 .است» را تنها« از سیاق کالم، عبارت ناخوانا -4
 است» اگر از«از سیاق کالم، عبارت ناخوانا  -5
 است» رفح«از سیاق کالم، کلمه ناخوانا  -6
 .»برداشته« در اصل وصیت -7
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 تـرك نکننـد و مـسجدها را خـالی           1] را دعـا [اهرانم تقاضـا دارم کـه       و از برادران و خو      
د و امیدوارم کـه     ی حرکت کن  2]امام[امر والیت فقیه را اطاعت کنید و فقط در خط            .نگذارید

همۀ شما خانوادة عزیزم این حقیر را بخشیده باشید و انشاءاهللا به شما خانوادة پاك شـهیدان         
کـنم و همـۀ شـما را بـه خـداي              می[...] ۀ شماها طلب    صبر زینبی و اجر بدهد و من از هم        

رسانم و امیدوارم که همۀ        در پایان خدمت تمام دوستان و آشنایان سالم می         .سپارم  بزرگ می 
  .آنها این حقیر را بخشیده باشند

  

  » اهللا و برکاتهحمۀالسالم علیکم و ر«
  خداحافظ، خداحافظ
  حقیر علیرضا موحدي
  التماس دعا

  روز یکشنبه 9/9/1365مورخه 

                                           
 .است» دعا را« از سیاق کالم، کلمه ناخوانا -1
 .است» امام«آید که کلمه ناخوانا   از سیاق کالم بر می-2
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  هاي کلیدي عبارت
I زنده بماند) ص(اي خدا بر ما عنایت فرمودي تا دین محمد.  
I خدایا توفیق توبه را به همۀ ما عنایت فرما.  
I ها را داد از دل و جان فرمان امام را لبیک گوییم ما باید هر وقت امام فرمان رفتن به جبهه.  
I  کوفه شودما باید نگذاریم امام ما مثل امام.  
I اي آمریکا اي شوروي اي صدام بدان که این امت این رهبر را تنها نخواهند گذاشت. 
I شود تر می افتد بار مسئولیت شما سنگین هر شهیدي که بر زمین می . 
I نامۀ شهدا عمل کنید اي امت شما باید به این وصیت.  
I   ود را فـداي اسـالم      باشید که در روز عاشورا چند فرزند خـ        ) س(و زینب ) ع(مثل امام حسین

  .کرد
I       ها، باهنرها و دیگر شهدا آبیـاري شـده    ها، و رجائی   این انقالب با خون بهترین عزیزان بهشتی

  .است 

  محمدرضا :نام
  مؤذن:  خانوادگی نام

  عبدالحسین :پدر نام 
  نرگس :م مادرنا

  1344هشتم بهمن  و بیست :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  دوم حوزوي :تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1364چهارم بهمن  و  بیست:تاریخ شهادت
   فاو:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي شهرستان شاهرود:مزار
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  محمدرضا مؤذن
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 بـه   18/3/63اینجانب محمد رضا مـؤذن، فرزنـد حـاج عبدالحـسین مـوذن، کـه در تـاریخ                   

گـویم و     صیت خود را بـه ایـن عنـوان بـه شـما مـی              هاي حق علیه باطل اعزام شدم و        جبهه
 پاکـشان محـشور     1نامۀ شهیدان عمل نماییم و مـا را بـا ارواح            امیدوارم که همۀ ما به وصیت     
  .خون خفته باشیم، انشاءاهللا دهندگان راه آن عزیزان به بگرداند و امیدوارم که از ادامه

  . 2»انفسکم دون دینکملوا عبسم اهللا الرحمن الرحیم و اذا انزلت نازله فاج«
  .»رسید جان را فداي دین کنید) مصیبت(و هرگاه ناگواري «

 و بـا    3و نایب برحقش پیر جمـاران     ) عج(با سالم و درود بیکران بر مهدي صاحب زمان          
و از ) 7( تـا حـسین  4خـون خفتـه از صـدر اسـالم از هابیـل        درود بیکران بر شـهداي بـه      

ر و از شـهداء غـرب و جنـوب کـشور بـه              تا به کربالي جنوب و غرب کشو      ) 7(حسین
. 6، انفجار حزب جمهوري اسالمی در رأس همه شهید مظلـوم بهـشتی        تیرماه 5شهداي هفتم   

که مخلـصانه بـا   ) 7(با درود بیکران بر شهداي محراب و با سالم بر رزمندگان راه حسین        
  . کفار بعث در نبردند و خود را تسلیم ذلت نکردند

ه ما بندة ضعیف تو هستیم، اي خدا تو خـود آگـاهی کـه بنـدة                 دانی ک   خدایا تو خود می     
دانی کـه    خطاکار تو هستیم و در مقابل معصومین پاکت شرمسار هستیم، خدایا تو خوب می             

ایم، خدایا خود بر بنـدگانت نـاظري و از            اي ناموفق بوده    در مقابل هر امتحانی که از ما کرده       
) ص(دا بر ما عنایت فرمودي تا دیـن محمـد         اي خ . هاي روي زمین مطلع هستی      تمام انسان 

  .زنده بماند و تا یزیدیان را به خاك مذلت بنشانیم

                                           
 .»ارواه« در اصل وصیت -1
 .»فاجلوا«در اصل وصیت . به اصحاب خویش) ع( فرازي از وصیت حضرت علی-2
 . تعلیقات.ك. ر-3
 .تعلیقات.ك. ر-4
 .تعلیقات.ك. ر-5
 .تعلیقات.ك. ر-6
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خصوص به این حقیر ضعیف، تـا بتـوانیم           خدایا توفیق توبه را به همه ما عنایت فرما، به           
 ادامـه   1»اسـت ) 6(و محمـد  ) 7(خط سرخ شـهادت خـط آل علـی        «راه شهدا را که     

  . بدهیم
ی یکی در خون خود غلطیدند و دشمن زبون را از خاك پاك میهن              خدایا شهیدان ما یک     

را به ما آموختند و مـا را  ) السالم علیه(و خود درس مکتب حسین     ] ند[اسالمی به عقب راند   
از زیر سلطۀ ابرجنایتکاران نجات دادند تا امام زنده بماند و این انقالب را به صاحب اصلی                 

آیا با دادن چنین شهیدانی چگونـه حاضـریم         .  دهند تحویل) عج(اهللا اعظم   بقیۀخود حضرت   
  در این شهر بمانیم و شاهد تشییع جنازه این شهیدان باشیم؟

هـا را داد از دل و جـان فرمـان امـام را لبیـک                  ما باید هر وقت امام فرمان رفتن به جبهه          
ز و چگونـه حاضـریم بمـانیم و ا        . هاي حق علیـه باطـل برسـانیم          و خود را به جبهه     2گوییم

رود تـا کـربال را آزاد سـازد عقـب بمـانیم؟ مـا بایـد                 که دارد به پیش می    ) ع(کاروان حسین 
 امام را یکه و تنها گذاشتند امام        4دانید که امت کوفه     می.  امام ما مثل امام کوفه شود      3نگذاریم

  . را شهید کردند
خواهنـد  که ایـن امـت ایـن رهبـر را تنهـا ن     ] ید[اي آمریکا، اي شوروي، اي صدام، بدان       

  . هاي مستضعف و ملت ما حکومت کنید گذاشت، که شما بر سر ملت
شما، چگونه بر شما وصیت کنم و حال اینکـه همـۀ           اي ملت ایران، من چگونه گویم به          

اند؟ ولـی   این شهیدانِ به خاك فتاده بر شما سخن گفتند و خط امام را براي شما متذکر شده      
گـویم اي امـت اسـالمی و امـت       شما سـرفرازان مـی  ترین انسان به عنوان یک ضعیف    من به 

ایـد،    اید، شـما خیلـی معلـول داده         شهیدپرور انقالب اسالمی اي ملت، شما خیلی شهید داده        
بدانید که مسئولیت شما سنگین شده است، هر شهیدي که بر زمین            . اید  شما خیلی اسیر داده   

  .شود تر می  شما سنگین5افتد بار مسئولیت می
                                           

 .226-227، ص 15 صحیفۀ امام، ج -1
 .»گویم« در اصل وصیت -2
 .»نگدایم« در اصل وصیت -3
  .تعلیقات.ك. ر-4
 .»مسعولیت« در اصل وصیت -5
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هـا عطـر      نامـه   نامۀ شهدا عمـل کنیـد، کـه ایـن وصـیت              باید به این وصیت    اي امت شما    
 نامـۀ   وصـیت «دانید امام هم فرمودند که        آموزد و همینطور که می      را به شما می   ) 7(حسین

خـدایا بـه مـا      . اند  ترین عزیزان این امت      خدا قسم که این شهیدان پاك        به 1»شهدا را بخوانید  
  .  عنایت بفرما- به همۀ ما-نهایت ملحق شدن به آنهاتوفیق ادامۀ راه این شهدا و در 

شما نباید این هدیه که خدا به شـما         . و حال، چند سخنی دارم با شما پدر و مادر عزیزم            
اي کـه خـدا بـه شـما داده بایـد مثـل امـام              با این هدیه  . دارید  داده است پهلوي خودتان نگه    

رزند خود را فداي اسالم کرد و بـه         باشید که در روز عاشورا چند ف      ) س(و زینب ) ع(حسین
مبادا با دادن فرزنـد خـود خودتـان را در           . شما هم باید همینطور باشید    . این کار افتخار کرد   

  . امتحان پرودگار ناموفق به در آورید
 3] گردن خود  از[ بر دوش داشتم     2]من[پدر و مادر عزیزم، من نتوانستم آن مسئولیتی که            

کنم کـه چنـین پـدر و مـادري            ولی خدا را هم شکر می     . هستمادا کنم، من پیش شما خجل       
وار بـه دشـمنان       و امیدوارم که زینب   . اند  دارم که فرزند خود را در راه اسالم و امام فدا کرده           

  . ام اسالم بفهمانی که من این فرزند را فقط به خاطر خدا و به خاطر امام در راه خدا داده
اي بـه ایـن    توانید ضربه تن فرزندم یا دیگر شهیدان نمی   ولی شما کوردالن بدانید که با رف        

 و دیگـر  6، باهنرهـا 5هـا  ، رجـائی 4ها این انقالب با خون بهترین عزیزان بهشتی      . انقالب بزنید 
و امیدوارم که شما پدر و مادر عزیزم لغزشی در این امتحان خدا از              . شهدا آبیاري شده است   

 است، سـعی کنیـد از ایـن          خداست که از شما کرده    این امتحان   . خود نشان ندهید، انشاءاهللا   
  . امتحان خدا موفق بیرون آیید

 مبادا از این لطـف خـدا          شما خانوادة شهدا هستید،     .و اما شما برادران و خواهران عزیزم        
. که شامل حال شما شده است محروم بمانید، مبادا کاري کنید که خدا از شما ناراحت شـود      

                                           
 .491، ص 14صحیفۀ امام، ج  -1
  . اضافه است-2
  .  اضافه است-3
  .تعلیقات.ك. ر-4
 .تعلیقات.ك. ر-5
 .تعلیقات.ك. ر-6
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چنین برادري را در راه خدا بـه میـدان نبـرد فرسـتادید تـا                  که این  شما باید خوشحال باشید   
و دعا کنید که همۀ ما در ایـن امتحـان خداونـدي موفـق      . دشمنان را به خاك مذلت بنشانید     

  .باشیم، انشاءاهللا
21/8/63  

  محمدرضا مؤذن
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  هاي کلیدي عبارت
I بخشد و امید به توست که نشاط و نیرو میآفریند،  پروردگارا، ایمان به توست که حرکت می. 
I شهادت است بهعشق من عشق . 
I اي خمینی منم همیشه یار و یاور تو و منم سرباز اسالم.  
I خواهم که در راه پاك خون شهیدان قدم برداري تو اي برادر و خواهر از تو می. 
I خواهم که همیشه در راه حق قدم بردارید از شما می.  
I خواهم برسر قبرم گریه کنید اگر به شهادت نایل شدم هرگز نمی اي پدر و مادر عزیزم.  

   سیداحمد:نام
   موسوي:خانوادگی  نام

  سیدمیرزا :پدر نام 
  پري ماه :نام مادر

  1345 یکم خرداد :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
  م راهنمایی سو:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

ــاریخ شــهادت ــست:ت ــفند   بی ودوم اس
1361  

   پاسگاه زید عراق:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  سیداحمد موسوي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نامۀ سیداحمد موسوي وصیت

ا مثلها و من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مـؤمن فاولئـک                 فال یجزي الّ   سیئۀمن عمل   «
  )39یۀ  آ[...]سورة مومن. (» بغیر حسابفیها یرزقون الجنۀ یدخلون

هرکس کار بدي انجام دهد، جز به همان انـدازه مجـازات نخواهـد شـد و هـرکس عمـل                     «
اي انجام دهد، خواه مرد باشد خواه زن، و با ایمان هم باشد این چنـین مردمـی وارد          شایسته

  .»گردند مند می هاي الهی بهره اندازه از نعمت شوند، و در آن بی بهشت می
آفریند، و امید به توست که نشاط و نیـرو            وست که حرکت می   ایمان به ت  این  پروردگارا،    
بخشد از این رو، برترین درخواستهاي ما از او اینکه به ما ایمانی استوار به تـو و راه تـو                       می

  .عطا کنی، و بر بینش پاك و کوشش پیگیرمان بیفزایی
 بـردارم    دیگري نیست جز راهی کـه در راه او قـدم           چیزنامۀ من جز به عشق اهللا         وصیت  

  .جز این نیست و عشق من عشق شهادت و براي راه نجات است
 برسم و تـو  )7( هستم که به این کلمه شهادت حسین 1تر   کوچک خیلیولی من از آن       

 نـه اینکـه خـون     ،خواهم که راه پاك خون شهیدان قدم بـرداري          اي برادر و خواهر از تو می      
 ،اهم که همیشه در راه حق قـدم بـرداري        خو  پاك این شهید حسینی را پامال کنی و از تو می          

 ،اي برادر و خواهر مسلمانم و تو اي خمینی منم همیشه یار و یـاور تـو و مـنم سـرباز تـو                       
هایی بـر مـستکبران اسـت و هرچـه دارم فـداي پـاي پـاك                 ن سرباز اسالم که هدفم پیروزي    

پایمـال   باشـد کـه خـون شـهید هرگـز      یادتـان  و خواهر همیـشه  2خمینی باد و تو اي برادر    
 نفـر را از آتـش دوزخ نجـات          70 این شهید اسـت کـه در آخـرت و در آن دنیـا                ،شود  نمی
خواهم که هرگـز در پـشت سـر مـن گریـه                می توو از تو اي پدر و مادر عزیزم از          . دهد  می

خواهم برسر قبرم گریه کنی و همیـشه شـاد             هرگز نمی  شدم زیرا اگر به شهادت نایل       ،نکنی

                                           
 .»کوچک« در اصل وصیت -1
 .»بردار«در اصل وصیت  -2
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  کن و تـو اي     1ر راه اسالم دادي و تو اي مادر شیرت را به من حالل            دپسري را   باشی که به    
کـنم و     و از پدر و مادر عزیـزم و خـواهر و بـرادرم خـداحافظی مـی                 .خورم م پدر عزیزم غ  

  .کنم که خدا یار و یاور شما باشد  می2دعاهمیشه 
  شیون مکـن مـادر بـر مـرگ خونبـارم         

  
ــفر دارم      ــزم س ــر ع ــن دیگ ــذر ز م   بگ

   مـن  3 این جسم و جـان     مادر فداي تو    
  

ــان ز      ــشنو ج ــن ب ــدم ز م ــن[...] یک   م
  دوســـتانم[...] در راه ایمـــان شـــد    

  
  مــادر حاللــم کــن عــش خــدا دارم      

   شـــیطانلـــشکرایـــن [...] مـــادر   
  

  آور بـــر ملـــت ایـــران گـــشته هجـــوم  
ــان     ــزیم در رزم نادان ــا خی ــه پ ــد ب   بای

  
ــدارم       ــت بی ــر بخ ــد ب ــدا باش ــر خ   ام

ــابنگــر کــه اي مــادر تــو       زهــراوةنوب
  

ــار    ــۀ کفـ ــن فرقـ ــار ایـ ــد گرفتـ   گردیـ
  ارـد تسـلیم بر ظلـم ایـن کفــا نـشـام    صارـن اعـان را در راه دیـوانـآورد ج  

ــادر    ــده م ــون ش ــه روح اهللا[...] خ   ب
  

  4ءهمچون حسین جدش درگیر این اعدا       
  بایــد شــویم قربــان چــون اکبــر رعنــا  

  
ــردارم    ــوري در بــ ــان شــ   در راه ایمــ

ــاز     ــدا س ــد ف ــیال  بای ــر ل ــون اکب   م چ
  

ــیرینم از بهـــر روح    ــان شـ   اهللا ایـــن جـ
  ها همچون تو لیال باش صابر بر این غم  

  
ــو دارم    ــک خــواهش دیگــر مــادر ز ت   ی

  گر کشته گردیـدم در جبهـه اي مـادر           
  

ــ   ــن زاري به ــن زاري رم مک ــرم مک   به
ــادر     ــو اي مـ ــن زاري تـ ــرم مکـ   بهـ

  
  یــک پــرچم ســبزي در خانــه زن مــادر  

  شــوق خــدا دارمبهــرم چراغــان کــن   
  

  ایـــن آرزو دارمچـــون قاســـم دامـــاد   
  5 آریــــد[...]هــــر شــــب جمعــــه   

  
ــدري از آن     ــرم ق ــه قب ــر گوش ــدب   6مالی

ــاد ایــن آرزو دارم      ــون قاســم دام   چ
  

  بعد از مـن اي مـادر دیگـر مکـن زاري             
ــاري    ــن یـ ــن دیـ ــنم از ایـ ــتم کـ   رفـ

  
   مــنداي اســالمســربازم مــن کــشتۀ فــ  

                                             
 .»هالل« در اصل وصیت -1
 .»عاد«در اصل وصیت  -2
 .»جانه« در اصل وصیت -3
 .»احراء«در اصل وصیت  -4
 .»آرین« در اصل وصیت -5
 .»مالین« در اصل وصیت -6
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  يهاي کلید عبارت
I روم که با خدایم مالقات کنم اکنون می.  
I  کنم سوي النۀ باصفاي جبهه جنگ پرواز می سوي سنگر خالی همرزمم به به من اکنون.  
I تفاوت بنشینی و دنیا را بر آخرت ترجیح بدهی نکند خداي ناکرده بی.  
I هیچ حزن و اندوهی به خود راه نده که ما پیروزیم.  
I رسانم  درجۀ رفیعۀ شهادت نایل شوم به شب میمن هر روزم را به امید این که به.  
I همواره پشتیبان والیت فقیه باشید.  
I ها را خالی نگذارید جبهه.  

  سیداشرف :نام
  موسوي :خانوادگی  نام

  سیدعیسی :پدر نام 
  شیرین بیگم :نام مادر

  1347 یکم اسفند :تاریخ تولد
   روستاي رویان :محل تولد
  دایی چهارم ابت:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1365وسوم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
   جزیره مجنون عراق:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي شهرستان زادگاهش:مزار
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  سید اشرف موسوي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
بسم رب الشهداء اشهد ان ال الـه اال اهللا وحـده ال شـریک لـه و اشـهد ان محمـداً عبـده و                 «

  .»رسوله
شکر خداي را توفیق یافتم در راه مبارزة حق علیه باطل شرکت کـنم و آنچـه را دارم در       

و یارانش و تمـام رزمنـدگان    ) 7(طبق اخالص نموده تقدیم ایزد منان کنم و آنچه حسین         
  .»شهادت«وار دور آن گشتند من هم آن را بازیابم؛ یعنی  صدر اسالم پروانه

با چشم خود ببیند که جنایتکاران و متجاوزان دسـت          دهد که     آیا کسی به خود اجازه می       
سوي اسالمش شرف و کشورش دراز کرده و قصد نابودي آن را داشته باشـند و سـکوت               به

 که در درونـم  1]را[روم تا آتشی  روم که با خدایم مالقات کنم، می     اختیار کند؟ من اکنون می    
سوي النۀ باصفاي     رزمم، به    هم سوي سنگر خالی    من اکنون به  . مشتعل شده را خاموش نمایم    

  . ماند کنم که دشمن بداند هیچ موقع سنگر خالی نمی جبهۀ جنگ پرواز می
شـکن قـدردانی کـنم کـه مـا را از              حجت عـصرم خمینـی بـت         امامم،  اما باید از رهبرم،     
و تـو اي  .  نجـاتم داد -سوي پرتگاهی روانـه بـودم    که به-هاي روزگار ها و گرداب    چال  سیاه
اي بـه پیـروزي رسـید؛ بـا      دانی که این انقالب به چه نحـوه   مم و دوستم خود بهتر می     رز  هم

نکنـد خـداي نـاکرده      . 4بـن مظاهرهـا      و حبیـب   3 و علـی اصـغرها     2اکبرهـا   کشته شدن علی    
هیچ حزن و اندوهی به خود راه نده کـه       . تفاوت بنشینی و دنیا را بر آخرت ترجیح بدهی          بی

 خـونی کـه در راه خـدا           مقیاس حقیقت در نزد خـدا از قطـرة         اي در   هیچ قطره «. ما پیروزیم 
  . 5»ریخته شود بهتر نیست

                                           
 . اضافه است-1
  .تعلیقات.ك. ر-2
  .تعلیقات.ك. ر-3
 .تعلقات.ك. ر-4
، ص  2الکـافی، ج    . (» دم فـی سـبیل اهللا      ة احب الی اهللا عزّ و جلّ مـن قطـر          ةما من قطر  «. ۀ حدیث نبوي است    ترجم -5

482.( 
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زمانم تبریـک   به همۀ دوستان و آشنایان و همر. و اي مادر بعد از مرگم برایم گریه نکنید          
شکن و در راه خداسـت و بـراي         اي براي امام امت خمینی بت       بگویید جان او هدیه   . بگویید

و من هر روزم را به امید اینکه به         .  جهاد رفت و شربت شهادت نوشید      همین بود که سید به    
  . رسانم درجۀ رفیعۀ شهادت نایل شوم به شب می

مـادر  . ولی خیلی گشتم شاید تو را پیدا کنم و از تو حاللیت بخـواهم و شـما را ندیـدم                  
انقـالب در   پـا گـرفتن ایـن    1دانی که از اوایل  خود بهتر می  . جان، اگر مرا ندیدي حاللم کن     

مادر جان، بعد از مرگم اشک مریز و به برادر و     .  باشم  خواستم سهمی داشته    تمامی موارد می  
خواهرانم هم بگو در سوگ من اشک نریزند زیـرا امـام بزرگوارمـان در سـوگ فرزندشـان                   

مـادر جـان، در جهـان      . باشـد   دانست که رضاي خدا در این امر مـی          اشک نریختند چون می   
  . از تو گله ندارد) 3(ر اسالم فاطمه زهراآخرت بانوي صد

به پدرم بگویید دیگر پیش جدمان سرشکسته نیستیم چون پـسرش راهـی را رفـت کـه                    
  . است که راه مرا ادامه دهید پدر جان، وصیتم به شما این . اند اش رفته و سالله) 7(حسین

ایـد   حتی یا چیزي دیدهو اما شما اي هموطنان و دوستان و آشنایان، اگر از این حقیر نارا             
است کـه همـواره پـشتیبان والیـت فقیـه           طلبم و وصیتم به شما این         من از شما حاللیت می    

  .ها را خالی نگذارید باشید و جبهه
  خدا یار و یاور شما باد
  سید اشرف موسوي

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

                                           
 .»اوئل« در اصل وصیت -1
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  هاي کلیدي عبارت
I  هاي خود ما را بر سر مقصد نهایی برساند دعا کنید که با رهبريامام را.  
I امیدوارم که اوالً ما و بعد از آن شما اسراف کردن را کنار بگذارید.  
I ات به تمام منافقین و دشمنان اسالم نشان دهی که مـا از   امیدوارم که با صبر زینب گونه    ،  مادر

  .مدوري فرزندمان باکی نداشته و نداری
I ات به تمام ناکثین و مارقین و قاسطین نـشان دهـی کـه از        صبر علی گونه    با دوارم که امی،  پدر

 .دفاع می کنیماسالم عزیز تا آخرین قطره خون خودمان 
I   گذاریم که این پرچم توحید و پیروزي که اکنون به دوش            جنگیم و نمی   تا آخرین نفس می   ما

 .امت ما است به زمین افتد
I  ،سه و در سنگر کار محکم و استوار باشیدشما در سنگر مدربرادران.  

  اصغر سیدعلی :نام
  موسوي :خانوادگی  نام

  سیدابوطالب :پدر نام 
  نسا گل :نام مادر

  1346ند  بیستم اسف:تاریخ تولد
   روستاي علیان از توابع دامغان:محل تولد
   پنجم حوزه:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1363 بیستم اردیبهشت :تاریخ شهادت
   بانه:محل شهادت
   اصابت گلوله:نحوة شهادت

ــزار ــردوس:م ــزار شــهداي ف رضــاي   گل
  زادگاهش
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  اصغر موسوي سیدعلی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )قرآن کریم. (1»ان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص«

  )امام خمینی. (جنگیم جنگیم بلکه با کفر می ما در کردستان با کرد نمی  
و با سالم و درود به نایب برحقش رهبر         ) عج(با سالم و درود به حضرت مهدي موعود         

بخش مظلومین و مستضعفین      کبیر انقالب اسالمی ایران بنیانگذار جمهوري اسالمی و رهایی        
از چنگ استعمارگران و ظالمین و با درود به شهدا انقالب اسالمی ایـران بـاالخص شـهداء                  

 و مجـروحین و اسـراء       هـاي شـهدا و معلـولین        جنگ تحمیلی و با سالم و درود به خانواده        
راه پیشبرد اهداف عالیه اسـالم و انقـالب همگـی کوشـا باشـیم و                در  مفقودین امیدوارم که    

  .همچنان کوهی محکم و پابرجا استوار باشید
 امـام را دعـا کنیـد کـه بـا            . امام و رزمندگان را دعا کنیـد       ،از شما مقلدان امام امت     2[...]  

تر  یی برساند و رزمندگان را دعا کنید که هرچه سریع         هاي خود ما را بر سر مقصد نها        رهبري
  17/1/63 .جنگ را خاتمه دهند

گذشـته خـود را     [...] ،  اسراف نکردن خطاب به پدر و مادر و برادران و خواهران          دربارة    
 .کنم که همان سخن قرآن کریم است که بخورید و بیاشـامید ولـی اسـراف نکنیـد            تکرار می 

 زرد پوست و غیـره      - سرخ - سفید -ر از افراد این جهان از سیاه       نف 60چون که در هر دقیقه      
دهنـد امیـدوارم کـه اوالً مـا و بعـد از آن شـما         را از دست مـی    3]جان خود [از گرسنگی   ... 

   14/12/62.اسراف کردن را کنار بگذارید
. اینکه هر بیشتر در بسیج و غیره شرکت جسته و اسلحه شهداء را از زمین برداریـد                [...]   
14/12/62  

                                           
 .4آیه /  صف-1
 .اند، خوانا نیست مشخص شده[...] نامه که با  هایی از وصیت  بخش-2
 .است» جان خود«آید عبارت ناخوانا   از سیاق کالم بر می-3
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 رادیـو   - میکروبـی  –هـاي شـیمیایی      هـا بوسـیله بمـب      جوانمردانه عراق در جبهه   نا[...]   
که اگر تا به حال صدام را نـشناختیم بایـد حـال صـدام را بـشناسیم کـه چـرا                      [...] . اکتیوي

هـا اسـتفاده     ممنوع بوده و اکنون عراق از این بمب       [...] هاي فوق در     چونکه استفاده از بمب   
  14/12/62. کند می
ات بـه تمـام منـافقین و دشـمنان اسـالم             امیدوارم که با صبر زینب گونه     ،  به مادر توصیه    

بـاکی نداشـته و نـداریم و همچنـان بـا منـافقین              [...] نشان دهی که ما از دوري فرزنـدمان         
آئید شما باید به فکر این باشید کـه کـی            اي که داده بودید که کی می        نامه رد[...] . جنگیم می

السالم باز شود و از آنجـا بـه           و کی راه حرم حسین علیه       [...] به نفع اسالم و مسلمین     جنگ
تعالی و به   ) عج(صاحب الزمان   [...]  آن قبله گاه اول مسلمین رهسپار شویم و          1سوي قدس 

 و اسـرا و مفقـودین و    [...]هاي شهدا و معلولین ب برحقش خمینی کبیر و خانواده   یهمراه نا 
مکـه و    ( [...]یز رزمندگان نماز جمعه به جا آوریم و سپس از آنجا به سوي            هاي عز  خانواده
المللی آزاد کنیم و به کمک جهان        رهسپار شویم و از دست غاصبین صهیونیست بین       ) مدینه
  .بشتابیم[...] 
 4 و قاسـطین   3 و مـارقین   2ات به تمام ناکثین     صبر علی گونه    با امیدوارم که توصیه به پدر،      

 که بشود خودمان اسلحه بـر دوش         هم [...]،  ما اگر این جنگ که سهل است      نشان دهی که    
 و  یمجنگـ   مـی  [...]گرفته و از اسالم عزیز تـا آخـرین قطـره خـون خودمـان و تـا آخـرین                     

  .گذاریم که این پرچم توحید و پیروزي که اکنون به دوش امت ما است به زمین افتد نمی
در سـنگر مدرسـه و در سـنگر کـار محکـم و           ه  چشما همچنان    که   5]امیدوارم[،  برادران  
 و  6مشت محکمـی بـه دهـان منـافقین        [...]  که با استوار و مقاوم بودن شما در          باشید واراست

  .منافقین ندهیددست  هاي ب سوژهگونه  انقالب زده و هیچ سازان و ضد شایعه

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
 .تعلیقات. ك. ر-2
 .تعلیفات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 است» امیدوارم«آید عبارت ناخوانا   از سیاق کالم بر می-5
 .تعلیقات. ك.ر -6
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  هاي کلیدي عبارت
I کنم همۀ شما را به تقوا و نظم در کارهایتان دعوت می.  
I تر است خواهر عزیزم این سیاهی چادر تو از خون من برنده.  
I نمازهایتان را در مسجد بخوانید.  
I از روحانیت جدا نشوید. 
I اهللا باشید همیشه در خط امت حزب.  
I براي امام دعا کنید.  
I       خواهم که تا آخرین قطرة خـون خـود بـا دشـمنان خـدا و                  از شما ملت همیشه در سنگر می

  .امان بکنید اسالم مبارزه بی
I داشتن این انقالب باید دست در دست هم داد همیشه براي نگه. 
I گذشت خصلت مردان خداست.  

  سیدمحمد :نام
  موسوي :خانوادگی  نام

  میرجبار :پدر نام 
  فاطمه :نام مادر

  1348 یکم خرداد :تاریخ تولد
  ان ابرکوه شهرست:محل تولد
   پایان دوره ابتدایی:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

ویکــم بهمــن   بیــست:تــاریخ شــهادت
1364  

   فاو :محل شهادت
  - :نحوة شهادت

   گلزار شهداي شهرستان شاهرود:مزار
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  سیدمحمد موسوي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
همیـشه برویـد مـسجد و       .  در انتظار شماسـت    1برادرم خود را به ایمان مسلح کن که قدس        

نامـۀ    بـراي امـام دعـا کنیـد وصـیت         نمازهایتان را در مسجد بخوانید به امام عشق بورزند و           
  . از گروهانی از فرمانده یکيشهید
 و با   3رحیم است و هم     2اهللا الرحمن الرحیم، به نام خداي بزرگ که او همان رحمان            بسم  

 توجه به اینکه مرگ حـق اسـت و عمـر دسـت       4کفن با   سالم به امام عزیز و شهداي گلگون      
 تا بتوانید   ، انشاءاهللا که خدا شما را موفق کند       .اي بنویسم   نامه   بر آن شدم که وصیت     ،خداست

  .ها عمل کنید به وصیت
 و از همۀ شما التماس دعـا  5»کنم من همۀ شما را به تقوا و نظم در کارهایتان دعوت می   «  
 و صـبر  6بوسم و برایتان از خداي بزرگ رحمـت      پدرم و مادر عزیزم دست شما را می        .دارم

ـ    چند صباحی خواهم    ]می[  امیـدوارم کـه مـرا    .وده و شـما را خیلـی اذیـت کـردم      نزد شما ب
 خـواهر عزیـزم     . کنید و برایم دعا کنید و از خداي بزرگ بخواهید که مرا ببخشد             ]مـ[ـحالل

 عزیـزم هرچنـد کـه    7تـر اسـت و بـرادر    این را بدان که سیاهی چادر تو از خون مـن برنـده      
 انشاءاهللا که همیشه برویـد  . خود را به ایمان مسلح کن که قدس در انتظار شماست ی،کوچک

 8 از روحانیـت .مسجد و نمازهایتان را در مسجد بخوانید و براي من گناهکار هم دعـا کنیـد   
 بورزید   اهللا باشید و به امام عشق        همیشه در خط امت حزب     . نشوید 9[...] پس از    جدا نشوید 

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .»رهمان« در اصل وصیت -2
 .»رهیم«در اصل وصیت  -3
  .»به« در اصل وصیت -4
 .البالغه ، نهج»اوصیکم به تقوي اهللا و نظم امرکم«: است) 7(حدیث از علیعبارت شهید دقیقاً ترجمه این  -5
 .»رهمت« در اصل وصیت -6
  .»برادرام« در اصل وصیت -7
 .»روحانت« در اصل وصیت -8
 .اند، خوانا نیست مشخص شده[...] عباراتی که در متن با . خوانا نیست -9
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خـونین را  زنـده بمانـد و ایـن انقـالب     ) عـج ( حضرت مهدي ظهورو براي امام دعا کنید تا       
ال « اي خداي بزرگ در لحظه شهادت به من فرصتی ده تا بتوانم کـالم کوبنـده                  .رهبري کند 

 کـنم و جـسم       دعا ،را بر زبان جاري کنم و در حق خمینی این روح بزرگ ایمان            » اله اال اهللا  
 . را ببیـنم   تآشنا گردد و با چشمی باز نابودي دشـمنان        ) عج(ات  هاي مهدي   پرخونم با دست  

الیم  و مـو   اما سرورم دانم که سرباز خوبی برایت نبودم         جان می   مهدي  .  رب العالمین  آمین یا 
 کـه  ییتـو  ، که به امید تو  زیرا پس من امیدوارم     ، خداست دانی که گذشت خصلت مردان      می

 تو شاهد بـاش بـا     ، خداي بزرگ  . پس بیا و پیش خدا ما را شفاعت کن         .ام   زنده خداییعزیز  
) س( بـراي حـضرت زهـرا      . گریـه نکنیـد    .خواهم برایم   ا فقط می  تمام وجودم و عنایت تو ر     

 ناصـر  هل من«که نداي  ) ع( حسین آن براي مظلومیت فرزندانش گریه کنید براي        .گریه کنید 
  . گریه کنید،یاري و مظلومیت برآمد در نهایت بیاش »1ینصرنی

  
   منـــزل ویـــران بـــروم2ینخـــرم آن روز کـــزا

  
  3 جانــان بــرومراحــت جــان طلــبم وز پــی  

    
  ]نامۀ دیگر وصیت[

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 جمهـوري   4سالم به امام امت و رهبر تمـامی قـواي ارتـش و سـپاهیان و بـرادران بـسیجی                   

 سالم و درود به تمـامی شـهداي انقـالب اسـالمی ایـران      .شکن اسالمی ایران  و خمینی بت 
هاي فراوان مرا     تیپدر عزیز و مهربانم که با سخ      بر   سالم   .خصوص شهداي جنگ تحمیلی     به

و بـه   . هـایش مـرا بـزرگ کـرد         خـوابی   مادر مهربانم که با بـی     به  سالم  . بزرگ و تربیت کرد   
 اسـالمی خـودم رسـانید و        وطـن واالترین درجۀ افتخار یعنی شهادت در راه قرآن کـریم و            

نامـه خـود را        وصـیت  .سالم بر برادران عزیز و مهربانم که با دعا خیرش مرا بدرقه نمودنـد             
 بخـصوص شهرسـتان شـاهرود و        و هـا    شهراستان کلیه درود بر امت اسالمی      .کنم  ع می شرو

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .»...زي که از این اي خوش آن رو «در اصل وصیت  -2
 .شعر از حافظ است -3
 .»هاي بسیج«در اصل وصیت  -4



 269     سیدمحمد، موسوي ¹استان سمنان 

 ،ام  نائـل آمـده  اکنون که من به درجۀ رفیع شهادت      هم .درود بر شما ملت شهیدپرور شاهرود     
 خـدا  [...]خواهم که تا آخرین قطرة خون خود با دشـمنان   از شما ملت همیشه در سنگر می   

  . گویان شرق و غرب بکوبید دهان یاوه  گره کرده بریکنید و با مشتامان ب مبارزه بیو اسالم 
خواهم که براي من گریه نکنید و همیشه بـه یـاد              ام می   مادر عزیزم و خواهر گرامی    پدر،    

  .شهداي این انقالب اسالمی باشید
خواهم که کمی استراحت کند و زیـاد خـود را در رنـج و                  می ام  خسته  از پدر عزیز و دل      

 با تمـام قـدرت بـا        ، کوچک هستند  1خواهم که هرچند هم      از برادرانم می   .رار ندهد عذاب ق 
 ،ام  دشمنان دین و کشورمان مبارزه کنند و حال که من به درجـۀ رفیـع شـهادت نائـل آمـده                    

پیامی به همۀ دوستانم دارم که این است آزادي و این است سرود آزادي که با خون تمـامی                   
پس اي دوستان و برادران عزیزم ایـن شـما هـستید        . شود   می شهداي انقالب اسالمی نواخته   

داشتن این انقالب بایـد دسـت          پس همیشه براي نگه    .دارید  که آهنگ این انقالب را نگه می      
 تا این انقالب همیشه سرافراز برجا بماند و شما پس از شـهادت رسـیدنم        ،در دست هم داد   

مان را کوچه شهید بگذارید و سر         وچهاي بزرگ برایم درست کنید و اسم ک         خواهم حجله   می
اي بـراي مـن و تمـام شـهداي          فاتحـه  .اند اهللا اکبر    مزارم با صداي خود بگویید شهیدان زنده      

 زنـده و جاویـد بـاد راه شـهیدان مـا و از شـما دوسـتان عزیـزم                .انقالب اسـالمی بخوانیـد    
  .خواهم که این چند کلمه را بر روي سنگ قبرم بنویسید می

  
ــر ــ2هــــ ــردم ســــــوي نظــــ   ر کــــ

  
ــر    ــويهـــ ــذر کـــــردم 3کـــ    گـــ

ــدم    ــون دیـــــ ــستر و خـــــ   خاکـــــ
  

  ویرانــــــــه بــــــــه ویرانــــــــه    
ــاده    ــویی  افتــــ ــر ســــ ــه هــــ   بــــ

  
  گلگـــــــون شـــــــده گیـــــــسویی  

ــتیدیگـــــــــر نبـــــــــود      دســـــــ
  

ــانه     ــد شــــ ــوي کنــــ ــا مــــ   تــــ
    

                                           
  .»هرچیم« در اصل وصیت -1
 .»بر«در اصل وصیت  -2
 .»به هر کویی«در اصل وصیت  -3
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خمینی را  ) عج(حتی کنار مهدي  ) عج(زنم خدایا خدایا تا انقالب مهدي       با تمام قلبم صدا می    
   اهللا اکبر1اند غلطیدهخون به  [...] .دار نگه

هاي ایران بـراي   میرم که تمامی بلکه تمامی بسیجی   من براي تو می    )7(حسیناي کربالي   
  .رسند دارند به عشق حسین می عشق تو از عزیزترین مال و جان خود دست برمی

  .جاري نمایم» ال اله اال اهللا«خدایا به من در آخر عمرم فرصتی بده تا بتوانم بر زبانم 
  

ــوي  ــر ســــ ــر هــــ ــر کــــ   دم نظــــ
  

   گــــــذر کــــــردمکــــــويهــــــر   
ــدم    ــون دیـــــ ــستر و خـــــ   خاکـــــ

  
  ویرانــــــــه بــــــــه ویرانــــــــه    

ــاده    ــویی  افتــــ ــر ســــ ــه هــــ   بــــ
  

  گیـــــــسوییگلگـــــــون شـــــــده   
ــا مــوي کنــد شــانه  دیگــر نبــود      دســتی ت

  
ــانه     ــد شــــ ــوي کنــــ ــا مــــ   تــــ

    

خمینی را  ) عج(حتی کنار مهدي  ) عج(زنم خدایا خدایا تا انقالب مهدي       با تمام قلبم صدا می    
  .دار نگه
[...]  

  
   جان مهـدي جـان نوبـت بـه مـا رسـیده            مهدي

  
ــه    ــن غنچ ــیده   ای ــربال رس ــر از ک ــاي پرپ   ه

   کـــربال رســـیدهســـفرهـــا از  ایـــن نوجـــوان  
  

  )2(غرقـــه بـــه خـــون گـــردم اي مـــادرم  
  بهــــشت محمــــدي در ســــنگرم اي مــــادر  

  
  بهـــشت محمـــدي در ســـنگرم اي مـــادر  

  )2(حاللـــم کـــن حاللــــم تـــو اي مــــادر     
  

  )2(حافظبینم تو را دیگر اي مـادر خـدا          نمی  
ــ    ــا مـ ــرم دل ز دنیـ ــن بمیـ ــر مـ ــدم ن اگـ   بریـ

  
ــن     ــر مـــــــ ــادر اگـــــــ   [...]مـــــــ

[    

  »والسالم«
  سید محمد موسوي

20/[...]/[...]13  

                                           
 .»اند خفتیده«در اصل وصیت  -1
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  هاي کلیدي عبارت
I ستایش و سپاس خداوند بزرگ جهانیان را که جان همۀ ما در دست اوست. 
I      که اگر شهادت افتخارم گردید در جنـازه مـن   ام از شما تقاضا دارم        پدر و مادر عزیز و گرامی

 . نکنیدگریه
I    کنم که فرزندم را خـوب تربیـت کنـد تـا در آینـده پـشتیبان اسـالم و          به همسرم سفارش می

  .انقالب باشد

  سیدمحمدرضا :نام
  موسوي :خانوادگی  نام

  سیدوهاب :پدر نام 
  زهرا :نام مادر

  1336 ششم فروردین :تاریخ تولد
 روســتاي رویــان از توابــع :محــل تولــد
  شاهرود

   پایان دوره متوسطه:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1364ودوم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
   اروندرود:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  سیدمحمدرضا موسوي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
ام درود بـه امـ  . ستایش و سپاس خداوند بزرگ جهانیان را که جان همۀ ما در دست اوسـت  

) ع(و نایب برحقش امام خمینی و سالم بر شهداي به خون خفته کربالي حـسین  ) عج(زمان
پـدر گرامـی و مـادر    .  ایران و به امید پیروزي بـراي رزمنـدگان اسـالم   )ع(حسینو کربالي   

اید و حق بزرگی برگردن       هاي زیادي را متحمل شده      ها و رنج    عزیزم شما به پاي من زحمت     
چنـد مطلبـی را بـه عنـوان         . هاي خود را حاللم کنید      دوارم که زحمت  من داشته و دارید امی    

اهللا و پـدر و   تر از آن هستم که براي امـت حـزب          تذکر نه به عنوان نصیحت زیرا که کوچک       
ام از شـما تقاضـا        مادر و غیره نصیحتی داشته باشم، و آن اینکه پدر و مادر عزیـز و گرامـی                

و شـادمانی   [...] نازه من گریه نکنیـد کـه موجـب          دارم که اگر شهادت افتخارم گردید در ج       
دشمنان اسالم شود که این سفارش را به همسر عزیزم و برادران و خـواهرانم نیـز دارم بـه                     

کنم که فرزندم سیدحسین را خوب تربیـت کنـد تـا در آینـده پـشتیبان                   همسرم سفارش می  
ر خانۀ مـن آمـده اسـت    در ضمن چون همسرم به امیدي د      . رهبر باشد [...] اسالم و انقالب    

توانید اگـر    منزلم هرچه هست از او نگیرید و باغ و آب هم از آن فرزندانم باشد و می          1اثاثیه
  . والسالم.هایم را بدهید باغ درآمدي داشت از آن قرض

  به امید سالمتی رهبر و پیروزي رزمندگان اسالم  

                                           
 .»اساسیه« در اصل وصیت -1
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  هاي کلیدي عبارت
I      زمین بماند و سالح را به قلب دشمن نشانه بگیر             سالح من به     برادر عزیزم، نگذار بعد از من

  .افتاده استها به زمین  تا دشمنان نگویند که سالح
I          دست از این انقالب اسالمی برندارید که نابودي انقالب اسـالمی برابـر بـا نـابودي اسـالم و

  .باشد قرآن می
I پروردگارا ما را یاري فرما تا عالم بدون عمل نباشیم.  
I طلبیم از خدایی که جز او معبودي نیست ش میآمرز.  
I خواهران عزیز، حجاب خود را حفظ نمایید که حجاب شما سنگر شماست.  
I دهندة راه شهدا باشید خواهران و مادران، ادامه.  
I فرمان امام عزیز گوش دهید و مانند مردم کوفه امام را تنها نگذارید به. 
I که ملت ما از جنگ خسته شدندها را پر کنید تا دشمنان گمان نبرند جبهه . 
I هاي شهدا به فرمان امام عزیز گوش دهند امت شهیدپرور و خانواده. 
I                   سنگرداران اقتصاد و تولید در کشور، سنگر اقتصاد و تولید را رونق بخشید و تا آنجا که توان

  .دارید در راه خودکفایی ایران بکوشید

  )میرزا محمد(سید محمود  :نام
  موسوي چاشمی :خانوادگی  نام

  رضا :پدر نام 
  سحر :نام مادر

  1343ام شهریور   سی:تاریخ تولد
   توابع شهرستان شاهرود:محل تولد
   سوم ابتدایی:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

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

   گلزار شهداي زادگاهش :مزار
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  چاشمی سیدمحمود موسوي
  

  مبسم اهللا الرحمن الرحی
نام خداوند که پاسدار حرمـت        باشد، به   نام خداوندي که سزاوار حمد و ستایش بیکران می          به

دهـد رزمنـدگان سلحـشور و         نام خداوندي که یاري مـی       کفن است، به    خون شهداي گلگون  
  .مستضعفین جهان را

ـ    کران بر خداوند تبارك و تعالی که به        حمد و ستایش بی      د ما توفیق داد تـا در راه خداون
و اسالم و قرآن و مسلمین قدمی مثبت برداریم و بتوانیم خدمتی کوچـک در مقابـل اسـالم                   

و بـا سـالم بـه روان پـاك          ) ص(األنبیـا   و با سالم و درود به روان پـاك خـاتم          . عزیز نماییم 
الزمـان    اهللا األعظم حـضرت صـاحب       بقیۀالمعصومین و با سالم و درود فراوان به محضر            ئمۀا

و صاحب والیت و با سالم فـراوان بـه محـضر رهبـر کبیـر ایـران امـام                    ) عج(مهدي موعود 
 و بـا سـالم و درود   1اهللا منتظـري  قدر آیت شکن زمانه و با سالم به فقیه عالی     خمینی این بت  

تـا انقـالب   ) ع(فراوان به روان پاك شهداي عزیز از صدر اسالم و ساالر شهیدان امام حسین    
  . همه رزمندگان سلحشور و فداکار و ایثارگراسالمی و جنگ تحمیلی و با سالم به

  :نامه این حقیر سید محمود موسوي وصیت
به شما و تمـام آشـنایان   . پدر و مادر مهربان و بزرگوارم و برادر عزیز و خواهران دلسوز     

کنم که براي من بعد از شهادتم عزا نگیریـد و لبـاس سـیاه نپوشـید و                    و دوستان وصیت می   
رود   خواهد که وقتی جنازة من روي دستان به طرف مزار می            دلم می . براي من گریان نشوید   

دانم از دسـت   کسی گریان نباشد تا دل دشمنان اسالم و انقالب اسالمی شاد شود، گرچه می     
 3ولی آیا خون من از خون علـی اکبـر         .  خیلی سخت است   2دادن یک جوان در یک خانواده     

ام  وار دنبال جنـازه    یز و خواهران من، زینب    تر است؟ پس شما مادر عز       رنگین) ع(امام حسین 

                                           
 .تعلیقات.ك. ر-1
 .»خانواد« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات.ك. ر-3
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صـبر داشـته    ) ع(و تو اي پدر عزیز و بزرگوارم همچـون حـسین          . راه بیفتید و گریه نکنید      به
  . باش
دانم که به شما ظلم و ستم کردم و آزار     نمایم، می   و از همۀ شما عفو و بخشش طلب می          

ر عزیـز و خـواهران مهربـان و         فراوان به شما رساندم و تندخویی کـردم مخـصوصاً از مـاد            
خواهم که مرا ببخـشید و بـراي مـن دعـا        دلسوزم که از من بدي دیدید، از شما عاجزانه می         

کار درگذرد و مورد آمرزش       شما از گناهان این بندة گنه     ] ي[وسیلۀ دعا ] به[ تا خداوند     کنید،
  . و رحمت خود قرار دهد

زمین بماند و سالح را به قلب دشـمن           به  و تو برادر عزیزم، نگذار بعد از من سالح من             
و .  و کسی نیست که آنها را بـردارد        افتادهها به زمین      نشانه بگیر تا دشمنان نگویند که سالح      

هرگز امام را تنها نگذارید و دست از ایـن انقـالب اسـالمی برنداریـد کـه نـابودي انقـالب             
  .باشد اسالمی برابر با نابودي اسالم و قرآن می

ر من این است که مرا در کنار شهید عزیز برادر سید تقی عمادي دفـن کنیـد   وصیت دیگ   
  .و بر سر مزارم عکس برادر عزیزم را بگذارید

یـا غفـار الـذنوب و یـا سـتار      «خدایا پدر و مادر ما را از ما راضـی و خـشنود بگـردان؛       
ا از دوش مـا     کند؛ ایـن بـار گـران ر         هایمان سنگینی می    بار خدایا گناهان بر دوش    . 1»العیوب

بردار و پدر و مادر ما و تمام مـؤمنین و مؤمنـات را مـورد لطـف قـرار ده و از گناهانـشان                         
خاطر گناهـان و عیوبـشان نـزد خودمـان رسـوا مـساز و        درگذر و این بندگان ناچیزت را به    

  .عاقبت ما را ختم به خیر و ختم به شهادت بگردان
مسبب عمل ما قرار بده و ما را یاري فرما تا           پروردگارا دعا را وسیلۀ تقویت روحیۀ ما و           

مسئولیت کنیم و از آن چـون امـانتی         ] و[ تعهد   2]و[عالم بدون عمل نباشیم و نسبت به دعا         
پاسداري کنیم و خود هادي ما باش تا همیشه ظاهر و باطنی طـاهر داشـته باشـیم کـه ایـن                      

ز خدایی که جـز او معبـودي        طلبیم ا   آمرزش می . طهارت به دعا و نیایش ما معنا خواهد داد        

                                           
  .241، ص 2مستدرك، ج .  در ما یتعلق به ابواب الکفندعاازي از فر -1
 .  اضافه است-2
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آمین یـا  . گردیم سوي این خدا باز می  و به - زندة پاینده، صاحب شکوه و بخشندگی      -نیست
  .رب العالمین

، خمینـی را    )عـج (، تا ظهور حضرت مهدي    )عج(خدایا خدایا، تا انقالب حضرت مهدي       
یـت بپوشـان،    دار، رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما، مجروحین و معلولین را لباس عاف             نگه

  .زیارت کربال را نصیب رزمندگان حق بگردان
  نامۀ بندة حقیر خداوند وصیت

  سیدمحمود موسوي
8/7/1366  

  ]اي دیگر نامه وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

   1»اللهم انی اسئلک األمان«
   2» اال من اتی اهللا بقلب سلیمیوم الینفع مال و ال بنون«
کـدام    دارم از روزي که مـال و فرزنـد و پـدر و مـادر هـیچ                پروردگارا از تو ایمنی مسئلت      «

  .»توانند دفع بال و عذاب کنند مگر کسی که بیاورد قلبی سالم و پاك را نمی
سپاس و حمد خدایی را که به ما توفیـق          . سپاس و حمد خدایی را که خالق جهان است          

ست و شکر کـه مـا را        تا راهی را بشناسیم که در آن راه رضاي و خشنودي او در آن ا              ] داد[
دهنـدة    ما توفیق داد تـا ادامـه        قدم در آن راه قرار داد و سپاس بیکران بر آن خالق که به                 ثابت

هـاي   خدایا قدم. 3که در آن راه رضاي او در آن است قرار داد ) ع(راه شهدا و راه امام حسین     
  . د پرنور گردانهاي ما را قوي و قلبمان را به نور وحدانیت خو ما را ثابت گردان و بدن

 یاهللا تعـال   اهللا االعظم حـضرت مهـدي عجـل        بقیۀبا درود و سالم بر منجی عالم بشریت           
اهللا موسوي االمـام    اهللا العظمی حاج سید روح       و نایب برحقش حضرت آیت       4شریفالفرجه  

                                           
  . )7(هاي حضرت علی  از مناجات-1
 .»بقلب تسکین«در اصل وصیت . 88-89/ شعراء -2
 .»دادي« در اصل وصیت -3
  .»عج اله« در اصل وصیت -4
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اهللا منتظـري و بـا    قـدر آیـت   خمینی این اسوه مقاومت و امید مستضعفان جهان، و فقیه عالی          
 و درود به روان پاك شهدا از صدر اسالم و شهداي کربال تا انقالب اسـالمی و جنـگ      سالم

با سالم به شما امـت دالور و شـهیدپرور و بـا سـالم و درود بـر رزمنـدگان                . تحمیلی ایران 
نامه به روي کاغذ بر قلـم         عنوان توصیه و وصیت     چند کلمه به  . سلحشور و همیشه در سنگر    

  .آورم می
پدر عزیز، مبادا براي اینکه فرزند خـود را در          . ا پدر و مادر عزیز و فداکار      با سالم به شم     

تن نمایی تـا دشـمنان شـاد          راه خدا و اسالم و قرآن فدا نمودي عزا بگیري و لباس سیاه به               
راه   خواهد وقتی دنبال جنازه مـن بـه         اگر چنانچه من لیاقت شهادت را داشتم، دلم می        . شوند

مادر عزیز، امیدوارم بعد از شـهادتم کـه         . قدم باشی   صبور و ثابت  ) ع(افتادي همچون حسین  
 صابر باشی و گریـان نـشوي و بـر سـر و     ، استکه راه خدا) ع( در راه امام حسین   فدا شدن 

که فرزندان خـود    ) س(خواهد همچون زینب    دلم می . شاد شوند   صورت مزنی تا دشمنان دل    
ت نشان داد شما نیز صبر و مقاومت نشان         فدا نمود و صبر و مقاوم     ) ع(را در راه امام حسین    

  . تن منما و عزا مگیر و لباس سیاه به. دهی
دانم از دست دادن جوانی از یک خانواده خیلی سخت است ولی مگر خون ما               گرچه می   

، مگـر آنهـا پـدر و        تر است، مگر آنها جوان نبودنـد        رنگین) ع(از خون علی اکبر امام حسین     
افتخار کنید که فرزنـد شـما   . و اصحابش گریه کنید) ع(مام حسین پس براي ا]نداشتند[مادر  

خدا را شکرگزار باشید که بـه فـساد کـشیده    . المستقیم رفته   و به صراط   1[...]در راه خداوند    
افتخار کنید که چنین فرزندي را تربیت کردید که همان راهـی رفتـه اسـت کـه شـما                . نشده

  . خواستید و رضا و خشنودي خدا در آن است
از . هایی که براي من کشیدید متـشکر و سپاسـگزارم   ها و مشقت ضمناً از زحمات و رنج     

  . نمایم خداوند متعال صبر و مقاومت بسیار براي شما و تمامی خانواده شهدا طلب می
 دلداري دهی و    2]را[اما شما برادر عزیز، امید است که بعد از شهادت من به پدر و مادر                  

هاي حق علیه باطل رفته و با  ي و راه ما شهدا را ادامه دهی و به جبهه         دست گیر   سالح مرا به  

                                           
 .  خوانا نیست-1
 .  اضافه است-2
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تجاوزگران به این مملکت مبارزه نمایی تا درس عبرتی باشد بر آنهـایی کـه جهـاد را تـرك        
خواهران عزیز، حجاب خود را حفظ نماییـد کـه حجـاب شـما سـنگر شماسـت و                   . کردند
نشان دهید و با تبلیغ و ارشـاد خـواهران و           وار زندگی کنید و از خود صبر و مقاومت            زینب

  .دهندة راه شهدا باشید مادران ادامه
هاي شهدا این است که راه عزیزانشان را ادامه دهنـد   وصیتم به امت شهیدپرور و خانواده   

فرمان امام عزیز گوش دهند؛ و مانند مردم کوفـه امـام را تنهـا نگـذاریم، کـه انـشاءاهللا                       و به   
ها را پر کنید تا دشمنان گمان نبرند که ملـت مـا       جبهه. حال هم نگذاشتید    بهگذارید و تا      نمی

از خداونـد پیـروزي رزمنـدگان حـق و     . دهند از جنگ خسته شدند و راه شهدا را ادامه نمی     
  .خواهم اهللا را می شما امت حزب

 را  اي عزیزان، سنگر اقتصاد و تولید     : وصیتم به شما سنگرداران اقتصاد و تولید در کشور          
البته تـا آنجـا     . رونق بخشید و تا آنجا که توان دارید در راه خودکفایی خود و ایران بکوشید              

ها بیایید تا هر دو سنگر را داشته باشید که ایـن   توانید و براي شما امکان دارد به جبهه       که می 
از خداونـد موفقیـت و سـالمتی در کارهـا در            . فرموده امام عزیز است     یک واجب شرعی به   

  . هاي حق علیه باطل را براي شما خواهان و خواستارم گر اقتصاد و تولید و جبههسن
خـاطر نافرمـانی و    در آخر از شما پدر و مادر عزیز و مهربان طلـب عفـو و بخـشش بـه        

طلبم و    اذیت و آزاري که از من دیدید را دارم و از همه دوستان و خویشاوندان حاللیت می                
.  بزرگواري خودتان ببخـشید و حاللـم کنیـد          دید امیدوارم که به   کار دی   اگر آزاري از من گنه    

و حتـی در کنـار      ) عـج (خدایا امام عزیزمان این امید مستضعفان جهان تا ظهور آقا امام زمان           
خـدایا پـدر و مـادر مـا را از مـا راضـی و       . آن حضرت در پناه خودت او را محافظت بفرما     

خـدایا  .  ما را از مـا راضـی و خـشنود بگـردان            خدایا ما را بیامرز و شهداي     . خشنود بگردان 
  .پروردگارا قلم عفو بر جرایم اعمال ما بکش. عواقب امور ما را ختم به خیر بگردان

تـر بـه کـربالي معلـی          خدایا رزمندگان اسالم را به پیروزي کامل برسان و هرچه سـریع             
وداألثرهــا را بــه مــا را آزاد بگــردان و خبــر ســالمتی و آزادي مفق] ي[خــدایا اســرا. برســان
   .آمین یا رب العالمین. هایشان برسان خانواده

  » اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «
  نامه سید محمود موسوي وصیت
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  هاي کلیدي عبارت
I تابی نکنید و صبر و استقامت پیشه کنید پدر و مادر اگر شهادت افتخار من شد در مرگم بی. 
I انید که با مرگم خداوند شما را در امتحان بزرگ قرار خواهد دادپدر و مادر این را بد. 
I خدا را بجویید و تقوا پیشه کنید. 
I بزرگ کنید) 3(دو خواهرم را همچون زینب. 
I کنم برادر شما را به تقوا و اطاعت از امام و اسالم دعوت می. 
I         ادت پرافتخار را دریاب ستیز و انتقام شهیدان را بگیر و یا شه    ببرادر سالحم را برگیر و با کفر

 . شهیدان کربال ملحق شوهو ب
I ها شرکت کنید از خط امام پیروي کنید و در نماز جمعه.  

  سیدمرتضی :نام
  چاشمی موسوي :خانوادگی  نام

  اهللا سیدصفی :پدر نام 
  شهربانو :نام مادر

  1343ام شهریور   سی:تاریخ تولد
 روستاي چاشـم از توابـع       :محل تولـد  
  مهدیشهر
   اول متوسطه:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1361 بیستم بهمن :تاریخ شهادت
   فکه:محل شهادت
  - :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  چاشمی سیدمرتضی موسوي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1»انا هللا و انا الیه راجعون«
  .2»اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون ین قتلوا فی سبیلو ال تحسبن الذّ«
اند و در پیش خـدا روزي   اند مردگانند بلکه زنده برید آنان که در راه خدا کشته شده   گمان م «

  .»خورند می
اهللا االعظم ارواحنا له الفداء و نایب برحقش امام           بقیۀعصر    با سالم و درود بیکران بر ولی        

شکن و سالم و درود بر شهیدان از هابیل تا خاتم از خاتم تا حـال و سـالم          امت خمینی بت  
شـکر و سـپاس بـر    . 3بر سرور شهیدان اباعبداهللا و سرور شهیدان ایران شهید مظلوم بهـشتی   

خداوند منان به این بنده حقیر این توفیق داده تا در جبهه حق حضور یابم و دشمنان اسـالم         
  .بجنگم و خون ناقابل را فداي اسالم کنم

ه کـه از ذرات وجـودم     سـالم گـرم و صـمیمان      . اما بعد به شما پدر و مادر گرامی سـالم           
پدر و مادر اگر شهادت افتخار من شد و به لقاء اهللا پیوسـتم در       . خیزد امیدوارم بپذیرید    برمی

استقامت پیشه کنید که خدا با صابران است و این را بدانید که              تابی نکنید و صبر و      مرگم بی 
 در گفتارتـان  با مرگم خداوند شما را در امتحـان بـزرگ قـرار خواهـد داد تـا ببینـد چقـدر          

صداقت وجود دارد امروز خداوند فرزند حسین امام امت را برانگیخت تـا شـما امتحـان را                  
 4[...]پس بدهید بکوشید سربلند از امتحان که رساندن خون شهیدان به جامعه چون زینـب                 

آیـد و چـه    و این را بدانید مرگ سراغ همۀ ما مـی . و صبر و شکیبایی در مرگ فرزند هست     
 امام امت لبیک بگـویم و در راه خـدا جهـاد کنـیم و                5»هل من ناصر ینصرنی   «نداي    به بهتر

شهادت را در آغوش بکـشیم و در پـیش خداونـد و پیـامبر اکـرم و ائمـه روسـفید باشـیم                        
                                           

 .156/  بخشی از بقره-1
  .169/ مرانع  آل-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .خوانا نیست -4
 .تعلیقات. ك. ر-5



 )دفتر دوازدهم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)16(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 292

همچنین این را بدانید و آگاه باشید هرگز راضی نیستم در مرگم گریه کنید به خـصوص در                  
هم بسیار کـم و بهتـر اصـالً مگریـد همچنـین خـدا               کنید در خلوت آن       جمع، اگر گریه می   

نی و من ا             «فرماید    می ب ح نی و من عرفنی اَ نی وجدنی و من وجدنی عرَفَ ب نی  من طَلَ شَقَ حبنی ع
تَلتُ        شَقتُه و من عشقته قَ و من         و من عشقنی ع دیتَه ی علَ  1»دیتـه فاَنـا دیتـه     علـی   ه و من قتلته فَ

 تا خدا عاشق شما شود و شهادت را افتخار شما کنـد             ،یشه کنید د و تقوا پ   یپس خدا را بجوی   
کـه خـدا   ] بـراي کـسی  [چـه سـعادت اسـت      چنین باشیم و هم،خواهم ما   و از خداوند می   

 کـه تـا آسـوده در جـوار حـق            ،خواهم مرا حالل کنید      در آخر از شما می     .بهایش باشد   خون
خواهم دو خـواهرم را همچـون    ا میبیارامم و هر جا که میل شما بود مرا دفن کنید و از شم          

تومان 100 روز روزه نگرفتم برایم بگیرید و همچنین         15دانید    بزرگ کنید و می   ) 3(زینب
  .امامزاده ابوالقاسم بدهکارم بدهیدبه 

اما به شما برادران بخصوص به شما یوسف شما را به تقـوا و اطاعـت از امـام و اسـالم                
مرگم شکیبا و همچون کوه استوار باشی و سالحم را          خواهم از شما در       کنم و می    دعوت می 

انتقام شهیدان را بگیـر و یـا شـهادت          . ستیز و قلب دشمن سیاه روي را بدر       ببرگیر و با کفر     
 دنیـوي و اخـروي      2سعادت شهیدان کربال ملحق شو که این بهترین         بهپرافتخار را دریاب و     

به شـما ملـت شـهیدپرور ایـران        در آخر    کردماست و به وظیفۀ انسانی و شرعی خود عمل          
گـویم کـه از خـط امـام      تر از آن هستم پیام برسان اما فقط چند کلمه می          هرچند من کوچک  

  .ها شرکت کنید پیروي کنید و در نماز جمعه
، )عـج (، تـو را بـه جـان مهـدي         )عج(دیگر عرضی ندارم خدایا، خدایا، تا انقالب مهدي         

  . عمر او بیفزادار، از عمر ما بکاه و بر  خمینی را نگه
  »والسالم«

  سیدمرتضی موسوي
  16/11/61مورخ، 

                                           
 .»من طلبنی وجدنی«تعلیقات ذیل . ك. ر-1
 .»شهادت« در اصل وصیت -2
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  هاي کلیدي عبارت
I خاطر اوست و شدنم در جهت اوست و معشوق و معبود و مرادم اوست ام به زندگی.  
I لبیک) 7(جان لبیک و اي اسالم لبیک و اي زادة حسین) ع(حسین.  
I لبیک،اي پیشتاز و اي امام و رهبر و اي خمینی .  
I باشید، که در خط اوست پشتیبان انقالب و امام و هر کسی .  
I  ترین راه به مقصد است تفکر عالیبر مزار من تفکر کنید، زیرا.  

  

  سیدحسین :نام
  فوالدي موسوي :خانوادگی  نام

  سیدصادق :پدر نام 
  کوکب :نام مادر

  1343 هشتم آذر :تاریخ تولد
   شهرستان مهدیشهر:محل تولد
   چهارم متوسطه:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1363 ششم فروردین :تاریخ شهادت
   دشت عباس:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي بهشت زهراي تهران:مزار
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  فوالدي سیدحسین موسوي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم الرب الشهدا و الصدیقین

 بـه اویـم و    ام در جهـت اوسـت و زنـده    نام او که زنـدگی     به. به نام او که همه چیزم اوست      
خاطر اوست و شدنم در جهت اوسـت و معـشوق و معبـود و مـرادم      ام به    زندگی وسالمتی  

  :گویم جاست که می اوست و در این
  

  شـــهادت ســـرآغاز پاینـــدگی اســـت   
  

  نترسم ز مرگی که خـود زنـدگی اسـت           
    

اهللا دیگـري   اکنون یوم. اهللا قرار داد هاي عمرم را تا فرارسیدن یوم کنم که سال خدا را شکر می   
اللهی که در هـزار و سیـصدواندي سـال            باشد؛ همان یوم    می) ع(اهللا حسین   است که پیرو یوم   
  .  را سر داد1»هل من ناصر ینصرنی«در میدان شهادت در آن روز نداي ) ع(پیش این حسین

جان اگر در آن فضاي داغ و خونین کسی بـه فریـادت             ) 7(گوییم حسین   ما می . لبیک  
و را لبیک نگفت ما پیروانت در فضاي گـرم و خـونین ایـران زمـین دسـت                   نرسید و نداي ت   

جـان،  ) 7(حـسین . گـوییم  ات لبیـک مـی      مردانگی مشت کرده و به نداي غریبی و تنهایی        
لبیک، اي پیـشتاز و اي امـام و رهبـر و اي             ) 7(لبیک و اي اسالم لبیک و اي زادة حسین        

ـ           . خمینی لبیک   حـسینی  2[...]د اینگونـه باشـیم     و این روش یک عاشق حقیقـی اسـت و بای
امیـد اسـت    . ایم و غیر از ایـن یزیـدي هـستیم           را یاور گشته  ) 7(ایم و پرچم حسین     کرده

مسیرم را تمام اقوام و دوستانم طی نمایند و پشتیبان انقالب و امام و هر کسی کـه در خـط                     
  . اوست باشند

یرا گریه بر شهدا و شیر مردان        ز .مادرم و برادرانم و دیگر اقوام و دوستانم بر من نگریند            
ام را در   جنـازه . ترین راه به مقصد است       زیرا تفکر عالی   .بر مزار من تفکر کنید    . خوب نیست 

مـادر عزیـزم کـه      .  زیرا افتخاري جز این نیـست      ،زهرا قرار دهید    کنار سایر شهدا در بهشت      

                                           
  .تعلیقات.ك. ر-1
 . . خوانا نیست-2
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اســالم، ، افتخــار کــن کــه چنــین فرزنــدي را بــه راه خــدا و 1»بهــشت زیــر پــاي توســت«
نـه تنهـا   . و خمینی دادي و بر من گریه مکن هرچند که رضایت کامل داشـتی      ) 7(حسین

خواهیـد خـرج کنیـد نکنیـد و      شما که دیگر برادرانم و اقوامم آنچه را که بعد از شهادتم می   
  . بفرستید براي دیگر برادران رزمنده در جبهه و همچنین نوارهاي سالم را

تی به اسالم بکنم اما شاید بتوانم بـا شـهادتم بـه آنجـا کـه                 آري در حیاتم نتوانستم خدم      
به امید خداي تبارك و تعالی و با درود و سالم بـه رهبـر انقـالب،    . خواستم رسیده باشم   می

  . اسالمباز شهیدان پاك
  »السالم«

                                           
 .180، ص 15 مستدرك، ج -1
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  هاي کلیدي عبارت
I ها و کلیه جوانان راه شهیدان را ادامه دهند برادر.  
I  حسینی و راه امامان استراه شهیدان راه.  
I هدفتان فقط به خاطر خدا باشد.  
I شما خواهران باید در سنگر عفت وحجاب با تمامی جنایتکاران مبارزه کنید.  
I            خاطر یاري رساندن دیـن تـو بـه ایـن          اي خداي بزرگ تو خود شاهد باش که فقط و فقط به

  .ام وادي آمده
I دعا به جان امام را فراموش نکنید.  
I ها را خالی نگذارید  امام باشید و جبههگوش به فرمان. 
I   هـاي دنیـوي دل     شناس هستید و به او ایمان دارید باید در راهش از همه لـذت     اگر واقعاً خدا

 .سوي معشوق ربانی پرواز کنید بریده به
I براي یک فرد مسلمان االن که مملکت در خطر است، ننگ است که در بستر بمیرد.  

  سیدرضا :نام
  موسویان :انوادگیخ  نام

  سیدحسن :پدر نام 
  بی سکینه  بی :نام مادر

  1345 بیستم بهمن :تاریخ تولد
سـادات از      روسـتاي کالتـه    :محل تولد 

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

  1365وهشتم آذر   بیست:تاریخ شهادت
   فاو عراق:محل شهادت
  ش اصابت ترک:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  سیدرضا موسویان
  

   الرحمن الرحیمبسم اهللا
  الشهدا و الصدیقین بسم رب

  .1» بل احیاء عند ربهم یرزقونو التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً«
انـد بلکـه آنهـا زنـده هـستند و نـزد              شوند مـرده    گمان نکنید کسانیکه در راه خدا کشته می       «

  .»خورند پروردگارشان روزي می
درود خـدا بـر     ) ص(بویژه حضرت محمـدبن عبـداهللا     آوران الهی     با درود و سالم به پیام       

 درود  ،شکن   رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران امام امت خمینی بت         و سالم به  همه انبیاء درود    
  .هاي معظم شهداي عزیز به خانواده

ام را با نام خداونـد متعـال آغـاز     نامه اینجانب سیدرضا موسویان فرزند سیدحسن وصیت    
ام ولی از آنجا که خـودم   خواهم که پیام یا سخنی نوشته ن معذرت میکنم و از شما عزیزا     می

بایـد  «از قـول امامـان اسـت کـه          » یک فرد مـسلمان   «را مسئول دانستم و واجب دانستم که        
  .2» زیر سرش باشداش نامه وصیت

] کـه بـرایم   [اول براي پدر و مادر عزیز و مهربانم، پدر عزیز و مادر مهربـانم کـه بـرایم                     
کـنم، پـدر عزیـز و مـادر            و مرا بزرگ کردید از شما تـشکر و قـدردانی مـی              دهزحمت کشی 
دانم در این مدت که در خدمت شما بودم آنطوري که وظیفۀ یک فرزند بـه پـدر     مهربانم می 

 تمـسخري ام و به خصوص مادر مهربانم را کـه گـاهی              و مادر باشد نبود و شما را رنج داده        
اگر کسی از اقوام از من      . ه بزرگی خودتان مرا حالل کنید      امیدوارم ک  ،کردم  نسبت به شما می   

  .ناراحتی دیده است از او دلجویی و حاللیت بطلبید و به همه سالم برسانید
پیام به برادرانم این است نه برادرهاي خودم بلکه کلیه جوانـان در خـط رهبـر سـفارش           
اه امامان است و مسئولیت خـون  کنم راه شهیدان را ادامه دهند که راه آنها راه حسینی و ر   می

                                           
 .169/ عمران  آل-1
نـوار، بـاب   اال  ، بحار» اال وصیته تحت رأسهلیلۀ  یبیتما ینبغی المري مسلمٍ ان «است،     از رسول اکرم حدیثی نقل شده      -2

 . و آدابهاالوصیۀل ، فص1
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آنها به گردن ما است و ما هستیم که باید ادامه دهندگان راه این عزیـزان کـه جـان شـیرین                      
و دیگر اینکه از شـما پـدر و مـادر عزیـزم خـواهش               .  ادامه دهیم  1کردندخود را نثار اسالم     

  گیرنـد بـه جبهـه     که توانـستند اسـلحه را ب       کنم طوري برادرانم را تربیت کنید که هنگامی         می
  .هدفتان فقط به خاطر خدا باشد. بفرستید

ها استوار و پایدار باشید و با کارها و کردارتـان   وار در مصبت شما خواهرهایم باید زینب    
را ادامه دهید نه تنها شما خواهرهاي خودم بلکـه تمـامی خواهرهـاي              ) 7(راه امام حسین  

پدر عزیـز مـن از تـو        . تکاران مبارزه کنید   با تمامی جنای   حجابدیگر باید در سنگر عفت و       
کنم که توانستی مرا به این سن و سال برسانی تـا بتـوانم در راه خـدا                    خیلی خیلی تشکر می   

قدم بردارم درود خداوند بر همچون پدرانی و مادرانی که فرزندانی این چنـین فـداکار و در     
  . 2کنند راه خدا دادند و آنها را فداي انقالب و اسالم می

دانم که هـر مـادري آرزو و           را حقیر می   پیام من به مادر عزیزم، مادر عزیز و مهربانم این           
 مـادر کـه ایـن       3[...] اما این را     . بزرگ شدن پسرش دامادي او را ببیند       اي دارد که بعد     عالقه

خواهم کـه      پس از خداوند می    . چند مدتی هست   موقت و کارائی آن   دامادي و این زندگانی     
در آن دنیا انجام دهـم و مـن         ) 7(اکبر حسین   ت حقیر دامادي خود را با علی      اگر او خواس  

ام از تـه دل       در واپسین لحظات زندگیم در حالی که در مکانی مقـدس و پـاك قـرار گرفتـه                 
زنم اي خداي بزرگ تو خود شاهد باش که من فقط و فقط به خاطر یاري رساندن              فریاد می 

هـاي پاکـان     دریاي خونمن بهارم این قطره خون ناقابل     ام و امیدو    دین تو به این وادي آمده     
  .تو متصل گردد و اثري هرچند کم در جامعه ایجاد گردد

 بلکه بـه شـهادت فرزنـدتان افتخـار     ،پیام دیگرم این است که بعد از شهادتم گریه نکنید        
کـه  خـواهم    کوردل شاد خواهد شد و از شما مـی       4 زیرا با گریه کردن شما دل منافقین       ،کنید

شود من    ام خوانده می    نامه  دانم در این هنگام که وصیت        می .پیوسته خوشحال و خندان باشید    

                                           
 .»کردن« در اصل وصیت -1
  .»کند می« در اصل وصیت -2
 .اند، خوانا نیست مشخص شده[...] عباراتی که در متن با .  خوانا نیست-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
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ام بـه    از شما اقوام خویشان دوستان و آشـنایان کـه نوشـته   .در جمع شما عزیزان پاك نیستم    
 و از خـدا  1کـنم  طلـب مـی   انـد حاللیـت       رسد و از بنده رنجیده یا ناراحتی دیده         گوشتان می 

یک پیام به شما عزیزان جوان و توانمندي که قدرت جبهه رفـتن             . دیرا حالل کن  خواهم م   می
انگـاري    شان از رفتن به جبهه سـهل        را دارید و دیگر عزیزان که بعلت خانه یا کار و خانواده           

خودم سرپرستی خانوادة شـهدا را بعهـده        « این است که خود خداوند فرموده است         .کنند  می
شناسید و به او ایمان داریـد بایـد در راهـش از       خداوند را می   پس اگر واقعاً  » خواهم گرفت 

 نـصیب  پرواز کنیـد تـا بهـشت را          معشوق ربانی هاي دنیوي دل بریده و به سوي          همۀ لذت 
 و بدانیـد    2»خریدارممن جان شما را به بهاي بهشت        « فرماید  می خداوند   .خودتان قرار دهید  

 و نبایـد    3»جنـگ بـین اسـالم و کفـر اسـت          «که در حال حاضر ما در جایی قرار داریم کـه            
صلح بین اسالم و کفـر معنـی   «اي آرام بگیریم و من همانطوري که امام عزیز فرمودند            لحظه
هم است که   ) 7(و این درس را امام از خودش نگفته بلکه از موالي ما امام حسین             » ندارد

 پـس بـا     4»دانـم   ت می من زندگی با ستمکاران را ننگ و مردن در راه خدا را سعاد            «فرمودند  
بدانیم که مردن در بستر در این زمان و بـراي مـا    باید  [...] هاي    شجاعتاین همه سفارش و     

هاي نـور علیـه ظلمـت بـرویم و اگـر          به جبهه  چه خوب  چیزي دیگر نیست پس      5جز ننگ 
  .شهادت نصیبتان شد که چه بهتر

ناپدید شـد و    [...] ام     جنازه اید اگر    و دیگر اینکه عزیزانی که در این مراسم شرکت کرده           
 زیرا مـن    .خواهم بخصوص پدر و مادرم اصالً ناراحت مباشید         یا اینکه اسیر شدم از شما می      

 بلکـه عاشـقان   .اولین کسی نیستم که اینطوري به دست دشمن اسیر یـا ناپدیـد شـده باشـم      

                                           
 .»طلبم طلب حاللیت می« در اصل وصیت -1
 .»...ان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم« سوره توبه 111رازي از آیه  ترجمه ف-2
.  اشاره به ایت سخن امام دارد که معتقد بود که جنگ ایران و عراق در واقـع جنـگ و تقابـل اسـالم بـا کفـر اسـت                   -3

، جنـگ   24 تبیان، دفتر    ».بر همه مسلمانان واجب است که دفاع کنند از اسالم         . امروز جنگ بین اسالم و کفر است      «
 . 70و دفاع در اندیشه امام خمینی، ص 

، فرهنـگ   » مـع الظـالمین اال برمـا        والحیاة سعادةًانّی ال اري الموت اال      «است  ) 7( ترجمه این کالم بلند امام حسین      -4
 .268عاشورا، جواد محدثی، ص 

 .»ننگی« در اصل وصیت -5
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آشام   هاي خون   هاند که االن چند سالی است که از آنها اثري نیست و زیر چکم               اباعبداهللا بوده 
  . هستندناپیداصدامیان 

 روز به   30ام و این       روز روزه قرضی دارم که نگرفته      30 پدر جان بنده مدت      ،پیام دیگرم   
علت مسافرت و مأموریت بوده است امیدوارم این قرضی را بگیرید تا خاطرم جمـع باشـد                 

 دعـا بـه     ]از[ .امـه دهیـد    این است که راه شهیدان را اد       شنوند  می عزیزان که    همهدر پایان از    
و و در آن هـیچ شـک   ) 7( نکنید و بدانید که راه ما راه امام حسین  ]را [جان امام فراموش  

 سـفارش  بـه سـر مـزار بیاینـد،    خواهند بعد از شـهادتم        که می  همه عزیزانی . تردیدي نیست 
کـه    و دیگـر ایـن     [...]بعـد سـر مـراز مـن          مـزار شـهید سیدرضـا برویـد و           اول بـه  کنم    می
  .ام را سیدرضا عمو علی بخواند بطوري که همه متوجه شوید و مرا حالل کنند نامه توصی
یـز و مـادر مهربـانم و بـرادر و            و در آخرین لحظات زندگی از پـدر عز         حیاتم در پایان     

  .کنم عزیزان حداحافظی میهایم و تمام  همشیره
و در عـوض توکـل   [...] خدایا تو خود از اعمال بندگان خود باخبري و من با انبوه گناه             

خواهم که گناهان مرا ببخشی و مرا در آن دنیا در             به تو و با ریختن این قطرة خون از تو می          
  .آمین یا رب العالمین. مقابل شهیدان شرمسار مگردانی

  سیدرضا موسویان
27/5/65  

  ]نامۀ دیگر وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .»واتا بل احیاء عند ربهم یرزقونو التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا ام«
انـد و نـزد خـداي خـود      اند بلکه زنـده   گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده         «

  .»خورند روزي می
الشأن انقالب اسالمی امام خمینی و با درود به روان پـاك              با سالم و درود به رهبر عظیم        

ود نهـال انقـالب را پرورانیـدن و بـا        کفن انقالب اسالمی که با نثار خون خـ          شهداي گلگون 
  .سالم به رزمندگان دلیر ایران این شیران روز زهدان شب
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کنم اینجانب سیدرضا موسـویان بنابـه امـر امـام             نامه را شروع می     با عرض سالم وصیت     
تـر    هاي جنوب رفتم تا هرچه سریع        کردم و به جبهه    2 را قبول  1»هل من ناصر ینصرنی   «لبیک  

اي  ینی را گشوده و تمامی مسلمین را از بند مستکبرین نجـات دهـم نکتـه        حس] کربالي[راه  
نامـه را بـاز کنیـد     که قابل توجه شما عزیزان است این است که موقعی که شما این وصـیت             
ایـد بـه بزرگـواري     بنده در میان شما نباشم از شما خواهش دارم که اگر از بنده بـدي دیـده              

  ).ببخشید(خودتان بپذیرید 
ام و به حرف شما گـوش    پدرم، اي پدر جان بنده خیلی شما را اذیت کرده  وصیتی با  -1

شـناس و بـا       ام مرا ببخشید و برادرانم را طوري تربیت کنید تا در آینده یک فرد اسالم                نکرده
 مادرجان اي مادري که مانند زهرا مرا بـه میـدان   -2معنویت باشند و راه شهیدان ادامه دهند   

 اجر عنایت بفرماید در ضمن مادر جـان بنـده شـما را          و ما را صبر  نبرد فرستادید خداوند ش   
 بـه  -3. ام شما به بزرگواري که دارید مرا حالل کنید       ام و به شما احسان نکرده       ناراحت کرده 

 باشید و راه شهدا را ادامه دهید و بعد از مـرگ مـن               3)7(اکبر  برادرانم شما باید مانند علی    
 خـواهران عزیـزم شـما       -4. و در این راه مقدس گام بردارید      شمااید که راهم را ادامه دهید       

ها با صبر باشید و تا با این عمل خود اجر صـابران               در مصیبت ) 3(باید مانند زینب کبري   
خورند بـه خـاك     و کسانی که دارند خون این ملت را می     4را خواهند گرفت و پوزة منافقین     

انـا هللا و انـا الیـه     «. ا حجـاب اسـت    بمالید و حجاب خود را حفظ نمایید که سنگرهاي شم         
پس اي برادران عزیز گوش به فرمـان      . »رویم  همه ما از خداییم و به سوي او می         «5»راجعون

ها را خالی نگذارید و به کسانی که با انقالب اسالمی مخالفند مبارزه کنید               امام باشید و جبهه   
مسلمان کـه االن مملکـت   که فرداي قیامت عذري نخواهید داشت اي عزیزان براي یک فرد        

 بمیرد چه خوب است که بـه جنـگ دشـمنان            بسترنگ است که در     است ن اسالمی در خطر    
بروید و جاي ابدي خود را معلوم کنید که خدا از شما خشنود شـود و اجـر صـابران را بـه                 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر-1
  .» در اصل وصیت قبل-2
 .تعلیقات. ك. ر-3
 .تعلیقات. ك. ر-4
 .156/  بخشی از بقره-5
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از تمامی ملت کالته سادات خواهشی کـه دارم ایـن           و  شما بندگان خالص عطا خواهد کرد       
هـا ناراحـت نـشوند     که آنطـوري نبـودیم کـه فامیـل    [...] زند  انسان بدي سر میاست که از   

اند به بزرگواري خودشان ببخشند باز هم به خانواده خودمـان             باالخره اگر از بنده بدي دیده     
باشد اي پدر جان اي مادر اي برادران و خواهرانم درودتان بـاد کـه    که شامل پدر و مادر می    
لبیک گفتند و شـما هـم   » هل من ناصر ینصرنی« کردید و به نداي    1مرا به آغوش گرم بدرقه    

  .قسمتی از ثواب پرهیزگاران را به خود خرید
  .ام پیدا شود ته اگر جنازه کنار مزار شهید سیدرضا موسوي الب: محل دفن-1در پایان   
یعنـی گفـت از پـسرت طلـب         (خواهم که اگر کسی از شما تقاضاي پول           از پدر می   -2
  .قدر که گفت بدهیدهرچه ) دارم
 .2نشدمها برسانید چون که موقع رفتن موفق به دیدنشان  سالم مرا به تمامی فامیل -3
 .کنم اند تشکر می از کلیه برادران که در تشییع جنازه شرکت کرده -4

  .3»اال یقتلی فیاسوف خذینیلم یستقم و ان کان دین محمد «
  .» پس اي شمشیرها مرا در برگیرید، مگر به قتل من،ماند دین جدم محمد و اگر باقی نمی«

                                           
 .»بدرغه« در اصل وصیت -1
 .»نرفتم«در اصل وصیت  -2
 .»...لم یستقم دین جد محمد  ...«در اصل وصیت . تعلیقات. ك. ر-3
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 309     سیدرضا، موسویان ¹استان سمنان 

  



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I شوم تر می گذرد به دیدار با خدا و معشوق خودم نزدیک هر لحظه که می.  
I کنم براي پیروزي و یاري این دین دعا می.  
I      خواهم که مجدانه در این امـر مهـم      از روحانیت عزیز می   . رسد  بوي غربت اسالم به مشام می

  .م نماینداقدا
I دعا براي امام یادتان نرود. 
I قرآن را بخوانید. از یاد خدا غافل نباشید.  

  اسداهللا  :نام
  مؤمنی :خانوادگی  نام

  غالمحسین :پدر نام 
  زهرا :نام مادر

  1341نهم شهریور  و  بیست:تاریخ تولد
   شهرستان دامغان:محل تولد
   دیپلم:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1362نجم فروردین پ  :تاریخ شهادت
   مهاباد:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــزار ــردوس:م ــزار شــهداي ف رضــاي   گل
  شهرستان دامغان
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  اسداهللا مؤمنی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .» ولی اهللااً رسول اهللا اشهد ان علیاً اشهد ان محمد اهللا اکبر اشهد ان ال اله اال اهللا«
  .1»ک لک فمنک ال اله اال انت وحدك ال شریۀنعماللهم ما بنا من «

 اهل شـکریم و از       خدایا ما هرچه داریم از توست، جز تو خدایی نیست، اهل توحیدیم،             
  . »استغفرك و اتوب الیک« هایت را از تو ندانستیم؛ هاي خود شرمساریم که نعمت گذشته

. با سالم و درود فراوان بر امام و امت و شهداي عزیزمان که اکنون در جوارشان هـستیم                   
نویـسم در دل شـب    نامـه را مـی   اینک که این وصـیت   .  شما بندگان صالح خدا    سالم بر ما و   

گذرد به دیدار با خـدا و   درون سنگر هستم با قلبی آکنده از عشق الهی زیرا هر لحظه که می             
  . شوم تر می معشوق خودم نزدیک

 . تمـام معنـا مظلـوم اسـت      زیرا اسالم بهمخاطر این جبهۀ کردستان را انتخاب کرد        من به   
خـدا قـسم هـر وقـت تنهـا              است، به   ) ع(خدا اسالم در این منطقه مانند مظلومیت حسین         به
کـنم و بـراي پیـروزي و      در داخل سنگر گریـه مـی  ، شوم بر مظلومیت اسالم در دل شب   می

که حسین زمان را      همچون .اي مسلمانان این مظلوم را یاري کنید      . کنم  یاري این دین دعا می    
خدا راست    به. ا تو یاور همۀ مظلومان هستی، خدایا دین تو مظلوم است          خدای. کنید  یاري می 

من از روحانیت عزیز    . رسد  شما در این منطقه بیایید بوي غربت اسالم به مشام می          . گویم  می
  .خواهم که مجدانه در این امر مهم اقدام نمایند می
 را کامـل گردانـد و       خـواهم ایمانمـان     مادر عزیزم، از خداوند می    . سخنی با پدر و مادرم      

مقام یقینمان را برترین یقین قرار دهد و از خداوند متعال خواستارم که هر عمل فاسـدي از                  
انـد مـرا مـورد عفـو و      من سر زده اصالح کند و همچنین کسانی که از مـن نـاراحتی دیـده             

هللا و دعا کنید گناهان مـرا خداونـد انـشاءا         . بخشش خود قرار دهند تا بار گناهانم کمتر شود        
از یـاد  .  آلوده با امامان و صالحین محـشور شـوم   بیامرزد و بعد از جدا شدن روحم از جسم        

خدا غافل نباشید، قرآن را بخوانید، کتاب دعا را بخوانید و اشک بریزید و به درگاه خداونـد     
                                           

 .127، ص83الجنان، بحاراالنوار، ج مفاتیح. و از تعقیبات نماز مغرب و عشاء). ع( مناجات امام صادق-1
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جا   شکر خدا را به   . ها رسانید   را به این پیروزي   ا  ها بود که م     ها و اشک    ناله کنید که همین ناله    
  .شناس باشید آورید و منعم

مقداري پـول در بانـک دارم   . ام مقدور است نماز و روزه بگیرید تا آنجا که براي خانواده   
به بنیاد مسکن انقالب اسالمی بدهید و یک تخته فرش دارم بـه یـک عـروس و دامـاد کـه                      

 بتواننـد بـه     دامادي نرسیدم ولی آنها     وضع مادي آنها خوب نیست بدهید؛ که حاال که من به            
. خواهم و من همه را بخـشیدم  از همه طلب بخشش و آمرزش می       .این امر مهم اقدام نمایند    

  .از دعا براي امام یادتان نرود
  »والسالم«

  اسداهللا مؤمنی
  )شب اربعین (14/9/61مهاباد 
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  هاي کلیدي عبارت
I ی به جبهۀ حـق بـر علیـه    قدر حضرت امام خمین  فرمان رهبر مسلمانان جهان و مرجع عالی     به

  .باطل شتافتم
I عنوان بازوي مسلح والیت فقیه و سربازان اسالم هستید برادران سپاه و بسیج، شما به.  
I باید به وظیفۀ خطیري که دارید آگاه باشید.  
I دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید.  
I دباش می) عج(الشأن انقالب پیروي کنید که واقعاً نایب امام زمان از رهبر عظیم.  
I  سر ده» اهللا اکبر، خمینی رهبر«مادرم، قامتت را بلند گیر و نداي.  
I باشد سخن شهیدان پیروي از قرآن و خدا می. 
I اي از نام و یاد خدا غافل نباشید، در راه دین خدا بکوشید لحظه.  

  علی :نام
  مؤمنی :خانوادگی  نام

  غالمحسین :پدر نام 
  زهرا :نام مادر

  1350 هفتم خرداد :تاریخ تولد
   شهرستان دامغان:محل تولد
  چهارم متوسطه :تتحصیال

   سپاه:کننده ارگان اعزام
  1366ونهم تیر   بیست:تاریخ شهادت
   جزیرة مجنون:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

ــزار ــردوس:م ــتان    ف ــاي شهرس رض
  زادگاهش
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  علی مؤمنی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلـون و   جنۀال لهم   نأ و اموالهم ب    انفسهم منینؤان اهللا اشتري من الم    «
ن و من اوفی بعهده مـن اهللا فاستبـشروا          آنجیل و القر   و األ  یۀ فی التور   علیه حقاً  عداًلون و یقت

  . »ببیعکم الذي بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم
کنند   خدا جان و مال اهل ایمان را به بهاي بهشت خریداري کرده آنها در راه خدا جهاد می                 «

شمنان دین را به قتل رسانند و یا خود کشته شوند این وعده قطعـی اسـت بـر خـدا و                      که د 
عهدي است که در سه دفتر آسمانی تورات و انجیل و قرآن یـاد فرمـوده و از خـدا باوفـاتر         
کیست اي اهل ایمانت شما به خود در این معامله بشارت دهید که این معاهده بـا خـدا بـه                     

  )111توبه، آیۀ . (»ی استحقیقت سعادت و فیروزي بزرگ
هـا کـه بـا ضـربت          سـوار جبهـه     با سالم و درود بر منجی عالم بشریت این یگانه مرکب            

کند و با سالم و درود بر نایب برحقش این ابراهیم زمـان               شمشیرش جهان را پر از عدل می      
امام خمینی و با سالم و درود بر شهیدان راه حق و فـضیلت کـه بـا نثـار خـون خـود ایـن                    

اند و با سالم و درود بر معلولین و مجـروحین انقـالب و جنـگ، ایـن                    قالب را بیمه کرده   ان
روند پرچم اسـالم را در   که می) عج(نثاران قرآن و با سالم و درود بر سربازان امام زمان       جان

امت شهیدپرور که هـر روز بـا دادن هـر       سرتاسر جهان برپا دارند و با سالم و درود بر شما          
شوید و با سالم و درود بر پدر و مادر عزیزم که با فرستادن فرزند خـود   تر می  شهیدي مقاوم 

  .اید به نوبۀ خود اسالم را یاري کنید به جبهه خواسته
 براي دفـاع از     ،ام، اینجانب با آگاهی کاملی که به شهادت دارم          پدر و مادر عزیز و گرامی       

ی به فرمان رهبر مسلمانان جهان و       اسالم و حیثیت انقالب اسالمی و دفاع از مملکت اسالم         
  . قدر حضرت امام خمینی به جبهۀ حق علیه باطل شتافتم مرجع عالی

خـواهی زنـدگی کـنم، پـس مـرگم را             خداوندا در این دنیا که نتوانستم آنطور که تو می           
خـدایا تـو   . آنچنان قرار ده که الاقل بدینگونه کفاره گناهان کبیره و صغیره را ادا کرده باشـم          

دانی که براي همین عازم به جبهۀ جنگ کفـر و ایمـان شـدم تـا شـاید از روي لطـف و                       یم
  .کرامت مرا از بندگان خود قرار دهی
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عنوان بازوي مسلح والیت فقیه و سربازان اسالم هـستید و             برادران سپاه و بسیج، شما به       
 خطیري کـه داریـد   پس باید به وظیفۀ  . کنید  ها یاد سربازان صدر اسالم را زنده می         در خاطره 

در ایـن راه بایـد شـب و روز بـراي رضـاي              . آگاه باشید و آن صیانت از اسالم عزیز اسـت         
و همۀ ما مدیون این رهبر و این انقالب هستیم          . خداوند و حراست از دین خدا تالش کنید       

) عـج (و باید که این انقالب را به اقصی نقاط دنیا صادر کرده و مقدمۀ ظهور حضرت مهدي              
برادران، شما امیـدان آینـدة انقـالب هـستید و شـما وارث خـون شـهیدان                  . اهم آوریم را فر 
الشأن انقالب پیـروي   توانید دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید و از رهبر عظیم        تا می . باشید  می

  .باشد کنید که واقعاً نایب امام زمان می
دت فرزنـدت افتخـار      به شـها   1يالهد  خواهم که همچون مادر شهید علم       مادرم، از تو می     
پدر و مادرم و قوم و خویشانم، حال که من شهید شدم هیچ ناراحت نباشید و بـر سـر                    . کن

مـادر جـان، داغ     . گریـه کنـد   ) ع(قبر من گریه نکنید، زیرا کسی نبود که بر سر قبر حـسین              
فرزند براي مادر خیلی مشکل است ولی من از شما انتظار دارم کـه ماننـد بـانوي بزرگـوار                    

در برابـر مـشکالت و داغ فرزنـدت مقاومـت نمـوده و           ) 3(م یعنی حـضرت زینـب     اسال
 بدانند کـه در هـر زمـانی         2سکوت را تا حد امکان مراعات کرده تا دشمنان اسالم و منافقین           

هستند و فرزندان خود را با افتخار هدیۀ اسـالم   ) س(مادرانی  شیر زن چون شما پیرو زینب       
سر ده و سـخن شـهیدان   » اهللا اکبر، خمینی رهبر« گیر و نداي  مادرم، قامتت را بلند   . می کنند 

  .باشد راه خدا را به مردم برسان که همانا سخن ما پیروي از قرآن و خدا می
اي از  نـام و یـاد خـدا غافـل              پدر و مادرم، کوه باشید و چون کوه استقامت کنید، لحظه            

  . استنباشید، در راه دین خدا بکوشید که هرچه بکوشید باز کم 
مادرم گریه نکن، بخند و خوشحال باش زیرا در راه هدف مقدس گام برداشـته و جـان                    

مـادرم، درود  . اي مادرم، تو بوستان سبز وجود من و من آن غنچۀ توام که تو پرورده. ام  باخته
ات پیروز شدي و فرزندت را روانۀ میدان نبرد کفـار بـا               بر تو که باألخره بر احساس مادرانه      

                                           
  . تعلیقات.ك. ر-1
 .تعلیقات.ك. ر-2
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کنم و من به وجـود    کردي و گفتی که تو را در راه خدا به انقالب اسالمی هدیه می           مسلمین
  .هستید) س(کنم که مادري از ساللۀ زهرا تو افتخار می

این حقیر از همـۀ دوسـتان و خویـشان و           .  روز روزه بدهکارم   4پدر و مادر عزیزم، من        
و بـه امیـد     . خـواهم  پدر و مادر و برادارن و خواهران خود طلـب آمـرزش و بخـشش مـی                

  .پیروزي حق علیه باطل
  »والسالم«

  علی مومنی
   اهواز9/1/65
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 319     علی، مؤمنی ¹استان سمنان 

  



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I خواهم به جایی رجعت کنم که جاي حقیقی من است می.  
I توانم در اینجا بمانم چند وقتی است احساسی در درون دارم که نمی.  
I مادي بمانمتوانم به خودم اجازه دهم که در این دنیاي دیگر نمی .  
I کنم زنم و خود را فداي عشق الهی می میدریاى عشق الهى ه دل ب.  
I هدف از رفتن من به جبهه فقط رضاي خداست.  
I جهاد و شهادت هر دو سالح یک مسلمان است.  
I چه بهتر در راه خدا جنگیدن و در این راه شربت شهادت نوشیدن.  
I باید از اسالم دفاع کرد. 
I ایم رار گرفتهدر یک آزمایش بزرگ الهی ق. 
I گام نهادم) ع(و علی) ص(بدانید که من آگاهانه در خط سرخ آل محمد. 
I کنم میرم زیرا که دینم را زنده می خندان می. 
I هاست قرآن را زیاد تالوت کنید که بهار دل. 

  روح اهللا  :نام
  مؤمنیان :خانوادگی  نام

  اکبر علی :پدر نام 
  سکینه :نام مادر

  1345 یازدهم فروردین :تاریخ تولد
   شهرستان مهدیشهر:محل تولد
  رم متوسطهآموز چها  دانش: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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  اهللا مؤمنیان روح
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نام اهللا یگانه معبود عاشقان و عارفان و شهیدان به

اهللا و    عنـد  ۀجـ  و جاهدوا فى سبیل اهللا باموالهم و انفـسهم اعظـم در            اهاجرو منوا و این  الذ«
  .1»زونئاولئک هم الفا

هـاى   ها و جان مال ه اند و هجرت کردند و در راه خدا کوشش نمودند ب   که ایمان آورده    آنان«
  .»خود پس اجر بزرگى نزد خدا دارند و آنانند رستگاران

 و سـپاس او  سـت م در جهـت او ا  که همه چیزم اوست، زندگی   حمد و سپاس خدایى را      
 رفتـنم  ،اوست  بودنم از،خاطر اوسته  زنده بودنم ب،که زنده به اویم و سپاس او که به اویم   

 جانم اوست، معشوقم اوست، معبودم اوست، مقصودم اوست، مرادم          ، یادم اوست  ،از اوست 
کنم اما بیـانش   هایم احساسش مى سلول ، با تمام   وجودم ةکنم با ذره ذر     مى شاحساس. اوست

  . نتوانم کرد
نوس گردانیـد  أ که در این عمر کوتاه مرا با اسالم مـ  را» له شریک ال«حمد بیکران خداى      

نـده و رسـول   بآن است رهنمون ساخت و درود و سالم بـر   رضاى او در که  راهى    هو مرا ب  
ستگارى را بر بنـدگان خـدا بـه    که با آیین الهى که از جانب خدا آورد ر) ص(پاك او محمد  

ـ ارمغان آورد و با سالم و درود بر یگانه منجى عالم بـشریت حـضرت                 عظـم امـام    األ  اهللاۀبقی
قدر اسالم    و با سالم و درود بر نایب برحقش بزرگ مرجع عالی           ءله الفدا  ارواحنا) عج(زمان

ى راه حق و فضلیت  رهبر عزیز انقالب اسالمى ایران امام خمینى و با سالم و درود بر شهدا             
 ،هـاى نبـرد   قامتان صـحنه  تمامى راست و آزادى از صدر اسالم تا کنون و با سالم و درود بر       

  . رزمندگان دالور اسالم
کنم تا در آینده روشنگر و نـشانگر راه   ام را شروع مى نامه  حقیر خدا وصیتةاینجانب بند   

خدایا مرا توفیق آن ده که آنچـه در دل      . اند باشد  که در این ره جان باخته       ما و تمامى کسانی   

                                           
  .20/  توبه-1
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مانـد وصـیتى باشـد وسـیله از بـراى            ریا بر روى کاغذ بیاورم و آنچـه مـى          و عقیده دارم بى   
  . هدایت

خواهم به جایى رجعـت کـنم    چند مدتى است که در دلم حال و هوایى دیگر دارم و مى      
جـایى بـروم    ه و بکه جاى حقیقى من است و از دنیاى تنگ و کوچک و زودگذر جدا شوم         

توانم در اینجا     چند مدتى است احساسى در درون دارم که نمى         ،که الیق انسان حقیقى است    
 حال که چنین است دیگر ایـن      .اند  دوست دارم به آنجایى بروم که عزیزان اسالم رفته         ،بمانم

 دیگـر  ،دهد در این دنیاى پـر از معـصیت و گنـاه بمـانم           روح سرکش و طغیانگر اجازه نمى     
  این دل و روح و جان من پرپـر ،خودم اجازه دهم که در این دنیاى مادى بمانم         هتوانم ب  نمى

  .کنان عاشق است
  

  پـرواى عـشق    خوش بخـون اى مـرغ بـى       
  

ــرار روح   ــشق دم زن از اسـ ــزاى عـ   1افـ
    

تـوانم طاقـت     دیگـر نمـى  . و بیشتر روز بیشتر رسوزاند و ه   ی وجودم را م    عشق رى این آ   
  . کنم  و خود را فداى عشق الهى مىزنم میدریاى عشق الهى ه بیاورم و دل ب

 مانعمان شو که عمرمان بیهوده تلـف شـود و دسـتهامان             ،اى موالى من   اى خداى من و     
مان سرازیر ساز که    ها جان بر چنان عشق خویش را      .تهى ماند و جز گناه چیزى برایمان نماند       

کـار افتـد و     ه  ان باشد و در راهت ب     خواب رود و همواره در غمت گری      ه  امان اندك ب  ه  چشم
  . باشد قرار تو رت آرام نگیرد و دلهامان بیمسیهامان در  تن

 و در ایـن راه  . هدف از رفتن من به جبهه فقط رضاى خداست و بس        ،اهللا اى امت حزب    
 -2 و مبارزه با کفار و پیروزى اسالم بر کفر            خدا جهاد در راه   -1 ،کنم یدو هدف را دنبال م    

 که هر کدام نصیبم گشت برایم افتخارآمیز است زیـرا در هـر دو حـال                 ؛ر راه خدا  شهادت د 
 مـسلمانى کـه     ،آرى جهاد و شهادت هر دو سـالح یـک مـسلمان اسـت             . پیروزى با ماست  
   .سوى خدا باشده  قلبش و هدفش حرکت ب،راهش، عشقش

بـر شماسـت   اند   اسالم کمر همت براى نابودى اسالم بستهةخورد اکنون که دشمنان قسم     
 سـرور و سـاالر      خـصوصاً ) ع( اطهـار  ۀمـ ئاى مسلمانان که جامه ذلت نپوشـید و همچـون ا          

                                           
 . الطیر عطار است شعر از منطق -1
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دفاع از مکتب و آیین و ناموس خـود برخیزنـد و خـود را          ه  مردانه ب ) ع(شهیدان امام حسین  
مـان    آخـر اگـر قـرار اسـت کـه همـه            .یدسپر دین خود قرار دهید نه اینکه دین را سپر ساز          

 با افتخار بمیریم و چه بهتر که در راه خدا جنگیدن و در ایـن راه شـربت    پس بیایید ،میبمیر
  . شهادت نوشیدن

ـ  ، از مرگ نترسید و به استقبال مرگ بروید        ،اهللا اى امت حزب     ) 7(علـی قـول امـام     ه   ب
 و این را نیز بدانید که همه شما         .1»مگر شما کودکى را سراغ دارید که از پستان مادر بترسد          «

 لبنان و   ، فلسطین ،ابر خون شهداى اسالم و ملل مستضعف و تحت ستم عراق          مسئولید در بر  
د هیـ آفریقا و غیره و بدانید که اگر سکوت اختیار کنید هرگـز در روز قیامـت جوابگـو نخوا     

است و باید با خون درخت اسالم را آبیارى نمـود           ) ع(مانند زمان سیدالشهداء  ه   اکنون ب  .بود
   .سالمى خودتان عمل نماییدتا رشد کند و باید به وظایف ا

مادرى دوست دارد فرزندش در کنارش باشـد         دانم که هر پدر و      می .و اما والدین عزیزم     
 در میان اسـت و مـا از همـه چیزمـان             ۀ اسالم  مسئل ؟ ولى چه کنیم   .و هرگز از او جدا نشود     

 و در یـک  .م دفـاع کـرد  الاى نیست باید از اسـ     توانیم بگذریم و چاره     از اسالم نمى   ،بگذریم
ایم که امیدوارم با الطاف خداوندى هم ما و هم شما سـربلند              آزمایش بزرگ الهى قرار گرفته    

   .در آییمه  آزمایش الهى سالم ب اینو پیروز از
بخشید از اینکه فرزند خوبى براى شما نبودم و حاللم کنید شاید کـه از مـشمولین                  و مى   

گـام  ) ع(و علـى  ) ص(خط سـرخ آل محمـد       که من آگاهانه در    و بدانید . رحمت خدا گردم  
هاى الهى هرگز با شهادت و آزار        خدا سوگند که نهضت     هنهادم و صبر داشته باشید چراکه ب      

صـفت   دد آشـامان   بگذار تـا خـون     .ریزد و تاریخ نیکوترین گواه است      هم نمى  رهروانش در 
 توانـست    ولـى بدانیـد هرگـز نخواهنـد        ،گلوگاهم را به برق ضربات شمشیرهایشان بدرنـد       

تواننـد بگیرنـد چراکـه        را تسخیر کنند و روشنایى یقین و قدرت ایمانم را نمى           محصار فکر 
کـه بـه     کردم در حالی   زندگانى می . در پیشگاه خدا   نور آن در نهان قلب من است و قلبم نیز         

  . کنم میریم زیراکه دینم را زنده مى ام چنگ زده بودم و خندان مى ریسمان ایمان و عقیده

                                           
شـرح  . »دي امـه بثـ واهللا البن ابی طالب آنس بالموت مـن الطفـل     «. است) ع(ترجمه این سخن از حضرت امام علی       -1

  . ه استتنسدا) ع(در اصل وصیت ترجمه این عبارت را از آن امام حسین. 213، ص 1البالغه، ج  نهج
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امـان خـود تـا      مرا از زمین بردارید و بـه نبـرد بـى       ۀ شما اسلح  ، و دوستانم  ماما برادران و    
شما ایـن    ه   تنها نصحیت من ب    ،و خواهران گرانقدرم  . حاکمیت کامل حکومت اهللا ادامه دهید     

سـفارش    و.را سرمـشق خـود قـرار دهیـد        ) س(و حضرت زینب  ) س( زهرا ۀاست که فاطم  
ها حضور فعال داشـته باشـید و قـرآن را زیـاد       تمامى صحنهشماها این است که در  هدیگر ب 

تالوت کنید که بهار دلهاست و نماز جمعه و جماعات و دعاهاى توسل و کمیل و غیـره را                   
فراموش نکنید و راه امام عزیز که همان راه اسالم است بپیمایید و هیچگـاه تالطـم روزگـار     

 و همیشه سعى کنیـد در زنـدگى         دازشما را از مسیر اصلى که رسیدن بخداست منحرف نس         
   .مقیاس خود را اسالم قرار دهید و بر طبق موازین الهى آن عمل نمایید

و در آخر امیـدوارم کـه خـدا مـا را از بنـدگان واقعـى خـود و سـرباز حقیقـى مهـدى                            
  . قرار دهد) س(فاطمه

ادخلـى   فـادخلى فـى عبـادى و         ۀضـی  مـر  ۀضیرا ارجعى الى ربک     ۀالمطمئنیا ایتها النفس    «
  .1»جنتى

 ، رزمنـدگان اسـالم    ،خـدایا خـدایا   .  خمینـى را نگهـدار     ،)عج( تا انقالب مهدى   ،خدایا خدایا 
  . نصرت عطا بفرما

12/1/65  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
آورم به عنوان وصیت خانوادگی است که حضور والـدین عزیـز و    مطالبی را که در اینجا می  

  . نویسم ن عزیزم میخواهران و برادرا
بخـشید کـه بنـده     والـدین عزیـزم، مـی   : است که  مطلب اول که باید در اینجا بیاورم این           

. خوبی ادا نمایم    فرزند خوبی براي شما نبودم و واقعاً متأسفم که نتوانستم حق فرزندي را به             
متعـال  ام، امیدوارم که مرا ببخشید تا مورد لطف و رحمت خـداي قـادر                 ولی والدین گرامی  

                                           
یافته به سوي پروردگارت باز گرد و در حالی که هم تو از او خشنودي و هم از تـو                 تو اي روح آرام   «. 27-30/  فجر -1

 .»خشنود است پس در سلک بندگانم درآي و در بهشتم وارد شو
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و خواهران و برادرانم، اگر در زندگی حقی از شما را ضایع کردم و حق بـرادري         . قرار گیرم 
  . خواهم که مرا حالل کنید ام جداً از شما عاجزانه می را نسبت به شما ادا نکرده

چونکه بنده امـسال    . خواستم بنویسم در رابطه با نماز و روزه است          و اصل مطلبی که می      
ماه روزه دارم، و شما براي آمرزش گناهان بنده هم یک             ام، یک     در جبهه بوده  در ماه رمضان    

جـا آوردم ولـی       و نماز هم تا آنجا که توانستم به       . ماه اضافه کنید و دو ماه روزه برایم بدهید          
خـوانی و اسـتغفار بـراي     و همچنین قرآن.  سال بدهید تا برایم نماز بخوانند شما نماز را یک  
  . فرماییدحقیر فراموش ن

  .دانید عمل کنید هر صورت صحیح می در رابطه با وسایل شخصی، خودتان به  
  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
دانند و از آنجایی که هر برنامه و عملیـاتی در جبهـه             همانطوري که برادران عزیز رزمنده می     

از اول جنگ بوده و همیـشه ادامـه          که این مسئله     -مسلماً شهدایی را به دنبال خواهد داشت      
کننـد طبـق ایـن        سوي او پـرواز مـی       اي از بندگان خالص خدا به        به هر حال عده    1]و [-دارد

کنند باید خود را در پیشگاه خدا مسئول بدانند و به قول خـود     برادرانی که در زیر امضاء می     
 2[...]رداد بایـد    عمل نمایند که اگر در جبهه به شرف شهادت نایـل آمدنـد، طبـق ایـن قـرا                  

 کس نیست آنها دست دوسـتان        اي براي هیچ    فراموش نفرمایند و در روز قیامت که دستگیره       
  ∗.خود را بگیرند و شفیع آنها باشند، انشاءاهللا

  »والسالم«

                                           
  .  اضافه است-1
 .  خوانا نیست-2
  .  نفر آمده است18در ذیل اصل وصیت امضاي  ∗
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  هاي کلیدي عبارت
I و ناراحتی نباشد پدر و مادر مرا ببخشید و بعد از مرگ من هرگز گریه . 
I نمودهاي امام را گوش نماییدره.  

  ناصر  :نام
  مؤمنیان :خانوادگی  نام

   عباس :پدر نام 
  زهرا  فاطمه:نام مادر

  1335 یازدهم اردیبهشت :تاریخ تولد
   شهرستان مهدیشهر:محل تولد
   چهارم متوسطه:تحصیالت

هـاي     سـتاد جنـگ  :کننـده  ارگان اعـزام  
  نامنظم

  1360ام خرداد   سی:تاریخ شهادت
   دهالویه:محل شهادت
   اصابت ترکش :نحوة شهادت

   زادگاهش گلزار شهداي:مزار
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  منیانناصر مؤ
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  16/3/60مورخه 

  نام خداوند بخشندة مهربان به
  .1»انی ال اري الموت اال سعادة و الحیاة مع الظالمین اال برما«  
دانم و زندگی کردن با ستمکاران را جز          من رفتن از جهان را جز خوشبختی چیزي نمی        «  

  .»شمارم  نمینکبت چیزي
بعـد از فـوت     . وصیت به برادر بزرگم که بعد از من وصیت من را مو به مو اجرا نمایـد                  

خانه دادم، بگیریـد       هزار تومان به صاحب    5و مبلغ   . زهرا دفن نمایید    در بهشت   ] را[من، من   
  . براي مستضعفان صرف نمایید

ـ          و ک بگوینـد هرگـز گریـه   و به پدر و مادر بگویید مرا ببخشید و بعد از مرگ مـن تبری
  . بخشم ناراحتی نباشد که شما را نمی

تو دهان ضد انقـالب     . و یک تقاضاي من این است که رهنمودهاي امام را گوش نمایید             
  .  بزنید2مخصوصاً منافقین

  . شما من امید به نجات دارم3[...]برادر   
  ناصر مؤمنیان

                                           
 .478، ص2الشهید، ج  در سنداالمام)ع(ن سخن امام حسی-1
 .تعلیقات.ك. ر-2
  .  خوانا نیست-3
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  هاي کلیدي عبارت
I ه من عطا کرد تا اسالم را برگزینم و احکام آن را عمل نمایمسپاس خدا را که بینش ب. 
I آید ها استوار باشید که دشمن از استقامت شما به زانو درمی خانواده عزیز در مقابل سختی. 
I اید مبادا براي من اشکی بریزید و باید خوشحال باشید که امانت خود را تحویل داده. 
I دعا کنید که خدا شهادت مرا بپذیرد.  
I همیشه گوش بفرمان امام عزیزمان باشیدادران عزیز بر.  

  اسداهللا :نام
  مونسان :خانوادگی  نام

  حسین :پدر نام 
  خاور :نام مادر

  1344 یکم اسفند :تاریخ تولد
   شهر سرخه از توابع سمنان:محل تولد
   سوم متوسطه:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

ویکـم اسـفند       بیـست  :تاریخ شـهادت  
1363  

   شرق رود دجله:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  اسداهللا مونسان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
وا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه و مـنهم مـن ینتظـر و                 من المؤمنین رجال صدق   «

  .»مابدلوا تبدیال
اي از آنـان در     دهاز مؤمنین مردانی هستند که بر پیمانی که با خدا بستند صادقانه ایستادند ع             «

. »لوك تغییر ندادنـد   اند و چیزي را از عقیده و اراده و س           اي در انتظار شهادت     گذشتند و عده  
  )231احزاب آیۀ (

و درود و سـالم خـدا بـر        ) ع(با درود و سالم خدا بر انبیاء و اولیاء اهللا و ائمۀ معصومین              
قش، امیـد مستـضعفین     و درود و سـالم بـر نایـب بـرح          ) عج(منجی عالم بشریت امام زمان    

و ) 7( علـی   بـن   شکن و با درود و سالم بر ارواح پاك ساالر شـهیدان حـسین               خمینی بت 
اهللا و    اصحاب و یاران باوفاي او و کربالهاي ایران و با درود و سالم بـر شـما امـت حـزب                    

  .همیشه در صحنه
ه پیـشرفت  از آنجایی که خواستم قدم کوچک و ناقابلی در خدا برداشـته و بتـوانم در را                  

.  راهـی جبهـه گـشتم   ،اسالم و قرآن خدمتی کرده و به نداي حسین زمان لبیک گفتـه باشـم      
اي مـذهبی     سپاس خدا را که مرا نعمت سالمت عطا فرمود، سپاس خـدا را کـه در خـانواده                 

 شور و هیجان انقالبـی مـردم مستـضعف و    سن جوانی ماام، سپاس خدا را که در     بدنیا آمده 
سپاس خدا را که بینش به من عطـا کـرد تـا             .  و از انحراف مصون ماندم     2.][..مسلمان ایران   

  .اسالم را برگزینم و احکام آن را عمل نمایم
 دنیایی مصون بداري هاي ش  لغزخواهم، گناهانم را ببخشی و مرا از          و بار خدایا از تو می       

ن بیفزایـی چـون     خواهم از عمرم بکاهی و به یک لحظه عمر رهبر و امام عزیزما              و از تو می   
شکن زمـان    بت،و حامی قرآن موسی عمران و عیسی دوران ) عج( نایب امام زمان   ،او به حق  

  .نگهداري) عج(باشد و او را براي ملل مستضعف جهان تا انقالب مهدي می

                                           
 .»22احزاب «در اصل وصیت  -1
 .خوانا نیست -2
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 خـوردم، گنـاه کـردم، نعمـت دادي ناسپاسـی            ]را [بار الها جوان بودم، گول هواي نفس        
 بـازهم   ، اسالم و قـرآن را فرسـتادي بـا نـاطق آن            .شکر نکردم  ، سالمت عطا فرمودي   .کردم

 مـردان   . باز خواب بودم غفلت نمـودم      ، رهبري دوراندیش و با تقوا فرستادي      .اطاعت نکردم 
  . درس عبرت نگرفتم،صالح و پاك و باتقوا و الگو قرار دادي

ـ                   نمـی  ،گناهانم بس بزرگ و سنگین       و دانـم چـه گـویم از کـدامین گنـاه شـروع کـنم، ت
شـدگان راه      بار الها به حق شب زنده داران تاریخ و به حق صالحان زمان کـشته               .اي  بخشنده

ها در برابر دستوراتت محفوظ بدار و بـه راه راسـت هـدایت     ها و سرکشی    حق مرا از لغزش   
فرما و مرا جزء سربازان اسالم و لشکریانت قرار ده که لشکریانت همیشه غالبند و شـهادت                 

  .را نصیبم گردان
ان قادر به گفـتن نیـست و   بدانم چه بگویم ز  و اما سخنی با شما خانواده عزیز دارم، نمی          

 من در طول زندگی فرزند خوبی بـراي شـما نبـودم و نتوانـستم                . است عاجزقلم از نوشتن    
تـوانم پوزشـی      آرزوهاي شما را برآورده کنم و در طول زندگی آنقدر شما را آزردم که نمی              

داران خـوبی   شـما امانـت  . اي بزرگ براي شما اجر و پاداشـی خواهـانم        بطلبم و فقط از خد    
امـروز روزي اسـت کـه بایـد     . بودید و امانت خدایی را خوب نگهداري و تربیـت نمودیـد     

  .امانت را به صاحب امانت باز گردانید
فرسـتید مـن در    گونه فرزنـدانت را بـه قربانگـاه عـشق مـی      درود بر تو پدري که ابراهیم       
 ولـی  .شـوم  که مرتکب گناه مـی ها  لغزش بود و گاهی     فرما ر و کبر و تکبر حکم     جودم غرو و

ها استوار باشـید کـه دشـمن از اسـتقامت شـما بـه زانـو         شما خانواده عزیز در مقابل سختی 
  .آید درمی

 ولی اگر خواستید گریه کنید و طاقت نیاوردید براي تمـام    .از گریه کردن خودداري کنید      
 مبادا براي من اشکی بریزیـد و بایـد          .گریه کنید ) ع( کربالي حسین  شهدا مخصوصاً شهیدان  

هاي دیگر آماده     اید و براي تحویل دادن امانت       خوشحال باشید که امانت خود را تحویل داده       
 . فـدا کنیـد    ،سعی کنید که تمام فرزندان خود را در راه دیـن و قـرآن اگـر الزم شـد                  . شوید

ید  براي طول عمر رهبر و اماممان دعا کنید و دعا کن       ،دنشینی  هروقت با دوستان و آشنایان می     
  .که خدا شهادت مرا بپذیرد



 337     اسداهللا، مونسان ¹استان سمنان 

 راه من راهـی     .خواهم که براي من ناراحت نباشید        سخنی با برادران عزیز، از شما می       اما  
هـاي    شما سعی کنید که گـوش بـه حـرف        . قبول کردم  ،فرماید  است که خداوند در قرآن می     

 .هاي امام را انجـام دهیـد        وش بفرمان امام عزیزمان باشید و گفته       ندهید و همیشه گ    1منافقین
  .سپارم نامه شما را به خداوند بزرگ می]وصیت[در خاتمه 

خـواهم کـه در برابـر آن حقـی کـه              اهللا و شهیدپرور عاجزانه می      در ضمن از امت حزب      
ن و  برگردنم دارند مرا مورد عفو و بخـشش خـود قـرار دهنـد و همچنـین از کلیـه دوسـتا                     

هزار تومان   5000کنم و در آخر آن مبلغ پولی که دارم مبلغ             آشنایان طلب عفو و مغفرت می     
  .نماییدبه حسینیه شهدا واریز  2[...]جهت رد 

  
ــباحی   ــردم صـ ــذر کـ ــتان گـ ــه قبرسـ   بـ

  
ــی     ــان و آهــ ــه و افغــ ــنیدم نالــ   شــ

  گفــت  اي بــا خــاك مــی    بدیــدم کلــه   
  

  ارزد بــه کــاهی  کــه ایــن دنیــا نمــی     
    

  »والسالم«
  اسداهللا مونسان

  »توفیقالاهللا  و من«
15/12/63  

  
  ]نامۀ دیگر وصیت[

   اهللا الرحمن الرحیم بسم
با درود و سالم فراوان به رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوري اسالمی امام خمینـی و بـا               

هاي نبرد حق علیه باطل و با درود و سـالم             درود و سالم فراوان به رزمندگان سرتاسر جبهه       
  .نمایم  و عموي عزیزم چند کلمه بعنوان وصیت عرض می ان به شما خانوادهفراو

                                           
 .تعلیقات. ك.ر -1
 .خوانا نیست -2
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 جان از اینکه نتوانستم آرزوهاي شما را برآورم و آنطوري که شما خواسـتی باشـم                 عمو  
 آن  ،خواهم که اگر شهادت نصیب من روسیاه شـد          باید به بزرگی خود ببخشید و از شما می        

 بـا فـروختن موتـور آن مبلـغ را برداشـته و              ، داریـد   شما و پدر از من طلب      ]که [مبلغ پولی 
خالصه حاللم کنید و از کلیه همسایگان خصوصاً مشهدي اسداله فریدون و غیره از جانـب                

  .من عفو و مغفرت طلبید
  »والسالم«

  بندة حقیر خدا اسداهللا مونسان
  »من اهللا التوفیق«

15/12/63  
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  هاي کلیدي عبارت
I شرکت کنیم،ک ماست که در این عاشوراي پرشور حسینیوظیفۀ یکای .  
I ماند ها زنده می ناراحت نباش، که اسالم با این خون.  
I را ادامه دهید) 7(برادر، راه خونین حسین.  
I همیشه در خط اسالم به مبارزه خود ادامه دهید.  
I خواهرم، همیشه حجاب خود را رعایت کن.  
I دشکن برنداری دست از حسین زمان خمینی بت.  
I تر برقرار نمایید هاي نماز جمعه و جماعت را هرچه بیشتر پر کنید و فشرده صف. 
I                اي دانشجویان و معلمان گرامی، با سالح فرهنگی خود به تعلیم، تربیت و سـازندگی جامعـه

هـاي    مشغول شوید، ولی قبل از ساختن دیگران به خودسـازي بپردازیـد تـا بتوانیـد بـا قـدم                   
  . کنیداستوارتر به جامعه خدمت

  حسینعلی :نام
  مونسان :خانوادگی  نام

  اکبر علی :پدر نام 
  سکینه :نام مادر

  1343 یکم اردیبهشت :تاریخ تولد
   شهر سرخه از توابع سمنان:محل تولد
 دانشجوي سـال اول تربیـت       :تحصیالت

  معلم
   بسیج:کننده ن اعزامارگا

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

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  حسینعلی مونسان
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 و من یقاتل فی سبیل اهللا فیقتـل او         ة الدنیا باالخر  ةفلیقاتل فی سبیل اهللا الذین یشرون الحیو      «

  )74سورة نساء، . (» عظیماًؤتیه اجراًیغلب فسوف ن
د کنند و هـر  مومنان باید در راه خدا با آنان که حیات مادي دنیا را بر آخرت برگزیدند جها               «

  .»کس در جهاد به راه خدا کشته شد یا فاتح گردید زود باشد که او را اجر عظیم دهیم
  )امام خمینی. (»شهادت کمال انسان است«  
 یا اهللا یا اهللا یا اهللا رمز پیـروزي مـسلمین، یـا اهللا یـا اهللا                   یا اهللا یا اهللا رمز لشکریان اسالم،        

  . اهللا نابودکنندة ظلم و ستم در روي زمین، یا اهللا یا1نابودکنندة ستمکاران
تا خاتم و با سالم و درود بـر   ) ع( با سالم و درود بر خاندان رسالت از آدم          سالم علیکم،   

الحـسن    ابـن   حجـۀ خاندان والیت و امامت و با سالم و درود بر یگانه منجی عـالم بـشریت                 
 و سـالم و درود بـر یگانـه    تر آن حـضرت   و با امید ظهور هرچه سریع     ) عج(ارواحنا له الفدا  

دار اخیر اسالم خمینی کبیر و سالم و درود بر شهداي حق و حقیقت و سـالم و درود             پرچم
اکنـون  . هاي اسرا و رزمنـدگان اسـالم    معلولین و مجروحین و خانواده    هاي شهدا،   بر خانواده 

عنـوان    اي بـه    خواسـتم چنـد کلمـه       که بیش از چند روزي به عملیات باقی نمانده است مـی           
  .وصیت بنویسم

 خون 3]از[ که  سالم بر تو اي کسی   . 2»السالم علیک یا ثار اهللا و ابن ثاره و الوتر الموتور          «  
کـشد و از ظلـم وارده بـه تـو             خدا انتقام می  .  به ناحق ریختند   ]را [پاك تو و پدر بزرگوارت    

 عاشـورا   گیـرد و    خـود مـی     آري مصحف تاریخ بار دیگر رنگ خون بـه          . کند  دادخواهی می 
و اما در ایـن عاشـوار نیـز هماننـد           . گرفته شود ) 7( تا انتقام خون حسین    ،گردد  تکرار می 

خواهد و وظیفۀ یکایک ماست که در ایـن عاشـوراي پرشـور               اي می   عاشوراي حسینی قافله  

                                           
 .»ستمدران« در اصل وصیت -1
 »وبن ثاره و الوتر و الموتور«در اصل وصیت . الجنان مفاتیح.  فرازي از زیارت عاشورا-2
  .اضافه است» از«اصل وصیت  در -3



 345     حسینعلی، مونسان ¹استان سمنان 

ایم من خدا را      و چون ما آرزوي شرکت در عاشوراي حسینی را داشته         . حسینی شرکت کنیم  
هـل مـن ناصـر      «ام که براي پاسخگویی به نـداي          ین لیاقت را پیدا کرده    گویم که ا    سپاس می 
 حسین زمان خمینی کبیر پاسخ گفته و راهی کربالي پرشور حسینی شدم و یقینـاً                1»ینصرنی

خواهم ما را جـزء ایـن راهیـان قـرار             دانم که این راه انبیا و اولیا بوده است و از خدا می              می
اهللا پیوستم این عنـایتی بـوده         رضاي خدا قرار گرفتیم و به لقاء      اما اگر در این راه مورد       . دهد

  . است که خداوند نسبت به بنده حقیر خانواده ما کرده است
اي پـدر عزیـزم، کـه بـا دسـت      . اهللا دارم و اینک چند سخنی با پدر و مادر و امت حزب       

نـۀ کـربال کـردي،      پینۀبستۀ خود ما را به این قامت رساندي و بعد از آن عاشـقانه مـا را روا                 
امیدوارم در فراق من ناراحت نباشید و خدا را سپاس گوي که فرزندت به راهی رفته اسـت          

 از دسـت دادن فرزنـدت       2چه   اگر  و اي مادر ارجمندم،   . را انتخاب نمود    آن  ) 7(که حسین 
پس ناراحـت   . براي تو سخت است، ولی مسئله آن است که اسالم باید زنده بماند نه فرزند              

خـاطر    ماند، و به مردم اعالم کن کـه فرزنـد مـن بـه               ها زنده می     که اسالم با این خون     نباش،
  . عشق به مکتب اسالم این وادي را پیموده نه چیز دیگر

را ادامه دهید، متوجه شیاطین داخلی و خارجی باشـید          ) ع(اما برادرم، راه خونین حسین      
و اي خـواهرم،  . ة خود ادامه دهیـد   که شما را وسوسه نکند و همیشه در خط اسالم به مبارز           

وار تربیت کن که آیندة ایـن          گونه و زینب   3در تربیت فرزندان کوشا باش و آنها را علی اکبر         
مملکت به دست آنهاست و همیشه حجاب خود را رعایت کن که سیاهی چادر تو از خون                 

  .شدتر است؛ که این عمل تو باعث کوري امپریالیسم شرق و غرب خواهد  من رنگین
هایی که از طرف من به شما شده مرا ببخشید و از خـدا بـراي    اهللا، از بدي اي امت حزب   

من طلب استغفار کنید و دیگر اینکه تا جان در بدن دارید دسـت از حـسین زمـان خمینـی                     
و جبهه را به هیچ عذري فرامـوش نکنیـد          . شکن برندارید و براي طول عمر او دعا کنید          بت

هـاي نمـاز جمعـه و         مسلمین در این جنگ است، و دیگر اینکه صف        که سرنوشت اسالم و     

                                           
 .تعلیقات.ك. ر-1
 .»اگر چنانچه« در اصل وصیت -2
 .تعلیقات.ك. ر-3
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هـاي مـستحکم و       تر برقرار نمایید و با ایـن صـف          جماعت را هرچه بیشتر پر کنید و فشرده       
  .آهنین خاري باشید در چشم دشمنان

اما دوستان، سالح آغشته به خون را از زمین برگیرید و به پیکار علیه ظلمت ادامه دهیـد      
  .در بلندترین قلۀ جهان برافراشته شود» اهللا اال  اله ال«تا پرچم 

اي دانشجویان و معلمان گرامی، با سـالح فرهنگـی خـود بـه تعلـیم و تربیـت جامعـه                       
پرداخته و به سازندگی آن مشغول شوید ولی قبل از ساختن دیگران به خودسازي بپردازیـد          

 با سالح نظامی خـود ایـن جنـگ را           هاي استوارتر به جامعه خدمت کنید و        تا بتوانید با قدم   
  .تفاوت نباشید پیش ببرید و نسبت به جنگ بی

از همۀ  .  شهداي سرخه دفن نمایید     در پایان اگر جنازة من به دست شما رسید در بهشت            
  .شما التماس دعا دارم

  »والسالم علی من اتبع الهدي«
  بندة حقیر خدا، حسینعلی مونسان

21/6/62  
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  لیدي ک عبارت
I       وحدانیت الهی و نبوت جمیع انبیاء و خاتمیت   ه  بشده که   توفیقات ربانی شامل حال اینجانب

ثنی عـشر و حـضرت   علیه و آله و والیت و عصمت ائمه ااهللا حضرت محمدبن عبداهللا صلی  
  .کنم فاطمۀ زهرا صلوات اهللا علیهم اجمعین اقرار می

  احمد :نام
  مهاجري :خانوادگی  نام

  علی :پدر نام 
  بتول :نام مادر

  1318 هفتم خرداد :تاریخ تولد
نـو خرقـان از        روستاي قلعـه   :محل تولد 

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

  1365وپنجم دي   بیست:تاریخ شهادت
   هفت تپه:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  احمد مهاجري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 داراي شناسـنامۀ شـماره      مهـاجري  شهرت   احمدتوفیقات ربانی شامل حال اینجانب      علیهذا  

وحدانیت الهـی و نبـوت      ه   شده که ب   قلعه نو خرقان   ساکن   علی فرزند   شاهرود صادره از    53
علیه و آلـه و والیـت و عـصمت         اهللا  جمیع انبیاء و خاتمیت حضرت محمدبن عبداهللا صلی         

اهللا علیهم اجمعـین و بکلیـه عقایـد اسـالمیه           لوات  ثنی عشر و حضرت فاطمۀ زهرا ص      ائمه ا 
اصوالً و فروعاً اقرار و در حال صحت و اختیار مـن دون االکـراه و االجبـار در حـالتی کـه                       

 و نافذ بود وصیت نموده و وصی خـود قـرار دادم آقـاي               ممضیتمامی اقاریر شرعیه از من      
مهـدي  ه بـا نظـارت آقـاي        را کـ  ... صـادره از    ...  بـشناسنامه شـماره    مهاجري شهرت   مهدي

  ... .صادره از... داراي شناسنامه شماره...  شهرتمهاجري
  :هاي من از این قرار است دیون و بدهکاري  

   :خودمهریه زوجۀ دائمی  -1
  . ذکر شد1همبلغ که در قبال... فرزند... صادره از... شمارة شناسنامه... شهرت    

 .غالمحسین حسینی -2
 .ال پیشکریمی چند س ریال حق آقاي 200 -3
خـودش   بـوده،    3[...]محمـد     دکـان علـی    2[...] به بابـا     46 ریال از سال     500 مبلغ   -4

 .داند از او سوال شود می
  : هاي من که در این اوراق بشرح رفته است عمل نمایید به وصیت

   قلعه نو خرقان:محل دفن -1
 وحشت  نماز -2
 داري  تجهیز و تعزیه -3

                                           
 .»قبال«در اصل وصیت  -1
 .خوانا نیست -2
 .خوانا نیست -3
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 سال3 :نماز استیجاري -4
 سال3 :روزه استیجاري -5
   :خمس -6
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  هاي کلیدي عبارت
I کنم  خواهران را توصیه به حفظ حجابشان می.  
I گریه کنید) 7(الحسین خواهید گریه کنید براي آقا ابا عبداهللا  اگر می.  
I   ــان همــه درسمــن ــان همــۀ راه  از می ــداکاري و از می ــط راه  هــا درس شــهادت و ف هــا فق

 .را برگزیدم) 7(حسین
I  باشیددر عزاي من بردبار و صبور.  

  حسن :نام
  مهدوي :خانوادگی  نام

  مسلم :پدر نام 
  طیبه :نام مادر

  1351 یکم فروردین :تاریخ تولد
   روستاي میقان :محل تولد
   اول متوسطه:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1365ودوم دي   بیست:تاریخ شهادت
  لمچه ش:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  حسن مهدوي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .و امام امت و تمامی رزمندگان) عج(با سالم و درود فراوان به امام زمان

  
ــشق اســـت  ــدار عـ ــدة بیـ ــسیجی دیـ   بـ

  
ــدان    ــر می ــسیجی پی ــت  ب ــشق اس   دار ع

  اگر چه کوچک و کم سـن و سـال اسـت             
  

ــیکن در عمــل ســردار عــشق اســت      ول
    

ماز و روزه را به پا دارید، برادرانم حسین و عباس را به نماز و               پدر و مادر عزیز و گرامی، ن      
اگر که ما در اینجـا      . کنم  خواهران را توصیه به حفظ حجابشان می      . روزه گرفتن دعوت کنید   

هستیم ولی خواهران هم با حجابشان چنان مشتی به دهن رژیم عراق خواهند زد که دیگـر                  
  . برنگردد

که نتوانستم بـراي شـما یـک فرزنـد خـوب باشـم معـذرت         پدر عزیز و گرام من، از این        
هـاي شـما را جبـران     مادر جان، من نه تنها محبـت   . خواهم و امیدوارم که مرا حالل کنی        می

اي مادر جان، االن که عازم      .  بلکه با اعمال بد خویش باعث آزار و رنجش شما شدم            ننمودم
م نگرانـی از اینکـه شـما و پـدر           دهد و آن ه     خطم براي عملیات، فقط یک چیز مرا رنج می        

دانم که شما، هرچند که من قـساوت قلـب داشـتم            و لیکن من می   . ام مرا حالل نکنید     گرامی
  . بخشی را میمولی تو 

خواهیـد گریـه کنیـد بـراي آقـا            اگـر مـی   . و مادر جان، در عزاي من اصالً گریـه نکنیـد            
ـ         ) 7(حسین]ال[ عبداهللا]ابا[ بـه پـدر    . رایش گریـه کنـد    گریه کنید، که کسی نداشـت کـه ب

خـواري نکنیـد،      کنم، پدر جان، اصـالً در عـزاي مـن غـم             ام هم همینطور سفارش می      گرامی
من آنقدر به شما اذیت و آزار رساندم که توان بیان آن را             . چراکه من الیق گریه کردن نیستم     

ان، در  پـدر جـ   . نویسم براي شـما خیلـی نگـرانم         پدر جان، االن که این وصیتم را می       . ندارم
 از این اعمال شـما سـوء اسـتفاده    1[...]پوشید چراکه این کوردالن و   ن سیاهعزاي من پیراهن    

  .کنند و شما همیشه بردبار و صبور باشید می

                                           
 .  خوانا نیست-1
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هـا    هـا رنـگ قرمـز و از میـان تمـامی مـرگ               پدر و مادر گرامی، من از میان تمامی رنگ          
هـا   فداکاري و از میـان همـۀ راه  ها درس شهادت و  شهادت در راه خدا و از میان همۀ درس  

  . شوم دیگر مزاحم شما نمی. را برگزیدم) 7(راه حسین
  .پدر و مادر گرامی، مرا حالل کنید هر چند که من بد بودم  

  التماس دعا
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  هاي کلیدي عبارت
I سفارش دیگري که باید کنم آن است که قدر امام را بدانید.  
I میار روحانیون شویدهمچنان در طول زندگی خود همکار و ه.  
I اي است گرانبها از جانب خداوند تبارك و تعالی براي بندگان خالص خود شهادت هدیه.  
I          یـابم مگـر در پیمـودن خـط خـونین ابـا عبـداهللا                 به اهللا سوگند من سعادت خـویش را نمـی

  ).7(الحسین
I تگونه شدن اس وار شدن و حسینی جهاد در راه خدا گذشتن از عالیق نفسانی و حسینی.  
I قبل از آنکه مرگ تو را دریابد و هیچ کاري از تو بر نیاید به خویش باز گردي.  
I          مبادا در دنیا دل به هواهاي نفسانی بسته و پیوستگی خود را به این انقـالب و اسـالم جـدا و

 .دور سازید
I برادرانم، تقوا را فراموش نکنید. 
I اگر با تقوا باشید در این برهه از زندگی پیروزید. 
I نید هر عملی انجام می دهید، فقط خالص براي خدا باشدسعی ک.  

  حسین :نام
  مهدوي :خانوادگی  نام

  اکبر علی :پدر نام 
  گل خانم :نام مادر

  1341 یکم فروردین :تاریخ تولد
   روستاي حسین آباد:محل تولد
   سوم متوسطه، اقتصاد:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1363 یکم آذر :تاریخ شهادت
   کوهدشت :محل شهادت
   سانحه رانندگی:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  حسین مهدوي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
پس از سپاس و ستایش بیکرانِ پروردگار جهانیان که به من بینشی داد که بتـوانم بـه پیکـار                    

آالیـش او کـه       و خاندان بی  ) 6(علیه کفار بپردازم و همچنین با درود به حضرت محمد         
و نایـب  ) عـج (وایان راه سعادت بشرند و با درود فـراوان بـه حـضرت مهـدي            راستی پیش   به

برحقش خمینی کبیر رهبر انقالب اسالمی ایران و با درود و سالم بر پـدر و مـادرم کـه بـا                      
سپس با رفتن مـن بـه جبهـه توافـق     ] و[قبول مشکالت و مشقات فراوان مرا بزرگ نمودند         

  . دآور شومنمودند، اینک بر آن شدم که نکاتی را یا
خوانید نگـاهی بـه       شنوید و یا می     نامه را می    اما اي عزیزان و اي دوستانی که این وصیت          

راسـتی کـه    شـوید؟ بـه   آیا چه چیزي را متوجه می. کنید بیفکنید اطراف مکانی که زندگی می   
برنـد و یـا اینکـه بـه      سـر مـی   شناسی که یا در جبهه به     اي از دوستان قدیمی خود را می        عده
آیـا چگونـه فکـر    . باشـد  به هر صورت جاي آنها در بین شماها خالی می  . اند  دت رسیده شها
کنید؟ آیا دیگر به خود اجازه خواهی داد که راکد باشید و دیگر از خـود حرکتـی انجـام                      می

ندهید تا با ریختن خون خود بتوانید انتقام خون آن عزیزان را بگیرید و دین خود را نـسبت          
ها سیلی بـه وجـود        راستی که از مجموع این خون        اسالمی ادا کنید؟ به    به خون شهدا و امت    

  . شوند خواهد آمد که مخرب تمام سدهایی است که مانع رسیدن انسان به قرب الهی می
و حال اگر سعادت مرا یاري نمود و در جبهه شهید شدم، امیدوارم صبر و پایداري کنید                   

خاطر دل و نفس      کردم و راه خداست و این راه به        چون باألخره من باید راهی را انتخاب می       
] ي[ها  و سفارش دیگري که باید کنم آن است که قدر امام را بدانید و نسبت به گفته                . نیست
. تفاوت نباشید و همچنان در طول زنـدگی خـود همکـار و همیـار روحـانیون شـوید                    او بی 

. شـدیم    پیـروز نمـی    1نمودند  میراستی که اگر روحانیون ما را در مسیر انقالب راهنمایی ن            به

                                           
 .»نمودم« در اصل وصیت -1
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بدون هیچ تشریفاتی و با همـان       ) 7( شد مرا چون موالیم علی     1اگر توفیق شهادت نصیبم   
  .خاك بسپارید هاي رزم به  لباس

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و مـا                 «
  . 2»بدلوا تبدیال

 مردانی هستند که به عهد و پیمان که با خداي خود بستند کامالً              بعضی از آن مؤمنان بزرگ    «
وفا کردند بعضی هم بر آن عهد ایستادگی کردند تا در راه او شهید شدند و برخی به انتظـار           

  . »مقاومت کرده و به هیچ وجه عهد خود را تغییر ندادند
بنـدگان خـالص   اي است گرانبها از جانب خداوند تبـارك و تعـالی بـراي         شهادت هدیه   

انسان باید در راهی سیر کنـد کـه سـعادتش در آن خـط     . شود خود که نصیب هر کسی نمی 
یابم مگر در پیمودن خط خونین ابـا عبـداهللا            به اهللا سوگند من سعادت خویش را نمی       . باشد

  . که راه تمامی شهداي انقالب اسالمی است) 7(الحسین
گونـه شـدن      وار شـدن و حـسینی        حـسینی  جهاد در راه خدا گذشتن از عالیق نفسانی و          
آنچه گذشت هیچ است و آنچه خواهـد آمـد کـو؟ و             . کنی  و ببین کجایی و چکار می     . است

پس من هستم و اکنون پـس برخیـزم و بـه فکـر خـویش             ! دانیم که چه خواهد آمد؟      چه می 
 مـزد   امروز میدان کار و فـردا بـازار       «. 3»العملو  الیوم عمل بالحساب و غداً حساب       «. باشم
  .»امروز عمل است بدون حساب و فردا حساب است بدون عمل. است
اي از    بینیـد دمـی و لحظـه        ها خالی می    آنگاه که محیط را از همۀ انسان      . اي دوستان عزیز    

همه جا قطع نظر کنید و همۀ محسوسات خود را کنار بگذارید و از همـه جـا ببریـد و بـه                       
هـا    فرو روید و به وقت بنگرید که گذشـته      سوي خویشتن برگردید و در غالف وجود خود       

با خود زمزمه کنید کـه چـه خـواهیم شـد و تـا کـی            .  مجهول الحال است   4رفته و آینده هم   
اي سـراغم خواهـد آمـد و بـاألخره چـه          حیات خواهیم داشت و عاقبت چه مرض و حادثه        

                                           
  .»نسیبم« در اصل وصیت -1
  .23/  احزاب-2
 .»بالعمل«در اصل وصیت ). ع( حضرت امیرهاي از خطبه. 318، ص 2البالغه، ج  نهج -3
 .»ام آینده« در اصل وصیت -4
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روزي و با چه کیفیتی این قفس تن خواهد شکـست و مـرغ محبـوس روح پـرواز خواهـد         
چه آنکه، این مطلب قطعاً مورد شک نیست و باألخره شدنی است کـه آیـا بـه کجـا و           . کرد

  .چگونه خواهیم رفت
ام گـام نهـادم       و اما شما اي پدر و مادرم بدانید و مطمئن باشید من امروز در راه جاودانه                 

 بارها پیش خودم زمزمه نمـودم کـه       . که انتهاي آن انشاءاهللا حکومت مستضعفین جهان است       
شما براي من زحمت بسیار کشیدید و من هم در آخـر نتوانـستم زحمـات شـما را جبـران                   

در حق شما خیلی کوتاهی نمودم و دین خود را نـسبت بـه شـما بطـور صـحیح ادا                     . نمایم
هـا تطهیـر    دانم که قطعاً به مکانی خواهم رفت کـه تـا نفـوس کامـل و روان           ولی می . نکردم

پس چه بهتر که این زندگی و دنیاي        . زلگه دسترسی پیدا کند   تواند به این من     نباشد کسی نمی  
سـوي او تنهـا       زاي موجب غرق در گناه و معصیت را رهـا و بـه              بار و پررنج و شکنجه      رقت

کند که مقـصد      عاشق مؤمن شتافته یک حرکت و یک سفر آن موقعی معنی و مفهوم پیدا می              
. دهـد   کـاپو معنـی و مفهـوم مـی        واقعی در انتظار باشد زیرا مقصد است که بـه حرکـت و ت             

، آخـرت  1»دنیا خانۀ عبور و آخـرت خانـۀ اقامـت اسـت         «فرماید    می) ع(همانطوري که علی  
بـرادرم، دنیـا جـاي کـار و عمـل اسـت و آخـرت مکـان         . دهـد  است که به دنیا معنـی مـی      

در اینجا امکان تغییر سرنوشـت از طـرف خـود انـسان بـه               . گیري و حساب پس دادن      نتیجه
  .ولی در آخرت نیست] هست[یر وسیله تغی

همۀ اینها یک طرف، لحظۀ بعد از مرگ را به خاطر آور که دیگر یـاراي هـیچ نـداري و                    
پس چه خوب قبل از آنکه مـرگ تـو را دریابـد و              . تنها اعمالت گواهت و شهادت کردارت     

هیچ کاري از تو برنیاید به خویش بازگردي و خود را در ترازوي خویش بسنجی، بـا خـود                   
حاصل، تمام عمـرم غـرق در گنـاه، تمـام عمـرم در                که تمام عمرم بی   ... واي بر من  «رایی  س

اي نظـر کـن و ببـین چـه داري             بارت که براي خودت بسته      بله، به کوله  ! »پوچی و بیهودگی  
وقتـی بـه    . تمام عمر در پوچی در پی هواهاي نفسانی و شناور در اشتباه           . هیچ. براي جواب 

اي در ظلمت که در انتظار باریک نـوري   کنی بسان رها شده   نظر می  اي نه چندان دور     گذشته

                                           
 .» فالمهدةفانّ الدنیا معبر االخر«. 365، ص 67 بحاراالنوار، ج -1



 361     حسین، مهدوي ¹استان سمنان 

است تا راه یابد ولی نور از او دور است که دیگر هیچ امید نجاتی نـدارد و یـا شـناوري در                
  .کران که هیچ امید رهایی ندارد دریاي بی

د بـه خـدا مـسئولی     . برید  کردید در چه موقعیتی به سر می        برادرانم، اي کاش احساس می      
مبـادا در دنیـا دل بـه هواهـاي نفـسانی بـسته و               . ایـد   موظفید که در چنین زمانی قرار گرفته      

. برادرانم، تقوا را فراموش نکنید  . پیوستگی خود را به این انقالب و اسالم جدا و دور سازید           
و قطعاً هـم از روي اراده بـر هـواي نفـس          . اگر باتقوا باشید در این برهه از زندگی پیروزید        

  .دهید فقط خالص براي خدا باشد سعی کنید هر عملی که انجام می. مسلطیدخود 
خداوندا امام عزیزمان را در پناه     . در خاتمه، برایم از تمام اقوام و دوستان حاللیت بطلبید           

هاي حق علیـه باطـل        خدایا رزمندگان اسالم را در جبهه     . محفوظ نگه دار  ) عج(آقا امام زمان  
  .ها را به کربالي حسینی برسانپیروز و هرچه زودتر آن

  » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
  حسین مهدوي
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  هاي کلیدي عبارت
I دنیا دار آزمایش است.  
I عزم دارم که نمیرم تا هنگامی که دشمن را به لرزه بیندازم.  
I هرگز در برابر هیچ قدرتی تسلیم نخواهیم شد.  
I سادگی کشته و یا اسیر شوم باید دگرگون کنم بهخواهم  هیچ نمی.  
I تو اي امام و روحانیت مبارز، از ما راضی باش.  
I        بخـشش در سراسـر       دهیم تا اسالم و قوانین حیـات        تمامی اعضاي بدن و جانمان را هدیه می

  .جهان گسترش یابد
I پیرو خط امام و والیت فقیه باشید.  
I امام را تنها نگذارید.  

  علیرضا :نام
  ئی مهدي :خانوادگی  نام

  شعبانعلی :پدر نام 
  حمیده :نام مادر

  1343 بیستم فروردین :تاریخ تولد
 روســتاي میقــان از توابــع :محــل تولــد

  شهرستان شاهرود
   پایان دورة ابتدایی:تحصیالت

   سپاه:کننده عزامارگان ا
  1360 هشتم آذر :تاریخ شهادت
   بستان:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  ئی علیرضا مهدي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسمه تعالی

الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فـی سـبیل اهللا بـاموالهم و              «. نام خداوند بخشندة مهربان     به
   1» اولئک هم الفائزون و عنداهللاجۀانفسهم اعظم در

هایـشان   ها و جـان   آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد نمودند در راه خدا با مال              «
پیـروز  ] و[ترین مقام و مرتبـه را در نـزد پروردگارشـان دارنـد و افـراد رسـتگار              رگآنان بز 

  .»همینان هستند
ر کم بشیء من الخوف و الجوع و نقصٍ من االموال و االنفس و الثمرات و بـشّ                و لنبلونّ «  

  .2»الصابرین
 راه   آنانی که در حوادث زنـدگی       کنندگان،  حال مقاومت   دنیا دار آزمایش است و خوشا به        

بندگی پروردگار را پیشۀ خود کردند و با تحمل مشقات فراوان در عمـل ثابـت کردنـد کـه                
شهید اسـالم   . عزم دارم که نمیرم تا هنگامی که دشمن را به لرزه بیندازم           . 3[...]فقط بندة اهللا    

و هنگـامی کـه   . باشـد و بـس    خمینـی مـی  4و آن هم اسالم راستین فقط در پیـروي از امـام     
کردنـد، هنگـامی کـه        تر از آن است که آنان تصور می         م دیدند که اسالم مقدس    دشمنان اسال 

ثابت کردیم که ما پیروان امام خمینی فقط بندگان خداوندیم و بـس، هرگـز در برابـر هـیچ                    
 در  .جایی نماند که دشمن یا نابود شـده یـا تـسلیم    قدرتی تسلیم نخواهیم شد آنگاه اثري به  

  .ارم به غیر از لقاءاهللا ند5آن هنگام دیگر آرزویی

                                           
 .20/  توبه-1
کنـیم   ها آزمایش مـی  ها و میوه ها و جان قطعاً همۀ شما را با چیزي از ترس و گرسنگی و کاهش در مال           «. 155/  بقره -2

  .»کنندگان ده به استقامتو بشارت 
 .ادامه عبارت شهید افتاده است -3
 .»ایمام« در اصل وصیت -4
 .»آرزوي« در اصل وصیت -5
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 در برابر حـق     1[...]باید دگرگون کنم با     . سادگی کشته و یا اسیر شوم       خواهم به   هیچ نمی   
اگر پیروز شدیم اسالم پیـروز اسـت و اگـر شـهید             «به قول امام    . سر جاي خودشان بنشانیم   

اي بـه   ربهشوم ضـ  و من آرزو دارم هنگامی که شهید می  . 2»شدیم چه بهتر باز هم ما پیروزیم      
 از  3ناشدنی دشمن بدانـد مـا عاشـقان شـهادت تـا دمـار               دشمن زده باشم محکم و فراموش     

  .روزگار مزدوران آمریکا و از اطرافیان درنیاوریم ساکت نخواهیم نشست
، از ما راضی باش و خشنود که براي ایفاي، دین و دفاع             4و تو اي امام و روحانیت مبارز        

دهـیم تـا اسـالم و قـوانین           ي بـدن و جانمـان را هدیـه مـی          تمـامی اعـضا   ] و[از دین زبان    
  .» علیک یا اباعبداهللا6والسالم«. بخشش در سراسر جهان گسترش یابد 5حیات

شـهیدان  ] ه[ را 7جوري بزرگ کند که ادامه دهنـدگان        به مادرم بگویید بقیۀ برادران را یک        
  . یدپیرو خط امام و والیت فقیه باشید و امام را تنها نگذار. باشد
  ].نوشتم [9/1/60نامه را در تاریخ  این وصیت  

  ئی يعلیرضا مهد
  

ــینه  ــون ســ ــینه را چــ ــن ســ ــا ایــ   هــ
  

ــه    ــو از کینــ ــه شــ ــت آبــ ــا هفــ   هــ
    

                                           
 . چند واژه یا افتاده است و یا خوانا نیست-1
  .503، ص 13صحیفۀ امام، ج  -2
 .»ما« در اصل وصیت -3
 .»مبارزه« در اصل وصیت -4
 .»هیات« در اصل وصیت -5
  .»واسالم«یت  در اصل وص-6
 .»داهنگان« در اصل وصیت -7
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  هاي کلیدي عبارت
I   خواهند اسـالم عزیـز را از    اند و می استکبار جهانی و عمالش به میهن اسالمی ما هجوم آورده

  .ها بردارند میان ملت
I هاي نبرد بفرستید ل خاندان وهب جوانانتان را به جبههمث.  
I ها براي تسکین دردهاست استغفار و دعا بهترین درمان.  
I یاد خدا باشید همیشه به.  
I هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازند و شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند.  
I دارید هاي حق علیه باطل ثابت نگه حضورتان را در جبهه.  
I م بیشتر دقیق شوید و سعی کنید عظمت او را بیابیددر اما.  
I و اخالص خود را همچنان حفظ کنیدصداقت . 
I همراه باشم) ع(بندم که در تمام عاشوراها و در تمام کربالها با حسین با خداوند پیمان می. 
I هجري تکرار شده است61اهللا دیگري است، حماسۀ عاشوراي  اکنون باز یوم . 
I با یاد شهیدان کربال قلب خود را آرامش دهیدخواهم از شما که می .  

  محمد گل :نام
  ئی مهدي :خانوادگی  نام

  حسین :پدر نام 
  نازخانم :نام مادر

  1346 یکم شهریور :تاریخ تولد
ــد ــل تول ــع  :مح ــان از تواب ــتاي میق  روس

  شهرستان شاهرود
   تا دوم راهنمایی:حصیالتت

   بسیج:کننده ارگان اعزام
  1363وپنجم اسفند   بیست:تاریخ شهادت
   رود دجله عراق:محل شهادت
   :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  ئی محمد مهدي گل
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  نام خداوند بخشندة مهربان به

  .1»هم بنیان مرصوص کانّان اهللا یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً«
  . »کنند  که در راهش چون دژهاي استوار پیکار می درستی که خدا دوست دارد کسانی به«

منجی عالم بشریت و نایب برحقش خمینـی کبیـر و بـا             ) عج(با سالم بر حضرت مهدي      
کفن از صدر اسالم تا کربالي خونین دشت ایران و با درود                سالم و درود بر شهیدان گلگون     

دهنـدگان راه   و ایـن ادامـه  ) ع(بر رزمندگان دلیر و پرتوان اسالم، این رهروان راه امام حسین    
  . درود بر ملت قهرمان و شهیدپرورشهیدان و با سالم و 

اکنون که اسـتکبار جهـانی و عمـالش بـه مـیهن اسـالمی مـا هجـوم           هموطنان عزیز، هم    
ها بردارند ما وظیفه داریم کـه در جبهـه و    خواهند اسالم عزیز را از میان ملت  اند و می    آورده

 هرچه زودتـر اسـالم   هم رسانیم و با این کفار به مقابله برخیزیم تا           در پشت جبهه حضور به    
  .عزیز در تمام جهان گسترش یابد

اي جوانان نکند در رختخواب ذلت      . جنگیم تا شهید شویم     رویم و می    آنقدر به جبهه می     
در راه ) ع( حـسین 2[...]اي جوانـان مبـادا   . در میدان نبـرد شـهید شـد   ) ع(بمیرید که حسین  

جبهـه جلـوگیري    ] بـه [رزندانتان  و با هدف شهید شد، اي مادران مبادا از رفتن ف          ) ع(حسین
 شـهید را    72را بدهید که تحمل     ) 3(توانید جواب زینب    کنید که فردا در محضر خدا نمی      

هاي نبرد بفرستید و حتی جسد او را هم          جوانانتان را به جبهه    3همه مثل خاندان وهب   . نمود
  . »گیرم میام پس ن سري را که در راه خدا داده«تحویل نگیرید، زیرا مادر وهب فرمود 

                                           
 .4/  صف-1
 .  خوانا نیست-2
  .تعلیقات.ك. ر-3
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ها بـراي تـسکین دردهاسـت و           و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمان         1برادران، استغفار   
یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید و هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازنـد و                    همیشه به 

ز  جدا نکنند، که اگر چنین کردنـد روز بـدبختی مـسلمانان و رو    2شما را از روحانیت متعهد    
در امـام   . داریـد   هاي حق علیه باطل ثابت نگـه        حضورتان را در جبهه   . هاست  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

شـهدا آنـان را     اما باشد که دماء     .  جنازة من حاضر نشوند    3[...]اگر فیض شهادت نصیبم       
سـالم مـرا بـه رهبـر عزیـزم برسـانید و             . نیز متحول سازد و به رحمت الهی نزدیکشان کند        

بنـدم   با خداوند پیمـان مـی  .  تا آخرین قطرة خونم سنگر اسالم را ترك نخواهم کرد        4بگویید
همراه باشم و سنگر او را خالی نکـنم،  ) ع(که در تمام عاشوراها و در تمام کربالها با حسین    

معبـودم  . اجرا درآید   به) عج( که همۀ احکام اسالم در زیر پرچم اسالمی امام زمان           ا هنگامی ت
  . اهللا اهللا، رهبر روح اهللا، مکتبم اسالم، کتابم قرآن، حزبم حزب

 داد  5دنیا آورد و به من توانایی       گویم که مرا در این برهه از زمان به            خداوند را سپاس می     
او را از صـمیم قلـب دوسـت         . فرسـتم   خمینـی را درود مـی     . رمتا در صف جنداهللا قرار گیـ      

آن گلولـه را دوسـت      . نمود تا به محبوبم اهللا رسـیدم      ] عطا[دارم، زیرا مرا آنچنان رهبري        می
دارم که پیکـرم را   کند و آن خمپاره و ترکش را دوست می        سوراخ می   دارم که قلبم را سوراخ    

اهللا پیونـد     بخـشد و بـه لقـاء         مـی  6دان پـست رهـایی    کند، چرا که مرا از این خاک        پاره می   پاره
  . دهد می

                                           
 .»استقفار« در اصل وصیت -1
  .»متعد« در اصل وصیت -2
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 هجري تکرار شده اسـت، حـسین      611اهللا دیگري است، حماسۀ عاشوراي        اکنون باز یوم    
حـسین  « گـوییم  ما مـی اینک .  سر داده است2»هل من ناصر ینصرنی«زمان ما خمینی صداي  

و را یاري نکرد و نداي تو را    اي معدود کسی ت     جان، اگر در آن فضاي داغ و خونین جز عده         
 ما پیروانت در فضاي گرم و خونین ایران زمین دست مردانگی مشت کـرده و                 لبیک نگفت، 

  .3»و این است طریق عاشقان حقیقی. گوییم به نداي غریبت لبیک می
خـاطر تـو و بـراي     مان خارج شدم فقط به     اي که از خانه     خداوندا تو شاهدي از آن لحظه       

ام و دوستانم را ترك گفتم، زیـرا عـشق مـن بـه تـو                   پدرم و مادرم، خانواده    .رضاي تو آمدم  
 تـو    خـود وامگـذار، کـه بـه         اي بـه      خداوندا مرا لحظـه   . تر از دوستی آنان بوده      تر و مهم    مهم

  . محتاجم
تـوانم   وقت نمی هاي بسیاري براي من متحمل شدي، من هیچ    و شما اي پدرم که زحمت       

اي مـرا حـالل کنـی،     کنم و امیدوارم اگر از مـن نـاراحتی دیـده      هاي شما را ب     جبران زحمت 
اي و مـن اگـر       ها براي مـن کـشیده       خوابی  ها و بی    ها و سختی    مادرم، مادر عزیزم که چه رنج     
کـه مـرا    امید این ! شد خوابی تو نمی کردم جبران یک شب بی   تمام عمرم را به تو خدمت می      

  .ام بر من ببخشایی وجود آوردههایی را که برایت به  حالل کنی و ناراحتی
نمازت، اخالق و رفتارت و کردارت را       . برادرم علی، مبادا از روحانیت متعهد جدا شوي         

سعی . تو باید بعد از من راه مرا ادامه دهی و نگذاري تفنگم بر زمین بیفتد              . مبادا از یاد ببري   
 و خواهرهـایم، صـبر و       پدرم، مادرم، بـرادر   . کن همۀ اوقاتت را به اسالم عزیز خدمت کنی        

تـان بـه      بردباري شما در شهادت من راضی به رضاي خدا بودن است و شما با راضی بودن               
خـواهم از شـما کـه بـا یـاد          و مـی  . ایـد   تر از من انجام داده      رضاي خدا چه بسا کاري بزرگ     

شهیدان کربال قلب خود را آرامش دهید و تنها خواهشی که از شما دارم این است که بـراي          

                                           
 .»60«در اصل وصیت  -1
 . تعلیقات.ك. ر-2
 معکـم فـأفوز   یا لیتنـی کنـت  «. کند ث را تداعی می  مفهوم قسمتی که داخل گیومه آمده است این فراز از زیارت وار            -3

 ).ع(زیارت وارث امام حسین. »فوزاً عظیماً
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و خوشحال باشید که خداوند این نعمـت        . کنید  ن اشک نریزید، که دشمن را خوشحال می       م
  . ام ارزانی داشته است، و من امانتی بودم از پیشگاه خدا نزد شما بزرگ را به من و خانواده

دهم که براي مـن سـیاه         در جشن شهادتم همه را دعوت کنید و شما را به خدا قسم می               
شـما چطـور بـراي عروسـی        . ي چنین مقامی عزا گرفتن درست نیست      نپوشید، که اصالً برا   

 جنـسی  1گیرید؛ که آن پیوستن به همسر است و اینکه یـک غریـزة    ازدواج آنچنان جشن می   
ایـن  . شـود مقایـسه کـرد    است، ولی شهادت، پیوستن به خداست و اصالً در برابـر آن نمـی       

هـاي   و لبـاس . ام خداي خود پیوسته به تر باشد که من      جشن باید میلیاردها برابر از آن بزرگ      
 روي حجله را با پارچـه سـیاه   ،ها بپوشید و اگر خواستید حجله بگذارید       زیبا با بهترین رنگ   

  . نپوشید و پارچه سبز و سفید بزنید
انا هللا و   «. سپارم  در آخر، از همۀ شما التماس دعا دارم و همۀ شما را به خداي بزرگ می                 

  .»کنندگانیم سوي او از بازگشت اً ما براي خدا هستیم و ما بهحق «2»انا الیه راجعون
  

ــاك    ــدارم بــ ــال نــ ــر بــ ــن ز تیــ   مــ
  

ــاك  مـــی     کـــنم جـــان فـــدا نـــدارم بـ
ــصود    ــه مقــــ ــل کعبــــ   در ره وصــــ

  
ــاك     ــدارم بـ ــافران نـ ــن کـ ــن از ایـ   مـ

  گـــر بـــه یـــک دیـــدنت بگیـــرد جـــان  
  

ــاك     ــدارم بـ ــا نـ ــان مـ ــن دل و جـ   ایـ
  ئی حمد مهديم گل  

9/5/62  

                                           
 .»غریضه« در اصل وصیت -1
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  هاي کلیدي عبارت
I خدایا، توفیق همرهی با شهدایت را به من کرامت کن.  
I کنم خدایا جز تو را در نظر ندارم و براي غیر تو کاري نمی.  
I اي امت اسالم دست از دامان امام نکشید.  
I امام را تنها نگذارید، با او باشید فرمانش را لبیک گویید.  
I الم استالس اطاعت او اطاعت امام زمان علیه .  
I با هم متحد باشید.  
I  دوش بگیرید برادرهاي عزیزم، پرچم برادران شهیدتان را به.  
I والیت فقیه را با همۀ وجود پشتیبانی کنید. 
I  مرگ نیست]است[اما شهادت زندگی ،. 
I هیچ راهی بهتر از راه خدا نیست. 
I کند اگر از خدا قهر کنید شیطان رسوایتان می.  

  نورمحمد :نام
  ئی مهدي :خانوادگی  نام

  علی  شعبان :پدر نام 
  حمیده :نام مادر

  1340 دهم مهر :تاریخ تولد
  روستاي میقان  :محل تولد
   پایان دوره ابتدایی:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1362 شانزدهم آبان :تاریخ شهادت
   پنجوین عراق:محل شهادت
  - :نحوة شهادت

 گلــزار شــهداي شهرســتان   :مــزار
  زادگاهش
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  ئی نورمحمد مهدي
  

   الرحمن الرحیمبسم اهللا
اشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شریک له و اشهد ان محمداً رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله و                      «

اشهد ان امیرالمؤمنین علیاً و ابنائه المعصومین حجج اهللا سالم اهللا علیهم و اشـهد ان المـوت          
ـ   اتیۀ الساعۀ و النار حق و ان       الجنۀحق و ان الصراط حق و ان         ب فیهـا و ان اهللا یبعـث       ال ری

  .1»القبور من فی 
سان که خود شهادت دادي و فرشتگانت و صاحبان علم از بندگانت شهادت               خدایا همان   

همتـایی، از هـر عیـب و نقـصی مبرایـی،       مثل و بـی  دهم که تو یکتایی، بی     دادند شهادت می  
یا با همۀ وجـود  خدا. هایی، به تو زیبد ملک خدایی    و سمایی، شفابخش دل    2آفریدگار ارض 

قلب عالم امکان، امام انس و جان است و چون خورشید           ) عج(دهم که امام زمان     شهادت می 
آیـد و جهـان را پـر از عـدل و داد               پشت ابر پنهان است و روزي از پرده غیبت بیـرون مـی            

  .خواهد کرد
ار  هـز  3 روزي مرگ به سراغ مـن نیـز مثـل هـزاران             دانم بیهوده آفریده نگشتم،     خدایا می   

 عالم دیگري نیز هست، عالم بـرزخ،  4]عالم[دهم که پس از مرگ  آید و شهادت می    دیگر می 
  .رسد قیامت و هر کس به حساب کار خویش می

  . 5»اللهم انی اسئلک االمان یوم الینفع مال و ال بنون اال من اتی اهللا بقلب سلیم«
دهنـد مگـر      کسی سودي نمی  خواهم در روزي که ثروت و فرزندان به           خدایا از تو امان می    «

  .»سوي تو آمده باشد آنکه با قلب سلیم به
سـوي تـو    هایی بس تاریک دارم، از حال بـه  حال غفلت کردم، اگر گذشته خدایا اگر تا به     
هایم را    خدایا آینده . هایم مگیر    عذر گناهم بپذیر و به جرم بیچارگی       .»اتوب الیک «گردم    برمی

                                           
 .»تفی ذکر غسل می«. 17، ص 1مصباح المتهجد، ج  -1
 .»عرض« در اصل وصیت -2
 .»هزارن« در اصل وصیت -3
  .  اضافه است-4
 .»...ال ینفع فیه مال... «در اصل وصیت ). 7( مناجات حضرت علی-5
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 شفاي قرآنت شفا بخش، توفیق همرهی بـا شـهدایت را بـه              از گذشته منورتر کن، دلم را به      
دانم که لیاقت چنین مقامی را ندارم اما از لطـف و کـرم تـو      خدایا خودم می  . من کرامت کن  

در نظر گیـرم  ] تو[خدایا هرچه جز .  شاید به این بندة حقیر نیز عنایتی فرمودي    ناامید نیستم؛ 
خدایا جز تو را در     .  داشته باشم آن کار تباه است       در هر کار که غیر تو را منظور         باطل است، 

الهـی رضـا برضـاك تـسلیما ألمـرك ال معبـود             «. کـنم   نظر ندارم و براي غیر تو کاري نمـی        
  .»پرستم خدایا به رضاي تو راضی هستم به امر تو تسلیم جز تو کسی را نمی«. 1»سواك

جع تقلید شـیعیان، دل بـه       شکن، مر    رهبر بت   ، امام جماران،  )عج(الزمان    اي نایب صاحب    
ام و آتش عشقت را در جان دارم و فرمانـت را بـا همـه وجـود مطـیعم چـون امـام                    تو داده 
.  را داده است، چون بـه تـو دل دادن بـه او دل دادن اسـت             2[...]فرمان اطاعت و    ) عج(زمان

 تـو   کـردم تـا     اي کاش صد جان داشتم و نثارت مـی        . ام  اماما، جانی دارم آن را فدایت آورده      
باشی و مستضعفین زمین را به نیابت موال رهبري کنی، تا تو باشی و مسلمین را به متابعـت                   

ــا تــو باشــی و شــیعیان علــی  اهللا را درس  ولــی) 7(پیغمبــران و امامــان دعــوت کنــی، ت
تو پدر رئوف امت اسالمی، تو برادر دلـسوز پـدران و مـادران              . طلبی و ایثار آموزي     شهادت

  .گ انقالب ایرانیمظلومی، تو رهبر بزر
  

  تنـــت بـــه نـــاز طبیبـــان نیازمنـــد مبـــاد
  

  3وجــــود نازکــــت آزرده گزنــــد مبــــاد  
    

  .توانم که آنگونه باید حق تو را ادا کنم اماما مرا ببخش که نمی
  

  من چه در پاي تو ریزم که پـسند تـو بـود            
  

  4سر و جان را نتوان گفت که مقداري هست  
     هست

 او را تنها نگذارید، با او باشید فرمـانش را لبیـک    م نکشید،اي امت اسالم، دست از دامان اما      
اي امت اسـالم، خـون شـهیدان را         . السالم است   گویید، که اطاعت او اطاعت امام زمان علیه       

                                           
  .»4، ص 8بحار االنوار، ج « فرازي از ادعیه عید اضحی و بعضی آداب -1
 .  خوانا نیست-2
 . بیت از حافظ-3
  . بیت از غزلیات سعدي-4
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پاسداري کنید، با هم متحد باشید، به این دو روزة دنیاي فانی دلخوش نباشید، تا عزت دنیـا                  
  . تان شود و آخرت حاصل

امیدوارم که از این فرزند حقیرتـان راضـی         . رسانم  ام را سالم می     ادر گرامی پدر عزیز و م     
تابی نکنید، شکر کنید خـدا را    بی باشید، اگر توفیق شهادت نصیبش شد گریه و زاري نکنید،     
هرگاه .  در راه قرآن جانبازي کرد      که فرزندتان با نااهالن نبود، با اشرار نبود، در راه خدا بود،           

گریـه کنیـد، بـه    ) 3(فاطمـه ) 7(حـسینِ ) 6( کنید به فرزند پیغمبـر    خواستید گریه 
  . شهداي کربال گریه کنید

 غمگینـت   ، شیطان در دلت وسوسه نکند.  راضی به رضاي او    پدر جان، در راه خدا باش،       
افتخار کـن کـه در راه       . اي  نسازد که باز این فرزندت را نیز مثل فرزند دیگرت از دست داده            

اگر همه برادرانم هم    . همه کس را این توفیق نیست     . نی داشتی و فدا کردي    خدا چنین جوانا  
خـدا یـار و نگهـدار تـو         . در راه خدا کشته شدند خم به ابرو میاور سرافراز و سربلند بـاش             

  .باشد
هـا    هـا کـشیدي، خـون دل        دانم بـرایم رنـج       می  .بوسم   دست پرمهر تو را می      مادر عزیزم،   

مادر جان، اگر تقدیر چنین     .  که اجر دنیا و آخرتت عطا فرماید       خواهم  خوردي اما از خدا می    
شد که این فرزند حقیرت نیز مثل فرزند دیگرت شهید علیرضا به فوز عظیم شهادت برسـد                 

 اما سرافرازي    گذرد  نه، قوي باش، دو روزة دنیا می      . مبادا اندکی ضعف از خودت نشان دهی      
  . پیروزمند بیرون آمده باشدها سرافراز و از آن کسی است که در امتحان

را، مادران دیگر شـهدا را کـه   ) 3( علیها را زینب کبري اهللا  مادر جان، فاطمه زهرا سالم      
مد نظر داشته باش، مادر جان، تنها تـو نیـستی کـه             . آنگونه عظمت آفریدند، از یاد خود مبر      

انـد و      راه خدا داده   اند و هستند که چندین فرزندشان را در         مادر دو شهید هستی؛ خیلی بوده     
تـابی و   مادر جان، مبادا با بـی  .دادم گویند اي کاش صد فرزند داشتم و در راه خدا می باز می 
نـه، بگـذار تـا    . هایت دل دوستان خدا را برنجانی و دشـمنان را شـادمان کنـی          و زاري   گریه

بـاك ندارنـد، از      و کفار بفهمند که مادران ما در راه یاري دین خدا از هیچ مصیبتی                1منافقین
 بگذار تا بدخواهان بداننـد       .هراسند، از هیچ رنج و سختی روگردان نیستند         هیچ مشکلی نمی  

                                           
 .یقاتتعل.ك. ر-1
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سـوي او      هستند که در صحراي کربال وقتـی سـر فرزنـدش را بـه              1که مادران ما مادر وهب    
مـا چیـزي کـه در راه خـدا دادیـم پـس              : طرف دشمن پرت کرد و گفـت        انداختند سر را به   

ت، به بزرگی روحت، بـه ایمـان و اخالصـت از دل    تمادر جان، به صبر و استقام     . گیریم  نمی
  .خواهم فرستم و برایت از خداي بزرگ توفیق بیشتر می  می2سنگر قرآن درود

برادرهاي عزیزم، پرچم برادران شهیدتان به دوش بگیرید، مگذارید تفنگـشان بـه زمـین                 
والیت فقیه را با همۀ وجود پشتیبانی کنیـد،  افتد، در راه خدا از هیچ کوششی دریغ مورزید،        

ها مهراسـید، اسـتوار و    ها از پستی و بلندي السالم از فراز و نشیب    در سربازي امام زمان علیه    
دار   سربلند براي پیاده کردن احکام خدا و یاوري امام عزیزمان به پا خیزید خـدا یـار و نگـه                   

تـاب    دارید و در فراق دو برادرتان شـاید بـی           دانم داغ   می. خواهران عزیزتر از جانم    .شما باد 
، مـرگ نیـست،     ]اسـت [اما شهادت زندگی    . داند  باشید، زیرا غم مرگ برادر را برادرمرده می       

کننـد و کـشته       آنهـا کـه در میـدان جنـگ کـار زار مـی             «. مرگ از آن در بستر مردگان است      
امیدوار باشید  . ان با خدا باشید    دلت  صبر کنید، استقامت کنید،   . 3»اند  شوند مرده نیستند زنده     می

 در خانـۀ همـسرانتان نمونـه باشـید،           خواهران عزیـزم،   .کند  که خدا اجر عظیمتان عنایت می     
هایی که در دسـت شـما سـپرده           بگذارید از امانت  .  کنید 4فرزندانتان را به نحو احسن تربیت     

اید امید دارم کـه       نجشی دیده اعتنایی یا ر    اگر از این برادرتان بی    . اهللا برخیزند   شده است اولیاء  
  .مرا ببخشید، عفوم کنید

داران و آشنایان را به تقوا و پاکی و کـارزار در راه               خویشان و قومان و همسایگان و حق        
راه خـدا نـرویم، چـه       . دوستان من، هیچ راهی بهتر از راه خدا نیـست         . کنم  خدا سفارش می  

اگر از خدا قهر کنیـد      .  خدا آشتی کنید   خواهید با   راهی برویم؟ اگر سعادت دنیا و آخرت می       
مـن  . سالم بر شهداي اسالم خصوصاً شهداي انقالب اسالمی ایران         .کند  شیطان رسوایتان می  

. الهـی العفـو، الهـی العفـو       . به راه برادر شهیدم رفتم و شهادت در این راه سعادت من است            

                                           
 .تعلیقات.ك. ر-1
 .»دورود«: در اصل وصیت -2
 .»...اهللا اموات بل احیاء  و ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل«.  سورة بقره است154 ترجمه قسمتی از آیه -3
 .»تربییت«: در اصل وصیت -4
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جــانم، جــانم ) 7(حــسین. دار ، خمینــی را نگــه)عــج(خــدایا خــدایا، تــا انقــالب مهــدي
  ).7(حسین

  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . خدایا توفیق شناخت حقوق برادري و اداي آن را نصیب من بفرما

کـنم،    برادر عزیز اي پاسدار دین خدا، از جبهۀ نبرد حق علیـه باطـل سـالم عـرض مـی                     
دانـد کـه چقـدر تـو را       مـی دانم و خدا بیشتر برادر عزیز، خودم می. امیدوارم که مرا ببخشی   

خواستم در این آخرین کلمات اوالً از شما معذرت بخواهم و از پیـشگاه              . ام  اذیت آزار کرده  
  .خدیا مرا ببخش. پروردگار طلب عفو و بخشش کنم

برادر حسن جان، فقط یک خواهش دارم و آن اینکه از خدمتگزاري به والدین سرپیچی                 
تم که آنگونه باشم که باید بودم شما آنگونـه باشـید کـه              کنی و اگر من نتوانس       که نمی  -نکن

والدین به گردن ما حـق بزرگـی دارنـد کـه هرگـز قـدرت جبـران یـک روز از                . باید باشید 
 1در نمازهایت دعاشان کن، همیشه به فکرشان بـاش احترامـشان  . زحمات آنها را هم نداریم 
تـر اسـت،    ات سـنگین  اي وظیفـه    هبرادر جان، تو پسر بزرگ خان      .کن و با ایشان مهربانی کن     

آنهـا  . به فکر خواهرها هم باش، ایشان را فراموش نکـن         . باید بیشتر بکوشی و به فکر باشی      
برادر، از حلیمه یادت نـرود  .  شکسته هستند باید دل ما به حال ایشان بسوزد 2]دل[با  مظلوم  

راه خداشـان   برادرهـا عبـاس و موسـی را سـعی کـن در              . دارد] حق[او به گردن من خیلی      
  .داري و نگذاري به بیراهه خدایی نکرده بیفتند نگه
عموها همگـی  . شناس باش و حقشان را ادا کن  همه را حق  خویشان، قومان، همسایگان،    

  عمـه . رسانم  ها را همگی سالم می      خاله. رسانم  ها را همگی سالم می      دایی. رسانم   می  را سالم 
تـوانم و فرصـت نیـست کـه تمـام             داند که نمـی    خدا خودش می  . رسانم  را همگی سالم می   

  .مرا ببخشند و عفوم کنند. ببرم] نام[یکایک را 
                                           

 .»احترمشان«:  در اصل وصیت-1
  .»با شکسته« در اصل وصیت -2
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خط سرخ و خونین علوي راه امام       . برادر حسن، امام عزیزمان پیر جماران از یادت نرود          
تو پاسدار جوانی، سعی کن     . سعادت ما در اطاعت از فرمان امام خمینی است        . خمینی است 

 شـهید علـی و      1]از[آیـا   . شهیدانمان یادت نـرود   .  چون آن قهرمان باشی    در پاسداري نمونه  
هـر هفتـه بـه      . و هرچه داریم از خون پاك ایشان داریم       . کرد] که[توان    غالم را فراموش می   

دانم که تـو همیـشه        برادر، خودم می  . مزار پاك شهید علی برو و عوض من هم سالم برسان          
  . به گردن من حق دارید

اهللا برایم بگیرند و دعا کنند کـه           خیلی بدهکارم و بگو برادران حزب      2 و روزه  برادر، نماز   
هشت سال نمـاز و هـشت مـاه هـم           .  من بگذرند و گناهان مرا ببخشاید      3خدا از سر تقصیر   
انشاءاهللا اجر شما در نـزد او محفـوظ         . ناراحت نشو که خیلی زیاد است     . روزه برایم بگیرید  

از همـه  . 5به هر که صالح دانستی بده بگیرنـد . نخواهی ماند و فوز 4و بی فیض. خواهد بود 
اهللا و بسیج حمایت کامل و کـافی کننـد، آنهـا را      بگو از حزب  . عوض من طلب بخشش کن    

جوانان پاکی هـستند و مـردان ایمـان هـستند،           . تنها نگذارند و به آنها به مهربانی رفتار کنند        
هـم  ] را[بـرادر، اگـر مـن       .  خوبی هـستند   هاي والیی   خدمتگزاران واقعی هستند، خیلی بچه    

قطعـه  . پس به حرف مردم گوش نکنید     . دانید دفنم کنید    آوردند هر جا که خودت صالح می      
  .شهدا، علی شنو

  
ــزم   ــؤمن از ع ــت ] و[م ــاهر اس ــل ق   توک

  
  گــر نــدارد ایــن دو جــوهر کــافر اســت  

  دانـــد ز شــــر  خیـــر را او بـــاز مــــی    
  

ــر     ــالمی زیـ ــاهش عـ ــر] و[از نگـ   زبـ
  ر از ضــــربت او ریــــز ریــــزکوهــــسا  

  
  در گریبــــانش هــــزاران رســــتخیز    

    

  خداحافظ والسالم
  ئی مهدي

                                           
 . اضافه است-1
  .»وزر« در اصل وصیت -2
  .»تقصر« در اصل وصیت -3
 .»فیضه« در اصل وصیت -4
 .»بگیرند« در اصل وصیت -5
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  هاي کلیدي عبارت
I ب و امام و اسالم هدیه نمایید در توان دارید در راه این انقالش نمایید که هرچهتال.  
I بدهید این اجر عظیم شرکت  در فرزند و خود را،مال دادن ا جان وب.  
I هاي صدامیان بدنم را له کند دست از اسالم و امام عزیزمان بر نخواهم داشت اگر تانک. 
I اي برادران و خواهران مسلمان اسالم را یاري کنید. 
I ما هر چی داریم از اسالم داریم.  
I دزیز، فرزندان خود را خوب تربیت کنیپدران و مادران ع.  
I پسران خود را به جبهه بفرستید.  
I خواهم که امام عزیزمان را تنها نگذارید اهللا می مت حزباز شما ا. 
I همیشه یار و یاور روحانیت باشید. 
I ها را خالی نکنید جبهه.  
I         اي از پـا      هاي شـهدا و خـون مطهـر آنهـا لحظـه             خدایا کمکم کن تا همواره در دفاع از آرمان

  .ننشینم

  جعفر  :نام
  مهرابی :خانوادگی  نام

  رمضان :پدر نام 
  صغرا :نام مادر

  1344 نهم شهریور :تاریخ تولد
 از   روسـتاي محمـدآباد    :محل تولـد  
  توابع دامغان
  پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1367 پنجم مرداد :تاریخ شهادت
  ّآباد غرب  اسالم:محل شهادت
   ترکش اصابت:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  جعفر مهرابی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
نامه برادر جعفر مهرابی اعزامـی   وصیت. نامه خانوادگی وصیت. هرباننام خداوند بخشنده م     به

  .8/12/63از سپاه دامغان، مورخ 
 کـربال امـام     1سـاز   ها و با سـالم بـه حماسـه         بخش دل   آرام ،)عج(با سالم به آقا امام زمان       

 . پـدر و مـادر گرامـی      2 و با سالم به روان پاك شهدا و با سـالم بـه شـما               السالم  حسین علیه 
 البته شـاید چنـد روز       .ید ناراحت نباشید  ا  ه از اینکه دو شهید تقدیم اسالم کرد       ]که[دوارم  امی

   .دنیا مقداري سخت باشد اما در آخرت بسیار خشنود خواهید بود
سـر زیـادي     نسبت به شما انجام دهم، بلکـه درد         خود را  ۀ من نتوانستم وظیف   ،پدر گرامی   

 3امیدوارم که مرا حالل   . ان مرا نجات دادید   د ج هم براي شما ایجاد کردم و شما با خون خو         
   .ییدنما
 تو یک مادر بـسیار خـوبی بـراي مـن     ، بسیار کشیدید]ي[ها  که سختی،و اما مادر عزیزم   

 من نتوانستم در ایـن  و اما همسر،.  امیدوارم که مرا ببخشید .بودید اما من فرزند خوبی نبودم     
   .اهللا که مرا ببخشیدءشاان.  شما انجام دهمخود را نسبت به ۀمدتی که با هم بودیم وظیف

در مورد حاجی هم این را بگویم که حاجی یک استاد براي من بود و مـن از حـاجی و                       
خـواهم کـه     م مـی  ا   و از پدر گرامی    .نمایم دانی می  و احمد و زن حاجی بسیار قدر       4اسماعیل

خواهم که   خر از شما می   آدر   . او بدهید  ]به[ یا قومان و یا دوستان طلبی دارید         در روستا اگر  
   .شوند با همسایه رضاقلی بسیار خوب باشید که در غیر این صورت دشمنان خوشحال می

 امور پدرم وصی من است و دوم اخوي محمد          ۀ اول اینکه در هم    . خانوادگی ۀنام وصیت  
ا هللا اگـر خـدا بـه مـ    ءاشا دوم ان5.خواهد کند هرچه و هر کاري که می پدرم بعد از من      ؛است

                                           
 .»سازه حماسه« در اصل وصیت -1
 .»شماه« در اصل وصیت -2
  .»حل« در اصل وصیت -3
 .»اسمائیل« در اصل وصیت -4
 .»کوند« در اصل وصیت -5
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تواند خوب و اسالمی تربیـت نمایـد و          خواهم که تا آنجا که می      فرزندي داده از همسرم می    
اهللا جاي ابوالفـضل را در خانـه        ءشا را بر او بگذارید تا ان      الفضل]ابو[اگر پسر بود نام مقدس      

   3. یا مریم بگذارید2 و اگر دختر بود نامش را فاطمه1پر کندما 
د به قومان و آشـنایان هـم        ی از من طلب دارد بهش بده      کسیبه برادران سپاه بگویید اگر        

 )7(ن هم بـه صـندوق حـضرت ابوالفـضل       توما 200 و   .اگر کسی طلب دارد بهش بدهید     
   4.بریزید

  .دانی را می نمایدو در پایان از پدر و مادر عزیز کمال قدر  
  »والسالم «

  .  مادرمبه پدر و. 25/7/63 دقیقه 55/11ساعت   
هاسـت باعـث رنـج و زحمـت      تان را بپذیرید و از اینکه سال م ناقابل فرزند  امیدوارم که سال  

ادا کنم که من نتوانستم حقوق شما را         بخشید و اینجانب اعتراف می     میشما شده است او را      
 دهم که تحمل این امـور خـود         و به شما اطمینان می     . نمایید 5لنمایم و امیدوارم که مرا حال     

 در تـوان داریـد در        که هرچـه   6ش نمایید و انشاءاهللا تال  .  است ]ها[یکی از بزرگترین عبادت   
 که معلوم نیست این توفیق براي همیشه در نـزد  7ب و امام و اسالم هدیه نماییدراه این انقال 

 این اجر عظیم شـرکت بدهیـد و ایـن      در  فرزند و خود را    ،مال دادن  ا جان و  ب . باشد  ما امت
   .8توصیه را به همه بنمایید

  .مقدمهه نام وصیت

                                           
 .»کوند« در اصل وصیت -1
 .»فاطمعه« در اصل وصیت -2
 .»بگوزارید«: وصیت در اصل -3
 .»برید«:  در اصل وصیت-4
  .»حال«:  در اصل وصیت-5
 .»نماید«:  در اصل وصیت-6
 .»نمايد«:  در اصل وصيت-٧
  .»بنمائید«:  در اصل وصیت-8
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هاي دشـمنان بـدن    سوراخ کند و اگر خمپاره ها بدن را سوراخ اگر رگبار گلوله،  امت مسلمان 
د دسـت از اسـالم و امـام عزیزمـان           نـ هاي صدامیان بدنم را له کن       اگر تانک  ،دنتکه کن  را تکه 

 داریـم از  چه اسالم را یاري کنید که ما هر      ، اي برادران و خواهران مسلمان     .برنخواهم داشت 
 ،خدا مرا به دیدارش برد که شـهید شـدم           اگر این توفیق الهی نصیب من شد و        .اسالم داریم 

ام   جنازه 1 هستند در تشییع   یب اسالم تفاوت به انقال    دورو یا بی  ] که[کسانی  راضی نیستم که    
د و بـه راه راسـت       زیز، فرزندان خود را خـوب تربیـت کنیـ          پدران و مادران ع    .شرکت کنند 

برادرانـی  «هایتان را در این موقعیت حـساس کـه امـام فرمـوده اسـت       بچه .شان کنید  هدایت
نـام   ولین مراجعه و ثبت   ئتوانند به جبهه بروند تکلیف شرعی دارند که به مس           که می  )کسانی(

نحـو احـسن بـه       اهللا این جنگ را بـه      به جبهه بفرستید تا انشاء     -ان خود را  پس پسر  -»نمایند
ادت نصیبشان شد ناراحـت نباشـید بلکـه افتخـار کنیـد و               و اگر توفیق شه    . برسانند يپیروز

 . با مرگ شرافتمندانه شهید شدند2تاناندعایتان این باشد که فرزند
  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )7(السالم علیک یا ابا عبد اهللا الحسین

  )استاد شهید مرتضی مطهري . (3شهادت تزریق خون به پیکر اجتماع است  
 سـاکن شهرسـتان     1344وصیت نامه اینجانب جعفر مهرابی فرزند رمضان مهرابی متولد            

  دامغان
ور عزیزمـان    داد تا در راه رضـایش گـام بـرداریم و بـه کـش               به نام خدایی که به ما توان        

 بـا    درود بیکران به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایـران امـام خمینـی و              خدمت کنیم و با سالم    
تـان در راه  ي کـه بـا شـکیبایی و صـبرتان و بـا دادن عزیزان         امت خداجو  سالم درود به شما   

                                           
 .»تشیع« در اصل وصیت -1
 .»فرزندانتان را« در اصل وصیت -2
  .»، شهید مطهري104پیام انقالب به ضمیمه شهید ص  «-3
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خواهم که امام عزیزمـان    اهللا می   از شما امت حزب    .دست آوردید  ها را به   خداوند این پیروزي  
   .ها را خالی نکنید را تنها نگذارید و همیشه یار و یاور روحانیت باشید و جبهه

  خدایا کمکم کن تا همـواره در   ،یشان هستم ها  واده برادران شهید و خان    ةخدایا من شرمند    
ترسـم    من همیشه از این می.اي از پا ننشینم هاي شهدا و خون مطهر آنها لحظه     دفاع از آرمان  

 من این راه را بـراي رضـاي         ، آنان باشم  ةکه در قیامت نتوانم جواب شهدا را بدهم و شرمند         
   . مرگ با روحی شاد به دیدار معبود بشتابمخواهم که به هنگام  خدایا از تو می.خداوند رفتم

 . از اینکه نتوانستم فرزند خوبی براي شـما باشـم          ؛خواهم من از پدر و مادرم معذرت می        
ب و اسـالم  شـما دارم کـه دو شـهید تقـدیم انقـال      کنم که پدر و مادري مثـل         من افتخار می  

 از شـما    ؛م مـادر هـستید     شما در نبودن من پـدر و هـ         .طلبم یلیت م م نیز حال   از عیال  .کردند
خواهم که پسرم ابوالفضل و دخترم مریم را خوب تربیت کنید تا فرد مفیدي براي جامعه                می

   .باشند
به امید پیروزي رزمندگان    . ید روستاي محمدآباد کنار قبر برادرم ابوالفضل دفن کن        رمرا د   
ر سراسـر جهـان    و به امید روزي که عدل و داد د)7(م و زیارت کربالي امام حسین   اسال

بخـشم و امیـدوارم کـه اگـر           مـی  ، آنان که حقی یا طلبی دارم      ۀ و در آخر از هم     .برقرار شود 
   .کسی به گردن من حقی دارد مرا ببخشد

  »والسالم«
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  هاي کلیدي عبارت
I جمهوري اسالمی ثمره تالش و جانفشانی بهترین عزیزان اسالم است.  
I چشمانمان را حمایت کنیدامام عزیزمان نور دو .  
I در محراب عبادت شهید شد) ع(اي جوانان عزیز، مبادا در غفلت بمیرید که علی.  
I ها را زیاد کنید اي عزیزان استغفار و دعا.  
I همیشه به یاد خدا و در راه رضاي او قدم بردارید.  

   علیرضا:نام
   میرآبی:خانوادگی  نام

   علی:پدر نام 
   معصومه:نام مادر

  1341 یازدهم بهمن :تاریخ تولد
 روستاي فرومـد از توابـع   :محل تولـد  
  شاهرود

   پایان دوره ابتدایی:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1367 هفدهم خرداد :تاریخ شهادت
   شلمچه:محل شهادت
   اصابت گلوله:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  علیرضا میرآبی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 عنداهللا اولئـک  جـۀ اهللا باموالهم و انفسهم اعظم در  سبیلالذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فی «

  )20توبه آیۀ (» هم الفائزون
آنانکه ایمان آوردند و از وطن هجرت گزیدند و در راه خدا به مال و جانشان جهاد کردند                  «

  .»و آنها را نزد خدا مقام بلندي است و آنان بالخصوص رستگاران و سعادتمندان دو عالمند
اش را آفریـد و کمـال و    پایان بر خداوند باري تعالی کـه بنـده    ستایش بیپس از حمد و   

نهایـت بـه پیـشگاه مقـدس            افتخارش را شهادت در راهش قرار داد و با سـالم و درود بـی              
 ایـن حـسین   ،و با سالم و درود بیکران بر نایب برحقش امـام خمینـی            ) عج(حضرت مهدي 

  .فشانی بهترین عزیزان اسالم است و جانو این جمهوري اسالمی که ثمره تالش ) ع(زمان
بدانید که نوري است از جانب خداوند قادر متعال بر قلب مطهر امـت مـا تابیـده اسـت                   

خونتان حمایت کنید و قلبتان با او       با  امام عزیزمان نور دو چشمانمان و این پیر طریقتمان را           
لحـسن عـسگري امـام      ا  ابـن   اهللا االعظـم حجـت      بقیـۀ  چرا که او نایب برحـق حـضرت          باشد
کردگـان اسـت قـدر      این امید محرومان و مستضعفان و نور چشم ره گـم      و است) عج(زمان

 چرا که راه او راه خـدا        . که خدا به شما داده است بدانید        را این گوهر نایاب و نعمت بزرگ     
و با سالم و درود به روان پـاك شـهیدان           . و انبیا است و سعادت دنیوي و اخروي شماست        

 و آزادي از صدر تا بدر و از بدر تا کربالهاي خونین ایران که شجاعانه جنگیدنـد و          راه حق 
افتخارانه به معبودشان پیوستند و بـا خـون پاکـشان درخـت اسـالم را آبیـاري کردنـد و از                      

  .خداوند بخواهیم تا بتوانیم راه این شهدا را ادامه بدهیم و جوابگوي خون پاکشان باشیم
در محراب عبـادت شـهید شـد و         ) ع(بادا در غفلت بمیرید که علی     هاي عزیز م    اي جوان   

اي پـدران و    . بـا هـدف شـهید شـد       ) ع(اکبر حـسین    تفاوتی بمیرید که علی     مبادا در حال بی   
مادران مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید که فـرداي قیامـت در محـضر خـدا                   

یزان من استغفار و دعاها را زیاد کنید         اي عز  .را بدهید ) س(توانید جواب حضرت زینب     نمی
 تسکین دردهاست و همیشه به یاد خدا و در راه رضاي             و ها  و از یاد نبرید که بهترین درمان      
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ارید تفنگی که از دست برادري افتاد بر زمین بماند تفـنگش را برداریـد   ذ مگ .او قدم بردارید  
  .و راهش را ادامه بدهید

ام و بـه صـفوف         رهبر لبیک گفتـه    1»هل من ناصر ینصرنی   « اي پدر عزیزم بنده به نداي         
 .ام و اگر خداوند از بنده راضی شده باشـد مبـادا ناراحـت باشـید                 شتافته) ع(عاشقان حسین 

بنده یک امانتی بیشتر نیستم که خداوند به شما داده و شما هـم در راه رضـاي حـق هدیـه                      
نـدارم مـرا در فرومـد در جـوار           پدر جان بنده اگر لیاقت شهید شدن را داشـتم کـه              .کردي

 دوست ندارم مراسم تجمالتی برایم بگیریـد یـک مجلـس            .شهداي فرومد به خاك بسپارید    
 سالم مرا به امام امت برسـانید و از طـرف بنـده از تمـام اقـوام و                    . کنید 2خیلی ساده برگزار  

 تـا  خویشان طلب حاللیت بنمایید و پدر جان مقداري نمـاز و روزه قـضا بـدهکارم بدهیـد     
  . برایم مدت روزه یکسال دو سال برایم روزه برگیرند و نماز بخوانند

هـاي   آري اي پدر عزیز و مهربانم از اینکه این حقیر فرزند خوبی براي تو نبودم و حرف     
خواهم و امیدوارم که مرا ببخشی سـالم مـرا بـه              کردم معذرت می    پدرانه تو را کم گوش می     

هاي گرامـی   هاي مهربان و عمه  عزیزم برسانید و تو اي خاله     تمام قومان و خویشان وبرادران      
هـاي   ناراحت نباشید و گریه نکنید و از خداوند طلب آمرزش و مغفرت کنید و نکنـد شـب          

  .اگر امکان هست برایتان بیایید یادي از ما بکنید والسالم علیکم[...] جمعه 
  .کافران بعثی اسالم برقواي متجاوز و 3به امید پیروزي نهایی ظفرمندان  
هایم چند کالمـی بـا همـسر عزیـز و مهربـانم دارم اي همـسر عزیـزم                     در پایان صحبت    

بـودم برایـت      انشاءاهللا که مرا ببخشی اگر در طول زندگی کوتاهمان بنده آن چه که باید مـی               
نبودم و شما ناراحت نباش و از خدا طلب صبر براي خودت و طلب مغفـرت بـراي حقیـر                    

م خواست پروردگار این بوده و شما از طرف بنده وکیل هستی در امور        بکن اي همسر عزیز   
دانم که بعد از من زندگی کردن برایت تلخ و مشکل است ولی چاره نیست آري                  زندگی می 

عزیزم صبر داشته باشد که خداوند دوسـت دارد صـابران را آري االن کـه در حـال نوشـتن              

                                           
 .علیقاتت. ك. ر-1
  .»برگذار« در اصل وصیت -2
  .»ضفرمندان« در اصل وصیت -3
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ایا ما براي رضاي تو این راه و این هدف          گویم خد   هستم حلقه چشمان را اشک گرفته و می       
  .ایم مقدس را انتخاب کرده

قرار ده سالم مرا به پـدرت و مـادرت برسـان و بگـو               [...] پس تو ما را در جوار رحمت و         
گوید بنده مدیون زحمات شما هستم  سالم مرا به تمام قومان و خویشان برسان                 علیرضا می 

  . و از همه طلب حاللیت بکن
  »والسالم«

  دوستدار شما علیرضا میرابی
15/2/67  

ترکش خمپـاره مغـزم را      ] با[ وقتی   2د را سوراخ کردن   1اي عزیزان من وقتی با تفنگ قلبم        
ـینی متالشی کردند وقتی قطعه قطعه گوشت بدنم را از زیر            تانـک بیـرون آوردنـد وقتـی        ش 

یـن هـدف و ایـن     مبادا ناراحت شوید زیرا که من براي رضاي خدا ا        3دجسدم را پیدا نکردن   
راه را انتخاب کردم اي پدر جان و اي برادران عزیزم و اي خـواهران عزیـزم و اي عزیـزان                     

  .من مبادا در نبودنم گریه کنید که دشمن از گریه شاد شود
دار از عمـر مـا        خمینی را نگـه   ) عج(حتی کنار مهدي  ) عج(خدایا خدایا تا انقالب مهدي      

  .بکاه و بر عمر رهبر افزا
  ه عــشق نقــض پیمــان نکنــیم   مــا در ر

  
ــیم    ــغ از جــان نکن   گــر جــان طلبــد دری

  دنیــــا گــــر از یزیــــد لبریــــز شــــود   
  

ــیم     ــهیدان نکن ــاالر ش ــه س ــشت ب ــا پ   م
    

  الحقیر علیرضا میرایی

                                           
 .»قبلم« در اصل وصیت -1
 .»کردن« در اصل وصیت -2
 .»نکردن« در اصل وصیت -3
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  عبارت کلیدي
I حانیـت خـط امـام    صورت عدم برگشت من از جبهه وضع اموال اینجانب را در حضور رو     در

  .مشخص نمایید

  یحیی :نام
  میراعلمی :خانوادگی  نام

  اکبر :پدر نام 
   لیلی:نام مادر

  1341وپنجم فروردین   بیست:تاریخ تولد
 روسـتاي کالتـه میـراعلم از        :محل تولد 

  دتوابع شاهرو
   در حد خواندن و نوشتن:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1361 نوزدهم اردیبهشت :تاریخ شهادت
   جاده اهواز خرمشهر:محل شهادت
   اصابت گلوله و ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  یحیی میراعلمی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  اعلمی قاي یحیی میرآاموال 

  یک برادر دارم به نام عباس میرعلمی و مادرم لیال غالمی
کـالً   تهـران دارم بـه مبلـغ    ط یـک حیـا    -تومـان طلبکـارم   10000 -تومان قـرض دارم   2600

  .تومان2500000
  .روزه هم یک ماه پرداخت گردد. د داده شو1[...]سال 1نماز   
 بـرادرم   را خـرج  هرچه از پولم ماند خرج مادرم کنید و مادرم اگر فوت کـرد باقیمانـده                  

  .بدهید[...] بدهید بقیه را به برادرم عباس [...] هرچقدر که برایم [...] 
 عدم برگشت من از جبهه وضع اموال اینجانب را در حضور روحانیـت خـط                صورت  در  

  .خص نماییدامام مش
  با تشکر

اگـر  .آقـاي فخرالـدین حجـازي سـخنرانی فرماینـد         پـذیر بـود       بعد از شهادتم، اگـر امکـان       
  .  سخنرانی نمایندکنید و معروف و مشهور] دعوت[پذیر نبود یک واعظ  امکان

  » اهللا و برکاتهحمۀوالسالم علیکم و ر«
  2میرعلمی

                                           
 .خوانا نیستاند،  مشخص شده[...] عباراتی که در متن با . خوانا نیست -1
 .»د حضور داشتموبه شه«نوشته علمی و فرد دیگر . اند نامه را امضا کرده دو نفر ذیل وصیت -2
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  هاي کلیدي عبارت
I ی دارد؟زندگی بدون جهاد چه معن  
I در مکتب ما جهاد و شهادت از ارزش واالتري برخوردار است.  
I کنم شما را به تقواي خدا سفارش می.  
I       د کـه دیـن و دنیـاي خـود را بـه بـاد       هرگز در انقالب فریب نابکاران و گمراهـان را نخوریـ

  .خواهید داد
I باشیدصدا  با علما و دانشمندان اسالم و مؤمنین والیت فقیه همنشین و همیار و هم.  
I خواهر عزیزم، همیشه حجاب اسالمی را رعایت کنید. 
I وار باشید و زینب) 3(همیشه پیرو خط زینب.  

  بزرگ :نام
  میرانی :خانوادگی  نام

  امیر :پدر نام 
  لیال :مادرنام 

  1340 یکم فروردین :تاریخ تولد
   روستاي علیان:محل تولد
   چهارم متوسطه:تحصیالت
   ارتش:کننده ارگان اعزام

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

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  بزرگ میرانی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  . 1» لیبلوکم ایکم احسن عمالةالذي خلق الموت و الحیو«
اطـل  اوست آنکه مرگ و زندگی را آفرید تا بیازماید شما را که در صـحنه پیکـار حـق و ب                    «

  .»کدامین از شما نیکوکارتر است
با سالم به امام امت و ملت شـهیدپرور ایـران و درود بـه روان پـاك شـهیدان راه خـدا،              

    .نامۀ برادر شما آقابزرگ میرانی وصیت
 خواهران مهربانم و برادران باایمانم، وقتی که هـزاران زن و             پدر بزرگوارم، مادر صبورم،     

سـپارند و غـارت    هاي غاصـب جهـان جـان مـی      هاي صهیونیست   نگناه زیر بمبارا    کودك بی 
طلبانۀ آنها هیچ ثمري ندارد، وقتی که در آفریقا روزانه چنـدین تـن از                 شوند و نداي حق     می

دهند ولی    هاي کثیف از گرسنگی جان می       گناه بر اثر تبعیض نژادي امپریالیست       هاي بی   انسان
نـشاندگان    وقتـی کـه دسـت    کند، ا حمایت نمیهیچ انسانی و هیچ زبانی و هیچ عملی از آنه       

انـد بـا    هـاي خـود آرمیـده    گناه در خانه ها نفر را که بی آمریکا ازجمله صدام خائن روزانه ده     
  کشد، پس دیگر زندگی بدون جهاد چه معنی دارد؟  شلیک توپخانه به خاك و خون می

کـه وقتـی از سـربازي    مادر مهربان، امیدوارم که اصالً ناراحت نشوي؛ مـن آرزو داشـتم        
دانـی کـه در مکتـب مـا جهـاد و              مرخص شوم زحمات بیشمار تو را جبران کنم ولـی مـی           

اهللا  اوصیکم بتقـوي  «شهادت از ارزش واالتري برخوردار است و نیز اینکه در آیه گفته شده          
. »ترسـانم   کنم و از مجـازاتش مـی        شما را به تقواي خدا سفارش می      «. 2»ن عقابه موفکم  خّو اُ 
گز در انقالب فریب نابکاران و گمراهان را نخورید کـه دیـن و دنیـاي خـود را بـه بـاد                       هر

  . خواهید داد

                                           
 . سورة ملک2 بخشی از آیۀ -1
. هاي نماز جمعه حـضرت امـام جعفـر صـادق اسـت              آنچه شهید بعنوان آیه نقل کرده است فرازي از یکی از خطبه            -2

 .آورده است» اوصیکم بتقوي اهللا و افوفکم عن عقابه«شهید میرانی در اصل وصیت 
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اهللا و    کنم در قلبتان جـز محبـت حـزب          شما برادران مهربانم سفارش می      و دیگر آنکه به       
ناپـذیر والیـت      سازش] و حامیان [ و مؤمنین به خدا      3 و باهنرها  2ها   و رجایی  1ها  یاران بهشتی 

همیشه سعی بر این داشته باشـید کـه بـا علمـا و     .  گرایش و دوستی دیگر نداشته باشید    فقیه
  . صدا باشید دانشمندان اسالم و مؤمنین والیت فقیه همنشین و همیار و هم

هـا کـه بـراي مـن          ها و خـوبی     و به مادربزرگم بگویید مرا ببخشد چون نتوانستم محبت          
  .انجام داده است جبران کنم

 مهربانم، درود بر شما که چنین فرزندي را تحویل این اجتماع دادید تا بتواند           پدر و مادر    
مـادرم، فقـط   . در راه انقالب خود کمک کند و امیدوارم که خداوند ثوابش را به شما بدهـد            

کننـد، شـما       خوشحالی مـی   4براي من گریه مکن که دشمنان و منافقین       : خواهشی از تو دارم   
و برادران مهربانم، کارهایی    . دتان را در راه انقالب هدیه کردید      باید خوشحال باشید که فرزن    

  .خواستم براي مادر و پدر انجام بدهم امیدوارم که شما جبران بکنید که من می
امیدوارم وقتی که من به درجۀ      . کنم   عرض می   و دوباره سخنم را به خدمت پدر و مادرم          

ي من جامۀ سیاه نپوشید، چون این جامـۀ      وقت ناراحت نباشید و برا      شهادت نایل آمدم هیچ     
هایی که    و من امیدوارم که حرف    . اید  ماند همان سیاهی را که شما پوشیده        سیاه به تن من می    

جاي گریه و زاري مردم را جمـع کنیـد و بـر سـر                   زنم بپذیرید و همیشه در مزارم به        من می 
  . همیشه صبور و شکیبا باشید. مزار من شیرینی خیرات کنید

اي خواهر عزیزم، همیـشه حجـاب اسـالمی را    .  اما سخنی به برادران و خواهرانم دارم و  
و امـا بـرادرانم، بعـد از    . وار باشـید  و زینـب ) 3(رعایت کنید و همیشه پیرو خـط زینـب   

  .دارید شهادت من راه مرا انتخاب کنید و اسلحۀ مرا به دوش بگیرید و نگه
  5آقابزرگ میرانی

                                           
  .تعلیقات.ك. ر-1
  .تعلیقات.ك. ر-2
  .تعلیقات.ك. ر-3
 .تعلیقات.ك. ر-4
 .است» بزرگ«امضاء کرده است ولی طبق اعالم بنیاد شهید نام شهید » آقا بزرگ میرانی«نامه   شهید در پایان وصیت-5
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   کلیديهاي عبارت
I خداوندا، تو را سپاس که چنین رهبري نصیبمان کردي. 
I امام امت مرا از تاریکی نجات داد و به روشنایی راهنمایی کرد. 
I امروز همان زمانی است که باید با جان و دل به سوي شهادت بروم.  
I خواهم که مرا دعا کنید و در عزایم نگریید ام از شما می مادر عزیزم، پدر گرامی. 
I راهی گذاشتم که همیشه زنده بمانم اگر بکشم پیروزم و اگر هم کشته شوم پیروزمقدم به . 
I خواهم تا آنقدر فرزندم را تربیت کنی تا بتواند راه پدر را ادامه دهد همسر محبوبم از تو می.  
I                          بر همۀ ما واجب است که به نداي امام لبیک گوییم و بـا قلبـی سرشـار از عـشق بـه سـوي

  .شهادت برویم

  سیدمهدي :نام
  میرباقري :خانوادگی  نام

  سیدایوب :پدر نام 
  دسته گل :نام مادر
  1340 یکم مهر :تولدتاریخ 

از توابـع     روسـتاي خـیج    :محل تولـد  
  شاهرود

   سوم متوسطه:تحصیالت
   جهاد:کننده ارگان اعزام

  1361 دوم فروردین :تاریخ شهادت
   رقابیه:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  1مهدي میرباقريسید
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   الشهداء و الصدیقین2بسم رب

   الجبارینالقاصمبسم اهللا 
اهللا العظمـی امـام خمینـی و بـا           ناپذیر انقالب حضرت آیـت      با درود به رهبر کبیر و شکست      

کفن انقالب اسالمی و با سالم به تمام رزمندگان انقـالب             درود به روان پاك شهیدان گلگون     
  . هاي جنگ حق علیه کفار بعثی می در جبههاسال
بوم کشور ما را مـورد هجـوم        ] و[ماه است که کفار بعثی مرز       19در این زمان که حدود        

 را ویـران و صاحبانـشان را        میهنمـان وحشیانه خود قرار داده و بسیاري از مناطق مـسکونی           
 وظیفۀ هر فرد مسلمان     3»هل من ناصر ینصرنی   «فرماید    خانمان کرده و با نداي امام که می         بی

  .گویداست که به نداي امام لبیک 
 14004بمان کردي تـا اسـالم تـو را بعـد از             خداوندا، تو را سپاس که چنین رهبري نصی         

 کـه مـرا از   کـنم دانم که چگونه از امام امت تـشکر و قـدردانی       سال دوباره زنده کرد و نمی     
من نشان داد کـه چگونـه راه طـاغوت را           تاریکی نجات داد و به روشنایی راهنمایی کرد به          

 م تا رستگار و پیروز شوم این همـان زمـانی اسـت   گذاشته و راه خدا را در پیش بگیر   زیر پا   
) ع(بـن علـی     که باید با جان و دل به سوي شهادت و به سوي زیارت ساالر شهیدان حسین               

  .برویم و راهی را انتخاب کنیم که امامان ما انتخاب کردند

                                           
 .»23/12/1360نامه سید مهدي میرباقري از مرز جنوب کشور  وصیت«نامه آمده است  باالي سمت راست وصیت -1
 .»...اهللا الرب بسم  « در اصل وصیت -2
 .تعلیقات. ك.ر -3
 .»2500«در اصل وصیت  -4
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خواهم که اگر به خواست خدا سعادت یار و شهادت نصیبم شـد   ود از شما می    وج 1[...]  
 مرا به زادگاهم روستاي خیج شاهرود و در کنار دیگر برادران شهیدم دفن کنید،               گنبدبعد از   
  .روم تا انشاءاهللا پوزة دشمن را به خاك بمالم من می

  
ــق    ــوان حـ ــا تـ ــیدمهدي بـ ــت سـ   دسـ

  
  پــــوزة دشــــمن بــــر لجــــن مالــــد  

    

 مادر جـان بـه      .اگر خواستی فرزندت را ببینی دیگر به جهاد نرو و دیگر به جبهه نیا             : رو ماد 
  .گورستان سر و صدایم بزن

  

  که بـود تفنگ همسرم و سنگرم حجـله مـن    مادر نگو کی بود عروسم در کنار فرزندم
  مادر نگو که ریخت نقل بر سر فرزنـد مـن          

  
  که ریخت نقـل رگبـار مسلـسل بـر سـر مـن               

ــاد   ــاق  م ــود س ــه ب ــو ک ــسرم ر نگ   دوش پ
  

  دوشانم به خون خفته در بر من       که بودند ساق    
    

فقـط  .  خداحافظ و التماس دعا    ،ام برادر ارجمندم خواهران رئوفم      مادر عزیزم پدر گرامی     
 دعا کنید تا اسالم و مـسلمین زودتـر          .یید نگر خواهم که مرا دعا کنید و در عزایم         از شما می  

  .به پیروزي کامل برسند
شوهر شدم، قدم بـه راهـی گذاشـتم      همسر محبوبم، نکن چادر مشکی بر سرت، نگو بی          

خـواهم تـا       از تو مـی    . اگر بکشم پیروزم و اگر هم کشته شوم پیروزم         .که همیشه زنده بمانم   
 به امید پیـروزي  .آنقدر فرزندم را تربیت کنی تا بتواند راه پدر به خون غلطانش را ادامه دهد 

   به امید دیـدار در قیامـت، بـه امیـد دیـدار در نـزد جـدم فاطمـۀ                    .حبوبمخداحافظ همسر م  
اي و پـدر نیـز    ام که حتی یک بار هـم روي پـدر ندیـده             خداحافظ فرزند گرامی   )3(زهرا

  .پدر، مادر خداحافظ روي تو را خداحافظ فرزند بی
  . نامه شعري در صفحۀ دیگري است دنبالۀ وصیت

  22/12/60میرباقري 
  

  ]دیگرنامۀ  وصیت[
   اهللا الرحمن الرحیم بسم
                                           

 .آمده است، خوانا نیست[...] عباراتی که در متن با . خوانا نیست -1
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  :برادر سلیمان خان احمدي
رسـانم کـه اگـر بـه خواسـت          تـان مـی     هایم را به اطالع گرامی      سالم، بعد از سالم بدهکاري    

  . جریان باشیدخداوند تبارك و تعالی سعادت یار و شهادت نصیبم شد در
  .محمد کلوخی هر چی که خودشان گفتند صحیح است -1
 . خودشان گفتند صحیح استسید یحیی هرچی که  -2
 .ریال4000تومان معادل 400حسین جودانه، در خیج  -3
 .عجم، در خیج هر چقدر که حسین گفت صحیح است[...]  -4
دانید در مورد همسرم اقـدام        و در مورد وسایل و زندگی هر طوري که خودتان می           -5

 باشد و تنها کـسی  کنید و تنها کسی که براي زندگی من زحمت کشیده همسرم می          
ام  خواهم که اگـر بچـه       باشد و از شما می      ام می   که از من حق زندگی دارد او و بچه        

دنیا آیـد     فرزندي که بعد از شهادت پدر به       . اسمش را سیدمهدي بگذارید    ،پسر بود 
 .[...]قبل از شهادت پدر 

هـل مـن ناصـر      «فرمود  ) 7(بن علی   چون این همان زمانی است که ساالر شهیدان حسین        
  .»یا کسی هست مرا یاري کندآ «1»ینصرنی

از اسب به زیر افتـاد و حـاال امـام امـت             ) 7(بن علی   این همان زمانی است که حسین       
در این موقع بر همۀ ما واجب اسـت         . »هل من ناصر ینصرنی   «گوید    شکن نیز می    خمینی بت 

که به نداي امام لبیک گوییم و با قلبی سرشار از عـشق ماننـد شـناگري کـه بـه سـوي آب                        
  .به امید دیدار قیامت در کنار رستگاران .رود به سوي شهادت برویم می

  

  »والسالم«
  عاشق شهادت، سیدمهدي میرباقري

22/12/60  
  ]نامۀ دیگر وصیت[

  2 اهللا الرحمن الرحیم بسم
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  خون سرخم ریخت در مـرز جنـوب کـشورم         
  

  تــــا شــــود ســــیراب اســــالم مبــــین  
ــر روح خــدا  مــی     رســانم مــن ســالم از دور ب

  
ــه نـــ    ــد و  آنکـ ــی باشـ   [...]ام او خمینـ

  هم سـالم از مـن رسـانید بـر حـضور مـادرم               
  

ــوده آرزو      ــه بــ ــرم کــ ــادر پیــ   [...]مــ
  کـنم از دل سـالم       بر تـو اي بـاب عزیـزم مـی           

  
  [...]پـــراز بهـــرم کـــشیدي  زحمـــت   

  همسر محبوب و دلسوزم مخور غم این زمـان          
  

ــتم     ــد و رفــ ــتن باشــ   [...]وقــــت رفــ
  3بـون او مهـدي    طفل من چون آمد از ره نـام           

  
  [...]گــر کــه دختــر بــود او باشــد ســمیه    

ــد     ــرافراز و بلنـ ــا سـ ــالم را بنمـ ــا اسـ   خالقـ
  

ــالمت     ــم ســـ ــده دارش هـــ   [...]زنـــ
    

ام بگوش جهانیـان       تا ناله  بخوانیدنامه تا به اینجا در گورستان         خواهشمندم از اول وصیت     
  .برسد

  خداحافظ
  سیدمهدي میرباقري

22/12/60  

                                                                                                       
 .تعلیقات. ك. ر-1
توانـد همـسرم    ام را فقـط مـی       و در ضمن بچـه    «نویس نوشته      شهید در حاشیه سمت راست از باال به پایین به دست           -2

  .»دارد نگه
 .جه محلی یعنی بگذار یا باشد به له-3
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  هاي کلیدي عبارت
I یعنی امام خمینی نکشید) عج( در هر لباسی هستید دست از اسالم عزیز و نایب امام زمان.  
I دعا کنید) عج( براي طول عمر امام تا انقالب حضرت مهدي.  
I بیشتر به اسالم عزیز خدمت کنید .  
I کردي بیشتر رعایت کن  خواهرم، تو نیز حجاب را همانطور که رعایت می.  
I اه امام را تنها نگذاریدگ  هیچ.  
I هرچه بیشتر در راه اسالم عزیز خدمت کنید .  

  اهللا سیدحبیب :نام
  میرحسینی :خانوادگی  نام

  سیدحسن :رپد نام 
  السادات زینب :نام مادر

  1345 هفتم خرداد :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
   دوم متوسطه رشته ریاضی:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1361 یازدهم آبان :تاریخ شهادت
  موسیان :محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار



 )دفتر دوازدهم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)16(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 450

   میرحسینیاهللا سیدحبیب
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  بسم رب الشهداء و الصدیقین

ي و الیهـا مـن      رّقـ  امري و اصلح لـی آخرتـی فانهـا دار الم           عصمۀاللهم اصلح لی دینی فانه      «
 اللهـم   راحۀ لی من کل شرٍّ   الوفاة و    لی فی کل خیرٍ    دةزیا الحیوةي و اجعل    فرّم اللئام   مجاورة

  . 1»صل علی محمد و آل محمد
خدایا دینم را اصالح کن که دین نگهدار کار من است و آخرتم را اصـالح کـن کـه خانـۀ             «

دائمی من است و بسوي تو از مجاورت لئیمان گریزگاه من است و زندگی مرا مایۀ فزونـی                  
له آسایش من از هر شري قرار ده بار الهـا بـر محمـد و آلـش     در هر خیري و مرگ مرا وسی      

  .»درود فرست
درود بر رهبر کبیر انقالب امام خمینی و سالم بر شهیدان همیشه زندة تـاریخ و درود و                    

هـاي   ام و درود بر ملت و خانواده سالم مجدد بر پدر و مادر عزیز و خواهر و برادران گرامی   
  .شهیدپرور ایران

نامۀ من پس از شـهادتم اسـت و مـن قبـل از اینکـه ایـن         عزیزم، این وصیتپدر و مادر    
ام و امیـدوارم بتـوانم بـا یـک             شروع به نوشـتن آن کـرده       ،سعادت بزرگ الهی نصیبم گردد    

ارزشم را به اهللا این به        پیروزي کامل یا جزئی براي خدا و اسالم و قرآن و اهل بیت جان بی              
  . یم نمایموجودآورنده و آفرینندة خودم تسل

پدر و مادرم، امیدوارم من توانسته باشم براي شما فرزند نیکو و صـالحی بـوده باشـم و                     
و نیز شما اي برادران و خـواهر عزیـزم، اگرچـه مـن              . اید مرا ببخشید    اگر از من رنجی دیده    

و و از شـما     . ام را ادا نکردم ولی امیدوارم شما نیز مرا حاللم کنید            براي شما آن دین برادري    
خـواهم کـه    تمامی اقوام و دوستان و خویشان و برادران و خواهران دینی خودم عاجزانه می       

برید و یا در هر لباسـی هـستید           همیشه در هر جا که هستید در هر پست و مقامی به سر می             

                                           
 .25الجنان، ص  دعاي روز سه شنبه، مفاتیح -1
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یعنی امام خمینی نکشید و همیشه بـراي طـول          ) عج(دست از اسالم عزیز و نایب امام زمان       
  . دعا کنید) عج(حضرت مهديعمرشان تا انقالب 

خواهم پس از شهادت   و اي پدر و مادر و برادران و خواهر و دوستان عزیزم، از شما می                
اي از ضعف است بر چشمانتان جـاري نکنیـد و همیـشه سـعی               اي که داراي نشانه     من گریه 

یز هـیچ   اهللا وقت خود را به عبادت و بندگی خداوند در مساجد به سر ببرید و ن                 کنید در ایام  
و امیـدوارم کـه بـرادران و        . وقت براي من ناراحت نباشید زیرا من به آرزوي خودم رسیدم          

دوستان من بعد از شهادتم با پایداري و ایمان هرچه بیشتر از اسالم عزیز با جان و دل دفاع                   
  .کنند و دشمنان اسالم و قرآن را در هر کجا که هستند نابود نمایند

، هر وقت به یاد من افتادید و خواستید گریه کنید و یا اینکـه بـر                 پدر و اي مادر مهربانم      
گریه کنیـد  ) 7(باشید و بر حسین) ع(سر قبر من بیایید در آن لحظه به یاد کربالي حسین         

زیرا در آن زمان با کافران و ستمکاران و یزیدیان براي پابرجا مانـدن اسـالم و آزادي تمـام                    
 جان خود و فرزنـدان   - و در چه وضع غریبی چگونه      - مسلمان از زیر سلطۀ یزید جنایتکار     

  . عزیزشان را دودستی تقدیم حق تعالی نمودند
اش در عاشـورا و       ماهـه   و سرباز شش  ) 7(2 قاسم  ،)7(1و دگر، مادرم، مگر علی اکبر       

را دو دستش را از بدنش جـدا        ) 7(3شهید نشدند و مگر عباس    ) 7(کربالي امام حسین  
و برادران و خواهر و خویشان عزیزم، من کـه از آن بزرگـواران و               نکردند؟ پس پدر و مادر      

بنابراین بر شهادت مـن خوشـحال باشـید         . تشنگان بیشتر نیستم بلکه یک بندة گناهکارم        لب
  . زیراکه جایی و راهی را که خود انتخاب کرده بودم یافتم و در آن غرق شدم

بپذیریـد  ) خانواده عزیزم (خودتان  خواهم که سالم گرم من را اول بر           در آخر از شما می      
هـا و   آقـا و دایـی     هایم و مادربزرگانم و مخصوصاً حاجی       ها و خاله    و سپس سالم مرا به عمه     

  . عمویم و تمام دوستان و کالً کسانی که به نحوي در زندگی من مؤثر بودند برسانید
  .امیدوارم وصیت من بعد از شهادتم پیامم باشد  

                                           
 .تعلیقات.ك. ر-1
 .تعلیقات.ك. ر-2
 .تعلیقات.ك. ر-3
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خواستم اگر گاهی اوقات توانستید بگویید کـسی بـراي         : لمم افتاد و باز چیزي را که از ق        
  .من نماز بخواند یا روزه بگیرد

  » اهللاحمۀوالسالم علیکم و ر«
  بندة کوچک خدا

  اهللا میر حسینی سید حبیب
26/4/61  

  
  ]اي دیگر نامه وصیت[

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .یب اهللا میرحسینیفرزند شما سید حب. نامه براي خانوادة عزیزم متن وصیت

دخلـی   ا و فادخلی فـی عبـادي  ضیۀ مر ضیۀا ارجعی الی ربک ر    لمطمئنۀیا ایتها النفس ا   «  
  . »جنتی

اي نفس آرمیده بازگرد به سـوي پروردگـارت خوشـنود و پـسندیده پـس داخـل شـو در                     «
  .1) سورة فجر30 تا 28آیات . (»بندگانم و داخل شو در بهشتم

 فراوان به رهبر کبیـر انقـالب و رزمنـدگان اسـالم و ملـت                با نام خدا و با سالم و درود         
و از  ) ع(شهیدپرور ایران و سالم و درود بسیار بر شهداي راه حق وحقیقت از آدم تا حسین               

  .تا شهداي کربالي ایران) ع(حسین
در درگـاه خداونـد   . باري، سالم و درود فراوان بر شما خانوادة عزیز و آگـاه و مهربـانم               

 که چنین خانوادة آگاه و در خـط امـام و واقـف بـر مـسائل دینـی و              2زارمگ  بزرگ شکر می  
انقالبی به من داده است و خدا را شکر که چنین پدر و مادري صبور با ایمانی قوي بـه مـن    
داد و باز جاي شکرش در درگـاه خداونـد متعـال بـاقی اسـت کـه خـدا چنـین بـرادران و                

دوستانی آگاه و پیرو خط والیت فقیه به مـن        خواهري بر من عنایت کرد و چنین آشنایان و          
  . نهایت شکر بر خداوند متعال و بخشنده داد و آري هزاران شکر و یا بهتر، بی
                                           

 .»...28آیۀ « در اصل وصیت -1
 .»گذارم می« در اصل وصیت -2
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در . خواستم مسائلی را با شما درمیان گـذارم  اگر اینکه باري قلم به روي کاغذ آوردم می         
رگـاه خـدا شـکر      صیبم گشت فقط به د    درجۀ اول اگر شهادت، این مقام بزرگ و جاودان، ن         

ارید و بر من نگریید و از ملت شهیدپرور بخواهید که بر این مهـم تبریـک گوینـد و بـه                      گز
 کنیـد و بـر   1هاي گریه برپا نکنند بر سر قبرم پرچم سبزي نـصب     آشنایان نیز بگویید مجلس   

بازویم بازوبند سبزي  است که آن را باز نکنید تا همه دشمنان بدانند که تا آخـرین قطـرات            
ام و از امامم    بوده) س(و پیرو راه جدم و همچنین پیرو مادرم زهرا        ) ع(ونم پیرو راه حسین   خ

  . ام اطاعت کرده
 یـاد امـام      الحـسنه دارم؛ بـه      کنم که مقداري پول در صـندوق قـرض          خدمت شما عرض      

 تمـام وسـایلم را،  .  باشد و اگر خواستید به یاد من به نام عبدالرضا کنید 2بگذارید) عج(زمانم
عنـوان پیـام بـه شـما مـادر و پـدر و            و حال، صحبتی بـه    .  عمل کنید   خواهید  هر طور که می   

توانـستم     نمی 3شد هم   مادرم، مرا ببخش از اینکه نتوانستم و اگر می        . برادران و خواهر عزیزم   
مادرم، ناراحت مبـاش زیـرا کـه اجـري عظـیم در      . حقی که به گردن من داشتی را ادا نمایم    

) 7(و ائمه اطهـار   ) س(و زینب کبري  ) س(ت و در مقابل فاطمۀ زهرا     آخرت خواهی داش  
هایتان   و پدر عزیزم، مرا ببخشید و مرا عفو کنید که با این همه دلسوزي             . سربلند خواهی بود  

پدر عزیزم، نگذارید مـادر جـان زیـاد         . و این همه زحماتتان نافرمانی و سرکشی زیاد داشتم        
اشید و خود نیز نباید براي من نـاراحتی کنیـد بلکـه بـه               ناراحت باشد و هواي او را داشته ب       

  . درگاه خدا شکر گزارید
هرچند که در طول عمرم نتوانستم حق برادري را به شما           . و آري برادرانم، با شما هستم       

همانطور کـه تـا کنـون باعـث     . کنم خواهم و طلب مغفرت می   ادا نمایم ولی از شما عذر می      
بیشتر به اسالم عزیز خدمت کنید و عبدالرضا را چـون خودتـان بـه          اید،    افتخار خانواده بوده  

و خواهرم تو   . به بار آید  ) عج(یاد من خوب تربیت کنید تا یکی از سربازان واقعی امام زمان             

                                           
 .»نسب« در اصل وصیت -1
 .»نگذارید« در اصل وصیت -2
 .»شدم می« در اصل وصیت -3
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عنوان خواهر یـک شـهید    کردي بیشتر رعایت کن و به نیز حجاب را همانطور که رعایت می     
  . تر فراگیرنمونه باش و مسائل اسالمی را هرچه بیش

اگر حـق زیـادي کـه بـه         . گویم  و آشنایان و دوستان و خویشان، باري، با شما سخن می            
گـاه امـام را تنهـا نگذاریـد و      خواهم، مرا ببخشید و هیچ   گردن من داشتید ادا نکردم عذر می      

آقا جان، هرچند که در طول عمرم قـدر         حاجی. هرچه بیشتر در راه اسالم عزیز خدمت کنید       
ندانستم و از شما استفادة کامل را نکردم ولی همین بس که براي من افتخاري بزرگ            شما را   

آقا جان، بر من دعا کنید که خداوند مـا را             حاجی. بالیدم  بودید و من همیشه بر وجودتان می      
محـشورمان  ) ع(ابـن علـی    و حـسین  ) 7(در زمرة شهداي صدر اسالم و کـربالي حـسین         

  . نماید
عزیزم، هر کدام از آشنایان و دوستان و یا کسانی را که بر مـا حـق                 مرا ببخشید، خانوادة      

و .  دیدید براي مـن طلـب بخـشش و دعـا نماییـد              اند  داشتند و یا به نحوي با من آشنا بوده        
عنـوان یـک       خودتان از سفارشات و باألخص دعا یادتان نرود و ذکـر خـدا را بـه                1درضمن

هـا   ذکر خدا بـه قلـب  « آري  2»اهللا تطمئن القلوب  اال بذکر   «خانوادة شهید فراموش نکنید، که      
هـایم و     کالسـی   دیگر بیشتر سفارشـی نـدارم جـز اینکـه بـه هـم             . »دهد  آرامش و راحتی می   

 را رها نکنند و امام را تنها نگذارنـد و سـنگر جبهـه و مدرسـه را                    سنگرانم بگویید جبهه    هم
؛ از شـهیدان عزیزمـان اکبـر        و از شـهدا یادشـان نـرود       . هرچه بیشتر با تمام توان حفظ کنند      

  .  احمد نقی زاده و برادر امیریان تا این حقیر و شهداي آیندة سنگر چمنی، مجتبی ناطقی،
خدایا خدایا، تو را بـه  «به امید موفقیت و سالمتی همگی شما، از این شعار همیشگی که     

ز عمر ما بکاه    دار،براي حفظ اسالم، ا     ، خمینی را نگه   )عج(، تا انقالب مهدي   )عج(جان مهدي 
  .یادتان نرود» و، بر عمر او بیافزاي

                                           
 .»ظمن«وصیت  در اصل -1
  .28/  رعد-2



 455     اهللا  سیدحبیب، میرحسینی ¹استان سمنان 

بگویید نماز بگزارند ] من[ام ولی اگر یک ماه براي      هایم را که تماماً گرفته       روزه 1درضمن  
و شما نیز مطمئن باشید همانگونه که در دنیا از یادم نرفتید            . و قرآن بخوانند خیلی متشکریم    

   .همگی شما در آخرت در یادم خواهید بود
  »والسالم«

  التماس دعا
  28/7/61 چهارشنبه - جبهۀ جنوب

  اهللا میرحسینی فرزند کوچک و حقیرتان سیدحبیب
  

 قابل تذکر است که دو وصیت دارم، یکی براي ملت بزرگ و شهیدپرور که در            2درضمن  
  .باشد ام می نامه که تحویل تعاون گردان داده بسیج است و دیگر همین وصیت

  

  »قو من اهللا التوفی«

                                           
 .»ظمن« در اصل وصیت -1
 .»ظمن« در اصل وصیت -2
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 )دفتر دوازدهم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)16(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 460

  



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I در هر مصیبتی که وارد شد صبر پیشه کنید و از خدا کمک بگیرید. 

I     اهللا األعظم عجل اهللا تعالی فرجه الـشریف و سـالمتی نایـب عزیـزش دعـا                   بقیۀبراي فرج آقا
 .کنید

I وقت بخوانید و به آن اهمیت فراوان دهید نمازهایتان را به. 
I دن قرآن روزي یک صفحه فراموشتان نشودذکر خدا و خوان.  

  سیدکاظم :نام
  میرحسینی :خانوادگی  نام

  سیدحسن :پدر نام 
  زینب السادات :نام مادر

  1341 سوم مهر :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
   تا دوم راهنمایی:تحصیالت
   سپاه:کننده ارگان اعزام

  1364ویکم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
  گردان در اروندرود  پیک:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

  زار شهداي زادگاهش گل:مزار
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  سیدکاظم میرحسینی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
خواهم که در هر مصیبتی که وارد شد صبر پیشه کنید و از خـدا کمـک                   در آخر از شما می    1

اهللا األعظـم عجـل اهللا تعـالی فرجـه الـشریف و سـالمتی نایـب                   بقیۀ فرج آقا    يبگیرید و برا  
  .انشاءاهللا. خداي بزرگ براي ما طلب آمرزش کنیداز . عزیزش دعا کنید

  »والسالم«
  کسی که فراموشتان نخواهد کرد انشاءاهللا 
  سید کاظم

  

 2[...]باشد و نواري هم که پـر شـده     نامه مخصوص خانه می     ضمناً این چند برگ وصیت      
 اگـر   اي که فراموشم شد اینکه اگر شد از تریبون نماز جمعه اعالم کنیـد کـه                 و مسئله . است

ام و کسی حقی به گردنم داشته و نتوانستم ادا کنم یا فرامـوش                اینجانب غیبت کسی را کرده    
  .شده ما را ببخشد؛ و از درگاه خدا براي ما آمرزش بطلبند

خاك بـسپارید و      اهللا به   ام به دستتان رسید کنار شهید سید حبیب         اگر جنازه .  محل دفن  -3  
د و هر موقعی که آمدید در آنجا از خواندن قـرآن بـه              اگر هم نرسید باز هم تشکیل قبر دهی       

  .خصوص آیۀ شریفۀ یس فراموشتان نشود
 صفحه فراموشتان نـشود،      هر کجا هستید از ذکر خدا و خواندن قرآن حداقل روزي یک             

  .وقت بخوانید و به آن اهمیت فراوان دهید و از هر کالمی مقدم بدانید نمازهایتان را به

                                           
 در  نامـه   صـفحات پیـشین وصـیت     . نامـه اسـت     جاي مانده صفحه آخر وصیت     نوشته، بخش به    با توجه به آغاز دست     -1

 .اختیار نیست
 . خوانا نیست -2
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  ي کلیديها عبارت
I امیدوارم که مرگم شهادت در راه خدا باشد.  
I همیشه پیرو خط امام باشید.  
I هاي جنگ حق علیه باطل بروید هاي منافقین را خنثی کرده و به جبهه توطئه.  
I دنیا زندانی بیش نیست.  
I دنیا محلی است زودگذر.  
I کنند معامله می بلکه با خون خود با خداي خود ،رسند رزمندگان ما نه تنها به فیض کامل می.  

  سیدمحمود :نام
  میرحسینی :خانوادگی  نام

  سیدجعفر :پدر نام 
  سخاوه :نام مادر

  1339 سی ام آذر :تاریخ تولد
   روستاي میقان:محل تولد
   پایان دوره ابتدایی:تحصیالت
  سپاه :کننده ارگان اعزام

  1362 هشتم اسفند :تاریخ شهادت
   جزیره مجنون عراق:محل شهادت

  - :هادتنحوة ش
   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  سیدمحمود میرحسینی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 و جاهــدوا فــی ســبیله لعلکــم لوســیلۀ اهللا و ابتغــوا الیــه اایــا ایهــا الــذین امنــوا اتقــو«

  . 1»تفلحون
اي اهل ایمان از خدا بترسید و به وسیله ایمان و پیروي اولیاي حق به خدا توسل جویید و                   «

  .»ستگار شویددر راه خدا جهاد کنید تا ر
درود بــه پیــامبران گرامــی از حــضرت آدم تــا آخــرین پیــامبر گرامــی اســالم حــضرت   

پایان   و درود به رهبر کبیرمان این پیر جماران امام خمینی و درود و سالم بی              ) 6(محمد
ام را    نامه  همانطور که با نام خدا وصیت     . به شهداي انقالبمان خصوصاً شهداي جنگ تحمیلی      

  . امیدوارم که مرگم شهادت در راه خدا باشدکنم  شروع می
مادرم، وصیتی دارم و آن اینکه اگر فرزندت شهید شد سرت را باال بگیر، همچـون شـیر                 

گریـه کـردن تـو باعـث        . مادرم، خوب گوش کـن مبـادا بـرایم گریـه کنـی            . خروشان باش 
  .باشد خوشحالی دشمنان اسالم می

 زندگی کن و اگر خداوند فرزندي بـه مـا    همسرم، همچون کوه استوار باش و چون کوه         
  .عطا کرد بگذارید در راه وطنش همچون پدرش شهید شود

و آن اینکـه همیـشه پیـرو خـط امـام      . برادران و خواهرانم، تنها وصیتی که به شـما دارم     
چون . هاي جنگ حق علیه باطل بروید        را خنثی کرده و به جبهه      2هاي منافقین   باشید و توطئه  
  .الم زیاد استاست، هرچقدر که قدرت اساسالم غریب 

ولی دنیا زندانی بیش نیست، دنیا محلی است زودگذر، دنیا جایگاهی است که فقـط بـه                   
هـا بگـذرانیم و       ها خلق شده و چـه بهتـر کـه آموزشـمان را در جبهـه                 خاطر آموزش انسان  

که فقط نصیب   این تنها فیضی است     . باشد] داشته) [عج(فرماندهی آن جبهه را هم امام زمان      

                                           
  .35/  مائده-1
 . تعلیقات.ك. ر-2
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رسند بلکه با خون خـود بـا          رزمندگان ما نه تنها به فیض کامل می       . شود  رزمندگان اسالم می  
  . کنند خداي خود معامله می

  »والسالم علیکم«
  سیدمحمود میرحسینی
  فرزند سید جعفر
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  هاي کلیدي عبارت
I به برادرانم بگویید که من درس شهادت را در مکتب اسالم آموختم.  
I کنیم  همه سربازیم و همگان از یک ناموس دفاع میما.  
I است) ع(بیاییم راه امامان را پیش بگیریم که همان راه حضرت علی.  

  سیدمجتبی :نام
  میردوستی :خانوادگی  نام

  قاسم :پدر نام 
  صفیه :نام مادر

  1341 چهارم مهر :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
   پایان دوره ابتدایی:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1360 هشتم اردیبهشت :تاریخ شهادت
  هابذ  سرپل:محل شهادت
  - :نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  سیدمجتبی میردوستی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
را بـه گـوش همـه       » خمینـی رهبـر   «به رهبرم بگویند که من تا خون در رگ داشـتم فریـاد              

مـا همـه    . ن درس شـهادت را در مکتـب اسـالم آمـوختم           به برادارنم بگویید که مـ     . رساندم
  .رویم کنیم و به جانب یک هدف پیش می سربازیم و همگان از یک ناموس دفاع می

  

  نامه سیدمجتبی میردوستی وصیت
  1/1/60شهر تاریخ  از امام 

  ]اي دیگر نامه وصیت[
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .نامۀ سید مجتبی میردوستی وصیت
 اگر بدي و خوبی     وارمامید.  عزیزم و برادر و خواهرانم و مادربزرگ و بابام         سالم به مادر    

  .اید مرا ببخشید از من دیده
کنـیم و بـه جانـب یـک هـدف پـیش        ما همه سربازیم و همگان از یک ناموس دفاع می          
این شما هستید کـه بایـد محـیط اسـتقالل و     «فرموده ) ع(رویم، چنانچه که حضرت علی      می

 بیاییم راه امامـان را      2[...]پس  ! »باك خود حفظ کنید      سرهاي نترس و بی    1...][ناموس اسالم   
  .است) ع( که همان راه حضرت علی3پیش بگیریم

  .دیگر عرضی ندارم به امید پیروزي  
  .در دریاي مرگ شنا کنید تا به ساحل حق رسید  

  سید مجتبی میردوستی
12/11[...]/4  

                                           
  .  خوانا نیست-1
 . خوانا نیست-2
  .»یم بگیم« در اصل وصیت -3
  .  خوانا نیست-4
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 471     سیدمجتبی، میردوستی ¹استان سمنان 

  



  
  
  

  

   کلیديهاي عبارت
I     را بلند کرد و با شنیدن این فریاد امـام نتوانـستم طاقـت            » هل من ناصر ینصرنی   «امام عزیز فریاد

  .بیاورم و کوشیدم تا خودم را به جبهه برسانم
I راه من راهی است که براي اسالم و قرآن و براي نگاه داشتن خاك عزیز اسالمی است. 
I گیرم مورد بخشش خداوند قرار بتوانمته تا من به نداي حسین زمان لبیک گف. 
I     که در خط اسـالم هـستی باشـی و بـراي ایـن ملـت شـهیدپرور و                    همانطوراي برادر، امیدوارم 

 .مستضعف بکوشید
I خوشحال باشی که جوانی را در راه اسالم و قرآن و ملت شهیدپرور فدا کرديدوارم یمادرم ام. 
I ها خالی باشد  جبههشهیدان ما گفتند اي ملت عزیز مگذارید که. 
I امام را دعا کنید،شب که بیدار هستید قدر امام عزیز را بدانید و در هر نیمه . 
I خداوند بخواهید که عمر امام را زیاد گرداند و انقالبش را به انقـالب حـضرت مهـدي امـام                     از 

 .متصل گرداند) عج(زمان 

  یحیی :نام
  میرزاپور : خانوادگی نام

  اسماعیل :پدر نام 
  رقیه :نام مادر

  1340بیستم اردیبهشت  :تاریخ تولد
  شهرستان دامغان :محل تولد
  چهارم متوسطه :تحصیالت
  سپاه پاسداران :کننده ارگان اعزام

  1361چهاردهم آبان  :تاریخ شهادت
   عین خوش عراق :هادتمحل ش

  اصابت ترکش :نحوة شهادت
فـردوس رضـاي     گلزار شهداي    :مـزار 

 زادگاهش



 473 میرزاپور، یحیی     ¹استان سمنان 

 یحیی میرزاپور
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 منهم من ینتظر و ما  وبۀنحهللا علیه فمنهم من قضی واادعاه صدقوا ما من المؤمنین رجال«
  .1»وا تبدیالًبدل

ن ها ولی عـصر امـام زمـا      با عرض احترام و درود و سالم بر پیشگاه مقدس منجی انسان           
و درود و سالم به پیشگاه نایب بر حقش کوبنده ستمگران و یاور مستضعفان جهان و              ) عج(

 درود  ویاهللا موسوي خمینـ   روحاال مام  نایب  قدر ملت ایران حضرتیگانه رهبر بزرگ عالی
  . تا کربالي ایران)7(نو سالم خدمت مردم شهیدپرور و شهیدان اسالم از کربالي حسی

 مشخصات خودم که فرزندي از اسـالم هـستم بـه عـرض شـما       ،و بعد از عرض احترام    
اي    متولد دامغان در خانواده    8423مه   اینجانب یحیی میرزاپور داراي شماره شناسنا      .رسانم  می

محروم رشد نموده تا به این سن و سال رسیدم و متوجه شدم که باید دین خـود را نـسبت                     
م د حال که به این آرزوي دیرینه خـود رسـی  ،به انقالب ادا نمایم و تنها راه رفتن به سپاه بود      

م که برادران و پدران من      توانم روي پاي خود ایستاده و بفهم        باز خیالم راحت نیست و نمی     
 که فرصت پـیش آمـد و   ،شوند و من در این حال باقی بمانم   جنگند و شهید می     در جبهه می  

 را بلند کرد و با شـنیدن ایـن فریـاد       »2هل من ناصر ینصرنی   «قسمت بود که امام عزیز فریاد       
ه در جبهـه   امام نتوانستم طاقت بیاورم و کوشیدم تا خودم را به جبهه برسـانم و بـار اول کـ                  

غرب بودم و حال در جبهـه جنـوب در حـال خـدمت بـه اسـالم و امـام و قـرآن و ملـت                           
  .مایران هستپرور  شهید

 ]مـادر [ که اي مادر در اولین سخن با تو باید بگویم که             مو سخنی با مادر عزیز و مهربان      
ه و تـو     قدر تو را ندانست    ]مادر[این فرزند ناخلف خود رضا باش چون        ] از[مرا حالل کن و     

 خـود را   درقـ گراندانم که تـو تمـام وقـت            مادر می  . ناراحت نباش  .سپارم به امام زمان     را می 
براي حفاظت و به ثمر رسیدن من صرف کردي و تمام عمرت را براي فرزندي کـه احتـرام              

                                           
 .23 /احزاب. 1
 .تعلیقات. ك.ر. 2



 )دفتر دوازدهم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)16(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 474

 آنطور ، و خیلی بردبار و صبور هستی      يشد  دانم که ناراحت نمی     تو را نداشت فدا کردي می     
 هیچ ناراحتی بر خـودت راه مـده کـه بـا     ]که[ مادرم ،کنم و انتظار دارم از تو       که من فکر می   

 راه من راهی است که براي اسالم        ]مادرم[ چون   ،شود  ناراحت شدن تو دشمن خوشحال می     
 آن اسـت کـه مـن بـه         تر  مهم و قرآن و براي نگاه داشتن خاك عزیز اسالمی است و از همه            

 مورد بخشش خداوند قرار گرفتم بتوانم با قطره خـون            حسین زمان لبیک گفته تا اگر      1نداي
 با ریختن آن راه شهیدان را ادامه داده و درخت قوي اسـالم را  ]بتوانم[خود که در بدن دارم  

  .آبیاري کرده باشم
 3اهللا منتظـري     آیـت  ، ولی در اصل به گفته امید امام       ، که مادرم هستی   2استمادرم درست   

 ایـن جوانـان فرزنـدان    ،کنید که فرزندان براي شما هـستند   نل  که فرمود پدران و مادران خیا     
 را پـرورش داده و تحویـل اسـالم و           آنها  که  دارند  4اسالم و قرآنند و پدران و مادران وظیفه       

  .ندانقالب بده
 که در خط اسالم هستی باشی و براي این ملت           همانطور امیدوارم   :ی با تو اي برادر    سخن

 وقتـی کـه   دوارمیاما خدا پاداشت شما را بدهد و اي مادر        شهیدپرور و مستضعف بکوشید ت    
خواست خداوند شهید شدم و افتخار شهادت نصیبم گردید ناراحت نشوي و خوشـحال              ه  ب

  .باشی که جوانی را در راه اسالم و قرآن و ملت شهیدپرور فدا کردي
مـن  گـویم ولـی    پیامی که از شهیدان به ارث رسیده به شما ملت همیشه در صـحنه مـی             

 از آن هستم که با شما سخن بگویم شهیدان ما گفتند اي ملت عزیـز مگذاریـد کـه                 کوچکتر
 و قـدر  6دیـ  حسین زمـان را لبیـک گوی  »5هل من ناصر ینصرنی   «ها خالی باشد و نداي        جبهه

ید  خداوند بخواه  و از شب که بیدار هستید امام را دعا کنید           امام عزیز را بدانید و در هر نیمه       

                                           
 .»بنداي «در اصل وصیت. 1
 .»هست«در اصل وصیت . 2
 .تعلیقات. ك.ر. 3
 .»اي کهوظیفه«در اصل وصیت . 4
 .تعلیقات. ك.ر. 5
 .»گوید«در اصل وصیت . 6
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 متـصل   )عـج  (یاد گرداند و انقالبش را به انقالب حضرت مهدي امام زمان           را ز  که عمر امام  
  .گرداند و سفارش همیشگی فراموش نشود

  خدایا خدایا ترا به جان مهدي خمینی را نگهدار
   

  یحیی میرزاپور ـ  و برکاتهاهللا رحمۀوالسالم علیکم و 
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   کلیديهايعبارت
I        دان را برداشـته    یدین قرن توانستیم اسلحه به زمین افتاده شه       شُکر سپاس خداي را که پس از چن

 .و جزو اصحاب آن حضرت باشیم] مییگو[ را لبیک )7(و نداي امام حسین
I بدانید که حیات دنیا هیچ ارزشی ندارد واصل و مهم، حیات جاوید اخروي است.  
I کوه باش و چون کوه صبر و استقامت کن: مادرم . 
I ا غافل مباش؛ در راه دین بکوش، که هرچه بکوشی کم استاي از نام و یاد خد لحظه. 
I خواهرانم حجاب خودتان را حفظ کنید و یاد خدا را فراموش نکنید. 
I  پوینده کوشنده در این راه باش. هاست راهبرادرم راه خدا بهترین و برترین. 
I زندگی یک کالس درس بیش نیست که انسان باید دیر یا زود امتحان پس بدهد. 
I را با راه خدا و اسالم و از کوچکی بـا قـرآن آشـنا کنیـد و      آنهاد و   یانم را خوب تربیت کن    فرزند 

 .گونه تربیت کنید وار و زینب  را حسینآنها

  عباس :نام
  میرزامجنی :خانوادگی  نام

  رمضان :پدر نام 
   فاطمه:رنام ماد

  1325پنجم اردیبهشت  :تاریخ تولد
 روســتاي مجــن از توابــع :محــل تولــد

  شهرستان شاهرود
  دیپلم :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1364یکم بهمن  و ستیب :تاریخ شهادت
   فاو عراق :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  عباس میرزامجنی
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ، که بـراي ایـشان اسـت بهـشت         شان را ی ا يهاها و مال   از مؤمنان جان   دی خر همانا خدا «
  1».ا پس بکشند و کشته شوندجنگ کنند در راه خد

 بر حق  2و سالم و درود بر نایب     ) عج(با درود و سالم بر منجی عالم بشریت، امام زمان           
سالم و درود فراوان بـر شـهداي        ] و[امام زمان، مرجع عالم تشیع، پیر جماران، خمینی کبیر          

 آبیاري   که با خون خودشان درخت اسالم را       )7(کربال و ساالر شهیدان، حسین ابن علی        
] و[و به دست ما سپردند، و سالم و درود بر شـهیدان راه حـق و حقیقـت کـربالي ایـران،                   

هـاي معظـم شـهیدان و       درود و سالم بر جانبازان خطه توحید و سالم و درود بـر خـانواده              
  کـه  سالم به پیشگاه خداوندشـان    . درود و سالم بر رزمندگان اسالم     ] و[مفقودین و اسیران،    

 که بـر دوشـم اسـت توفیـق          یو اسالم  شرعی    فهیوظو  شت بنا به مسئولیت     بر من منت گذا   
دین خدا عـازم   نصرت هاي نور علیه ظلمت براي حاصل نمود که براي چندمین بار به جبهه  

 4 چنـدین  ]از[کـه پـس     را  کر سپاس خداي    شُ. هاي کوچک ما را    این قدم  3 بپذیر اشوم خدای 
 را لبیک   )7(و نداي امام حسین    5]ان را برداشته  دیشه[قرن توانستیم اسلحه به زمین افتاده       

  . دین خدا دفاع کنیم7]از[ اصحاب آن حضرت باشیم و 6وو جز] مییگو[
اي از بهتـرین    توانستم مشاهده کـنم کـه هـر روز عـده           پدر و مادر عزیزم چگونه من می      

مـن  دانـم کـه از دسـت دادن    می. وزمره مشغول باشم جوانان کشته شوند و من به کارهاي ر    
 سـنگین   )3( براي فاطمـه زهـرا     )7(شاید سنگین باشد ولی غم از دست دادن حسین          

                                           
ن لهم «.1  .)111 /توبه(»  فی سبیل اهللا فیقتلون و یقتلون یقاتلونالجنۀان اهللا اشتري من المؤمنین انفسهم و اموالهم باّ
  .»نائب«در اصل وصیت . 2
 .»خداي به پذیر«در اصل وصیت . 3
  .»پس چندین«در اصل وصیت . 4
  . »افتاده و نداي«در اصل وصیت . 5
 .»لبیک جزء«در اصل وصیت . 6
 .»براي«در اصل وصیت . 7
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بدانید که حیات دنیا هـیچ      . باشد 1ندهیپا    نبودند که کشته شدند تا دین اسالمآنهانبود؟ مگر 
  .ارزشی ندارد واصل و مهم، حیات جاوید اخروي است

از نام و یاد خدا غافل مباش؛     اي  کوه باش و چون کوه صبر و استقامت کن؛ لحظه         : مادرم
 پوزه دشمن زبـون     و استقامت در راه دین بکوش، که هرچه بکوشی کم است و با این صبر              

  .را به خاك مذلّت بمال
هـر وقـت کـه بـه یـاد مـن افتادیـد بـر               . براي من گریه نکنید که دشمن خوشحال شود       

 حجـاب   خـواهرانم .  گریـه کنیـد    )3( و فاطمـه زهـرا     )7( حسین ابن علـی    2مظلومیت
خودتان را حفظ کنید و یاد خدا را فراموش نکنید و با حجاب خودتان مـشت محکمـی بـه          

  .دهان منافقان بزنید
همـسرم  . پوینده کوشـنده در ایـن راه بـاش        . هاست  راهراه خدا بهترین و برترین      : برادرم

ی امیدوارم که در طول این چند سال زندگی که با هم بودیم اگر در مواردي تندي یـا ضـعف                   
 که شاءاهللا  انطلبم و  کنم که ضعف داشتم من را ببخش و حاللیت می          بود که من اعتراف می    

همسرم زندگی یـک    . خداوند از تو راضی باشد چون من از شما همسر عزیزم راضی هستم            
کالس درس بیش نیست که انسان باید دیر یا زود امتحان پس بدهد و اگر من داوطلـب بـه       

  . شاید موقع امتحانم فرا رسیده باشد،عازم شدمجبهه براي حق و اسالم 
 را بـا    آنهـا د و   ی تربیت کن  3خوبرا   فرزندانم   ]از[و وصیت دیگر من همسرم اینست که        

گونـه تربیـت    وار و زینـب   را حـسین آنهاراه خدا و اسالم و از کوچکی با قرآن آشنا کنید و           
  .کنید

دعوت به رهبري پیامبرگونه امـام      طلبم و شما را       در پایان من از همگی شما حاللیت می       
خدایا خدایا تا انقـالب  . امام را فراموش نکنید .4کنمیاو مدستورهاي دینی  و  عزیز و فرامین    

  .مهدي خمینی را نگهدار

                                           
  .»پایندت« در اصل وصیت .1
  .»یتومظلم«در اصل وصیت . 2
 .»فرزندانم خوب«در اصل وصیت . 3
 .»دینی امام را«در اصل وصیت . 4
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  تعالی بسمه
 و تـاریخ  58کنم اینجانب عباس میرزامجنی فرزند رمضان به شماره شناسنامه    وصیت می 

 هیسـهم  از شـهادت مـن کـه مبلغـی بـدهکاري دارم کـه        که بعد)از دل و جان( 1325تولّد  
  . را اهداء کنیدآنها و دیبفروشتراکتور مرا 
  . حسین عباسی]به [باشد بدهید  ریال که معادل هشتاد و پنج هزار ریال می85000
ریال که هزار تومان و پـنج هـزار تومـان بـه یـک قـسط بانـک کـشاورزي کـه                       10000

هـایم بـه      باشم و بچه     بدهکار می  1[...] ریال به جعفر     2500 و   الی ر 20000 ریال و    125000
 تا زمانی که میل داشت زندگی کند و بقیه اموال را طبق دسـتور اسـالم                 2دنپیش همسرم باش  

 4قیم.  بدهید 3بهش اههمان از   ،اش را بگیرد     مهریه خواست یم تقسیم شود و اگر همسرم       ]و[
  .باشد  میاکبر برادرم ر برادرم علی و زنِ و ناظیرزا مجنی م حاج رمضانپدر بزرگوارممن 

                                           
 .خوانا نیست. 1
 .»باشد«در اصل وصیت  . 2
 .»اشبه«در اصل وصیت . 3
 .»قیوم«در اصل وصیت . 4
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   کلیديهايعبارت
I همۀ ما باید این راه رفتن از این دنیا را به پیماییم، پس چه بهتر که شهادت نصیبم شد. 
I          بوده و فکر نکنید که هر کـس  ) السالم علیهم(شهادت که فوز عظیم است آرزوي پیامبران و ائمه

 .ودش به جبهه بیاید شهید می
I     شود که هر چه گرفتاري دارد،        شنود، بر او الزم می      خواند و می    نامه را می    هر کس که این وصیت

 .خانه و زندگی را رها کند و به یاري رزمندگان اسالم بشتابد
I م داشتیچنانچه امروز براي دفاع برنخیزیم فرداي قیامت جوابی نخواه. 
I       ت شهیدده بدار تا همچنـان مـا را بـه راه راسـت هـدایت               پرور زن   خدایا امام عزیزمان را براي ام

 .فرماید که جبهه اسالم صراط مستقیم است
I تر کنید تر و بیچاره زم، برخیزید و اسلحۀ افتادة مرا برگیرید و دشمنان را ذلیلیبرادران عز. 
I تفاوت برسانید  به گوش مردمان بی خون مرا وار پیام خواهم که زینب  خواهران عزیزم می. 

 

  رضا :نام
  میرزایی :خانوادگی  نام

  حسین :پدر نام 
   ماهرخ:نام مادر

  1340یکم فروردین  :تاریخ تولد
آبـاد از    روسـتاي ابـراهیم    :محل تولـد  

  توابع شهرستان میامی
  پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  سپاه پاسداران  :نندهک ارگان اعزام

  1367ششم مرداد   :تاریخ شهادت
   آباد غرباسالم :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  یرزاییرضا م
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  .»قرآن کریم «1»نوال تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلوا فی سبیل اهللا أمواتاً بلْ أحیاء عنْد ربهم یرزقو«
انـد و در نـزد        انـد، بلکـه آنـان زنـده         شوند، مـرده    گمان نکنید آنان که در راه خدا کشته می        «

  .»خورند پروردگار خود روزي می
شـکن و بـا       و با درود به امام عزیز خمینی بت       ) عج(الم به موال و آقایمان امام زمان        با س 

هـاي عزیـز شـهدا، اسـرا و مفقـودین و              اهللا بخـصوص خـانواده      سالم به تمامی امت حـزب     
جانبازان انقالب و با سالم بر رزمندگان جان بر کف سپاه توحیـد و سـالم بـر ارواح مطهـر       

هایشان درخت اسالم عزیز را آبیاري کردنـد    خوننیتر پاكا نثار    اسالم که ب   گرانقدرشهداي  
 شاد که اکنون در ملکـوت اعلـی         روحشان آموختند،   يجانبازو به همۀ ما درس فداکاري و        

سالم بر شـما خـانوادة عزیـزم، پـدر عزیـزم، مـادر              ؛ و   در نزد خداوند روسفید و شاد مانند      
ه یـ اهللا عل یصل(م  ات و سالم خدا بر پیامبر اکر      صلو. عزیزم، برادران عزیزم و خواهران عزیزم     

با قرآن کریم به ما نشان داد تا امـروز          را  دریغش راه رستگاري    که با محبت بی   ) سلم و آله و  
 اسـت   اهللالی سـب یفـ در پرتو انوار هدایت این کتاب عظیم به سعادت واقعـی کـه شـهادت            

 .برسیم
فیق آمدن به جبهه و اداي تکلیف را        پس از حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال که تو          

 خانوادة عزیزم که زحمت کشیدید و مرا با نان حالل و شیر پـاك بـزرگ             به شما عطا فرمود   
دانیـد   نمایم کـه مـی   کنم و عرض می     کردید تا امروز براي شما باعث افتخار باشم، تشکر می         

، پـس   2پیمـاییم ه  دنیا را ب  براي شما امانتی بیش نبودم و همۀ ما باید این راه رفتن از این               ن  م
 شد که بـا سـربلندي در فـرداي قیامـت حاضـر شـوم بـر ایـن                    3چه بهتر که شهادت نصیبم    

زیرا که اگر دانا باشیم و به آیات کریم قـرآن یقـین داشـته باشـیم،                 . ها گریان نباشید    شهادت

                                           
 .169 / آل عمران.1
 .»بپیمائیم« در اصل وصیت .2
  .»امنصیب« در اصل وصیت .3
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ـ  )الـسالم   علـیهم (بینیم که این شهادت که فوز عظیم است آرزوي پیامبران و ائمه               می وده و   ب
شـود، بایـد قلـب و روحـت آنقـدر پـاك و              فکر نکنید که هر کس به جبهه بیاید شهید مـی          

خالص بشود که مورد رحمت خداوند قرار گیري ـ و من با سالمتی کامل عقـل و جـسم و    
) عـج (م  حـضرت قـائ  12کنم کـه در تیـپ    روح خودم به اختیار به جبهه آمدم و افتخار می         

 و نوامیس و انقالب به اندازة وسعم دفاع کردم ـ و هر کس کـه   سرباز ایشان بودم و از قرآن
شود که هر چه گرفتاري دارد، خانه و          شنود، بر او الزم می      خواند و می    نامه را می    این وصیت 

زندگی را رها کند و به یاري رزمندگان اسالم بشتابد و بدانید کـه اسـالم و ایـران اسـالمی                     
ع برنخیـزیم فـرداي قیامـت    ا و چنانچه امروز براي دف  مظلوم است و مورد هجوم قرار گرفته      

پرور زنده بدار تـا همچنـان    م داشت ـ خدایا امام عزیزمان را براي امت شهید یجوابی نخواه
  .به راه راست هدایت فرماید که جبهه اسالم صراط مستقیم استما را 

 هـر کجـا     و شما پدر و مادر عزیزم، براي حفظ اسـالم همچنـان بـا اسـتقامت باشـید و                  
 کـه   1 و یاران باوفایش صحبت کنید و بگوییـد        )7(ن   امام حسی  يفداکارمجلسی دارید از    

  . این بود که امام و جبهه را تنها نگذارید2فرزندم آخرین سفارشش
و شما برادران عزیزم، در غم از دست دادن برادرتان غصه نخورید که دشمنان خوشحال             

تـر کنیـد و شـما     تـر و بیچـاره   رگیرید و دشمنان را ذلیلشوند، برخیزید و اسلحۀ افتادة مرا ب      
تفاوت برسـانید و       خون مرا به گوش مردمان بی       وار پیام   خواهم که زینب    خواهران عزیزم می  

در آخر سالم گرم مرا به تمام دوستانم، قومان       . 3دیینما اسالم را بهتر معرفی      حجابتانخود با   
ه التمـاس دعـا دارم و طلـب عفـو و بخـشش ـ        برسانید و از هم4و خویشان و همسایگانم

  خمینی نگهدار ) عج (يانقالب مهدتا خدایا خدایا، 
 دوستدار همۀ شما 
  رضا میرزایی

                                           
  .»بگوئید«در اصل وصیت . 1
 .»اشسفارش«در اصل وصیت . 2
  .»نمائید«در اصل وصیت . 3
 .»نمهمسادگا«در اصل وصیت . 4
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   کلیديهايعبارت
I   از حمایـت امـام امـت دسـت      و دیـ بمانخواهم همواره در خط اسالم و والیت فقیـه            از شما می 

 .برندارید
I        که بخاطر حفـظ اسـالم       )7(اصغرهاي امام حسین    و علی  اکبر  علیخون من که در مقابل خون 

 .ریخته شد بسیار ناچیز است
I                     پدر عزیز از اینکه فرزندت در راه اسالم شهید شد خوشحال باش امیدواریم کـه از مـن راضـی

 .باشی امیدوارم که همیشه دعاگوي امام امت و رزمندگان اسالم باشید
I ه به نماز اهمیت زیادي بدهیتوصیۀ من به تو برادرم این است ک. 
I دیکنخواهم که وحدت و انسجام خود را حفظ  از شما امت ایثارگر و همیشه در صحنه می.  

  غالمرضا :نام
  میرزایی :خانوادگی  نام

  اسماعیل :پدر نام 
   طاهره:نام مادر

  1350 بیستم مرداد :تاریخ تولد
   شهرستان تهران:محل تولد
   پایان اول راهنمایی:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

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

مـال از    گلزار شـهداي روسـتاي ده      :مزار
  توابع شهرستان شاهرود 
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  غالمرضا میرزایی
  

 میبسم اهللا الرحمن الرح
  1»رزقونیهم اهللا امواتاً بل احیاء عند رب لو التحسبن الذین قتلوا فی سبی«
اند مرده هستند بلکـه زنـده هـستند و نـزد       ته شده هرگز مپندارید کسانی که در راه خدا کش       «

  )قرآن کریم. (»خورند پروردگارشان روزي می
 امـام خمینـی رهبـر    بر حقش و نایب  )7(ن   به محضر مبارك امام زما     دبا سالم و درو   

مستضعفین جهان و سالم به ارواح طیبه شهدا از صدر اسالم تا انقـالب اسـالمی و شـهداي      
اهللا و شـهیدپرور را دعـوت بـه صـبر و پایـداري در مقابـل                   زب شما امت ح   .جنگ تحمیلی 
 از   و دیـ بمان اسـالم و والیـت فقیـه         خـط خواهم همـواره در       کنم و از شما می      مشکالت می 
  . ت دست برنداریدمحمایت امام ا

مادر گرامی و مهربان امیدوارم که شیرت را بر مـن حـالل کنـی و اگـر تـو را اذیـت و                        
 باشی و در شهادت من زیـاد  بایشکخواهم که صبور و        از تو می   ناراحت کردم مرا ببخشی و    

 امـام   3اصـغرهاي   و علـی   )7( 2اکبـر    خون من که در مقابل خـون علـی         آخرتابی نکنی     بی
پـدر عزیـز از اینکـه       .  که بخاطر حفظ اسالم ریخته شـد بـسیار نـاچیز اسـت             )7(حسین

ز من راضی باشی امیـدوارم       امیدواریم که ا   . خوشحال باش  ،فرزندت در راه اسالم شهید شد     
خـواهم کـه      از خواهران خـودم مـی     . که همیشه دعاگوي امام امت و رزمندگان اسالم باشید        

به دیگر خواهران مسلمان   یالهوار زندگی کنند و با حجاب خود و توصیۀ این واجب              زینت
  .از خون شهدا حفاظت کنند

دي بـدهی و درسـهایت را       و توصیۀ من به تو برادرم این است که به نمـاز اهمیـت زیـا               
  . مرا برگیري و از سنگر اسالم دفاع کنی خوب بخوانی و اسلحه بر زمین افتادة

خواهم که وحدت و انسجام خود را حفظ          و از شما امت ایثارگر و همیشه در صحنه می         
لیـت   جنگ را سرلوحۀ تمام کارهاي خود قرار دهید و از تمام دوستان و آشنایان حال    و دیکن

                                           
 .169 /عمران آل. 1
  .به تعلیقات. ك. ر. 2
 .به تعلیقات. ك. ر. 3
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 تومان بابت رد مظالم به حـساب        1000 تقاضا دارم مبلغ     1مای در ضمن از پدر گرام     .طلبم  می
 )احتیاطاً ممکن است بجا نیاورده باشم     ( سال نماز و روزه      2د و همچنین    ن امام واریز کن   100

 موتور مرا بفـروش و پـول آنـرا در هـر راهـی کـه       پدر جان.  به جا آوریدرا آناز طرف من    
ر وکنـار قبـ   » مـال ده« در ضمن در صورت امکان بدن مرا در مـزار            .دانی خرج کن    صالح می 

  والسالم. شهدا به خاك بسپارید
  .خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار

  يزجنگ جنگ تا پیرو
  ییغالمرضا رضا

                                           
 .»گرامیم«در اصل وصیت . 1
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   کلیديهايعبارت
I             د، خالق جهان ما را  نگویا زمانی رسیده که به مطلوب خود بپیوندیم، گویا زمانی رسیده که خداو

 .خواند فرا می
I  بینم  لقائش را میيبه سوگویا زمانی رسیده که دل از دنیا کنده و بال کشیدن. 
I        گذشته و جان را به جان آفـرین     ها  جان ایجاد شده که همه از       ها  دلاین چه شورش است که در 

 .سپارند می
I طر خالق یکتا باشدخادنیا محل گذر است چه خوش است این رفتن در راه خدا و به. 
I وصیت من به برادرانم این است که اسلحۀ مرا بدست گرفته و نگذارید جاي من خالی بماند. 
I    خـون   يام این است که حجاب خود را حفظ کنید زیرا آن به بهـا             الهی  وصیتم به خواهران حزب

 .شهدا بدست آمده
I  استاگر شهید شدم به من شهید ناکام نگویید زیرا بهترین کام شهادت. 
I    اهللا و همیشه در صحنه این است که در نمازهاي جمعه و جماعات هر چه                 وصیتم به امت حزب

  . شرکت کنیدتر باشکوه

  ابوالفضل :نام
  میرعماد :خانوادگی  نام

  سیدمهدي :پدر نام 
   سیده فاطمه:نام مادر

  1345 بیست و یکم مرداد :تاریخ تولد
 روسـتاي آسـتانه از توابـع      :محل تولد 

  شهرستان دامغان
   چهارم متوسطه:تحصیالت
   بسیج:کننده ارگان اعزام

  1364 دهم فروردین :تاریخ شهادت
   مهران:محل شهادت
   اصابت ترکش:نحوة شهادت

   گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  سیدابوالفضل میرعماد
  

  میبسم اهللا الرحمن الرح
»وصرْصنیانٌ مم بفَّاً کاَنَّهص هبیللُونَ فی سالَّذینَ یقات بنَّ اهللاَ یح1ا«.  
 پیوسـته در  3م هـ  آهنین و بهيها صف که در  2 را یکسانداوند دوست دارد    به درستی که خ   «

  ».خیزند با دشمنان به نبرد برمی) خدا(راه او 
  به نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدان
 امام خمینـی و شـهداي       بر حقش  4بیو نا ) عج(ن  با درود و سالم به پیشگاه آقا امام زما        
 روانـه   راآنهـا خـود کنـده و    ) عزیـزان (ز فرزندان   جنگ تحمیلی و پدر و مادرهایی که دل ا        

  .کنند  شرقی و غربی کرده و میيابرقدرتهااي نبرد با خصم دون و کربالهاي ایران و میدانه
گویا زمانی رسیده که به مطلوب خود بپیوندیم، گویا زمانی رسیده کـه خداونـد، خـالق                 

 يبـه سـو  یـا کنـده و بـال کـشیدن     خواند، گویا زمانی رسیده که دل از دن   جهان ما را فرا می    
رسد،    می به گوش اي صداي مناجات      آید، از هر گوشه     بینم، از هر طرف ناله می       لقائش را می  

شـنوید     گویا می  ، را )7(ن  اند زمان پیوستن به امام حسی       گویا همه زمان حرکت را دریافته     
نْ ناصرِ  «نداي   گویا زمان وداع اسـت،   ،خمینی کبیر را ، امام زمان6بی حسین زمان، نا  5»هل م

 گذشته و جـان را بـه جـان          ها  جان ایجاد شده که همه از       ها  دلاین چه شورش است که در       
خداونـد  «وصیت من به پدرم این است که پدرم صبر کن و صابر باشد که   . سپارند  آفرین می 

 خدا را شکر کن که خداوند عنایتی به تو کرده کـه پـدر شـهید             پدر جان . 7»با صابرین است  
 امیدوارم که شما اي پدرم در نبـود مـن هـیچ گونـه نگرانـی نداشـته باشـید و بـرایم               .اشیب

                                           
 .4 /صف. 1
  .»کسانیرا«در اصل وصیت . 2
  .»بهم«در اصل وصیت . 3
 .»نائب«در اصل وصیت . 4
 .ك تعلیقات.ر. 5
 .»نائب«در اصل وصیت . 6
  .»نان اهللا مع الصابری «153 /معنی سوره بقره آیه. 7
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دنیا محـل گـذر اسـت      . کند   زیرا ناراحتی و گریه شما دل دشمنان را شاد می          ،ناراحتی نکنید 
وصـیت مـن بـه مـادرم     (. خاطر خالق یکتا باشـد چه خوش است این رفتن در راه خدا و به     

 پرورش دادي و مرا در آغوش خـود  یدو سالگبانم که مرا از سن اینست که تو اي مادر مهر  
خـواهم کـه مـرا         از تو می   ، سالمتی خویش را از دست دادي       ما به خاطر  تا اینکه    ،گرفتی  می

 و وصـیت مـن بـه        ) فانی برایتان کاري انجام دهـم      1ي از اینکه نتوانستم در این دنیا      .ببخشی
ه و نگذارید جاي من خـالی بمانـد، و آنچنـان            برادرانم این است که اسلحۀ مرا بدست گرفت       

  .برزمید که لرزه بر جان دشمنان مخصوصاً صدامیان اندازید
ست که حجاب خود را حفـظ کنیـد زیـرا آن بـه               ا  این 2امالهی  وصیتم به خواهران حزب   

خواهم اگر شهید شدم به من        می) ام  خانواده (ها خون شهدا بدست آمده و از همه شما        3يبها
اهللا و همیـشه در      زیرا بهترین کام شهادت است و وصیتم به امت حـزب           4ام نگویید شهید ناک 

   شرکت کنید و از همـۀ  تر  باشکوهصحنه این است که در نمازهاي جمعه و جماعات هر چه            
  .خواهم که مرا ببخشند کسانی که باعث آزارشان شدم می

  والسالم خداحافظ 
  3/1/1364سیدابوالفضل میرعماد ـ 

  

ـ ول بدهید تا برایم بگیر    پخواهم که     روزه دارم و چند نماز از شما می        ،پنج روز   و یـا    5دن
  .6از کسی بخواهید که برایم بگیرد

                                           
 .»دنیا فانی«در اصل وصیت . 1
 .»حزب الهیم«در اصل وصیت . 2
  .»بهاء«در اصل وصیت . 3
 .»نگوئید«در اصل وصیت . 4
 .»بگیرید«در اصل وصیت . 5
  .»بگیرند«در اصل وصیت . 6
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   کلیديهايعبارت
I      خویش به فرمان امام کبیر و قائد اعظم آمـاده جهـاد در راه خـدا         یبه عشق دین و مذهب اسالم 

  . کنمیرم فداي سرزمین اسالماي از خون خود که در بدن  دا  تا قطره،شدم
I را در کربالي غرب و خوزستان ادامه دهم)7(ن خواهم راه حسی روم و می من به جبهه می . 
I    ام و بـراي مـن گریـه نکنیـد بـراي امـام حـسین          را دنبال کرده)7(ن اگر کشته شدم راه حسی

 . گریه کنید)7(
I ت خون شهیدان را بر دوش بکشنداي برادران عزیزم باید چنان فرزندانم را ادب کنید که رسال. 
I               که در این راه     براي اجراي عدالت و قانون الهی به نبرد علیه باطل رفتم و بسیار خوشحال هستم 

  .رفتم
I اي که داشتیم عمل کردیم تا حکومت الهی در سراسر گیتی گسترش یابد ما به وظیفه. 

  سید غالمرضا :نام
  میرغنی :خانوادگی  نام

  سید محمد :پدر نام 
   معصومه:نام مادر

   1334هجدهم اسفند  :تاریخ تولد
سـتاي خـیج از توابـع        رو :محل تولـد  

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

  1362شانزدهم آبان  :تاریخ شهادت
  پنجوین عراق :محل شهادت
  - :نحوة شهادت

 زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  سیدغالمرضا میرغنی
 

  میبسم اهللا الرحمن الرح
منونَ باهللاِ و رسوله و ؤ تُنجیکم من عذابٍ الیم تٍجارةتنَ امنوا هل اَدلَکم علی یا ایها الَذی«

  »1تُجاهدونَ فی سبیل اهللاِ بِأموالکم و انفسکم ذلکم خَیرٌ لکم إن کنتم تعلَمون
اي اهل ایمان شما را به تجارتی سودمند که شما را از عذاب دردناك نجات بخشد داللـت                  «

  ». و رسول ایمان آورید براي شما بهتر استبه خدات این است که کنم آن تجار
 دوازده امـام و بـا   بر حقشآوران الهی از آدم تا خاتم و جانشینان       با سالم و درود بر پیام     

 موعود و با سالم بر امام امت خمینی کبیـر           )عج(سالم و درود بر منجی عالم بشریت مهدي       
نده احکام الهی و یاري دهند مستضعفین و خوار کننده          پاسدار واقعی اسالم عزیز و احیاء کن      

با سالم بر امـت همیـشه     ؛ و   اسارتبند  مستکبرین و با سالم بر شهداي راه آزادي انسانها از           
 سـپاه  عـضو  بـه عنـوان   را خـودم ده نـ  ب . از اسالم و قرآن هـستند      2]...[ که به حق     در صحنه 

الم عزیز با کافران و مشرکان خدا و دین          معرفی نمودم تا براي دفاع از سرزمین اس        انپاسدار
ـ  3 خویش یو مذهب به نبرد در افتم و به عشق دین و مذهب اسالم             فرمـان امـام کبیـر و       ه   ب

 دارم فـداي  کـه در بـدن   اي از خـون خـود    قائد اعظم آماده جهاد در راه خدا شدم تا قطـره   
  . کنمیسرزمین اسالم

خـواهم راه     روم و مـی     مـن بـه جبهـه مـی       مادر مهربانم و برادرانم و همسرم و فرزندانم         
ن  را در کربالي غرب و خوزستان ادامـه دهـم و اگـر کـشته شـدم راه حـسی              )7(ن  حسی

 ي ا . گریـه کنیـد    )7(ام و براي من گریه نکنیـد بـراي امـام حـسین                را دنبال کرده  ) 7(
گینی  خسته شـوند و مـن سـن   ،ها هستند  در جبهه کهیجوانان جبهه بروید مبادا     4[...] برادران

این مطلب را احساس کردم و براي اجراي عدالت و قانون الهی به نبرد علیه باطـل رفـتم و                    

                                           
 .11ـ 10 /صف. 1
  .خوانا نیست. 2
  .»خیش«  در اصل وصیت .3
 .خوانا نیست. 4
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است اي برادران عزیـزم   )7(ن یراه حسراه رفتم چون    1نیابسیار خوشحال هستم که در      
هـا را      که رسالت خون شهیدان را بر دوش بکـشند و ایـن            2دباید چنان فرزندانم را ادب کنی     

 6د اسالم تربیـت کنیـ  ]در[ و مانند سربازان 5 و باهنرها4هایی که امثال رجا   3دچنان باید بسازی  
ـ  8 را با   بجنگند و فرزندانم   7که با کفار و منافقان     بـه راه راسـت   ؛ و 9د تربیت اسالمی بار آوری

 با خدا است و اگر راه بـد را در پـیش گیرنـد مـسئول                 ش اجر  که یبه راه  10د کنی تشانیهدا
 و احکـام شـرعی و       12اولین فرصت قرآن کریم   در  پذیرم    شما نمی  و هیچ عذري از      11دهستی

 . بیاموزیدآنهامسائل واجب نماز را به 
 تا حکومت الهی در سرتاسر گیتـی گـسترش          13اي که داشتیم عمل کردیم      اما ما به وظیفه   

ه عمـل   ر امت بمیرد امام تنها بمانـد جامـ        دادیم که مگ    به شعاري که می    14میتوانستیابد و ما    
راه پیامبر و امامان است ادامـه   16کهخواهم که راه من   و از خواهران و برادران می     15میانبپوش

بدهند و در پایان براي سالمتی امـام امـت و رزمنـدگان اسـالم و امـت همیـشه در صـحنه                      
  .آرزوي موفقیت از خداوند متعال خواسته و خواهانم

                                           
  .»در راه رفتم«در اصل وصیت . 1
 .»کنی«در اصل وصیت . 2
 .»بسازي«در اصل وصیت . 3
 .تعلیقات. ك.ر. 4
 .تعلیقات. ك.ر. 5
 .»کنید«در اصل وصیت . 6
  .تعلیقات. ك.ر. 7
 .خوانا نیست. 8
 .»آوري«در اصل وصیت . 9

  .»کنی«در اصل وصیت . 10
 .»هستی«در اصل وصیت . 11
 .»کریمی« در اصل وصیت .12
 .»کردم« در اصل وصیت .13
  .»ما به شعاري«ر اصل وصیت  د.14
 .»بپوشیم« در اصل وصیت .15
  .»من راه« در اصل وصیت .16
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  دهـــم مهـــر تـــو را بـــه عـــالم امکـــان نمـــی«
  

دهـــم ان نمـــی پربهاســـت ارز1رایـــن د  
  دل جایگـــاه مهـــر تـــو باشـــد نـــه غیـــر تـــو  

  
  دهـم   این خانه خانه خداست به شیطان نمـی       

  مـن   نمـاز  هـر  تو م  2ياي خاك کربال   جان حسین  
  

ــا ــه ممن ی ــر را ب ــی ه ــلیمان نم ــر س ــم ه   ده
   

 تاریخ  سیدغالمرضا میرغنی فرزند سیدمحمد29/6/62
   محل تولد شاهرود روستانی خیج1334تولد 

                                           
 .»دور« در اصل وصیت .1
 .»کربال«در اصل وصیت . 2
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   کلیديهايعبارت
I شهیدان کربال محسوب شویم کنیم تا به آرزوي خود برسیم که شاید جزو ما شتاب می. 
I همیشه دعاگوي این مرد بزرگ، این مرد خدا امام خمینی باشید. 
I تفاوت در مقابل هر گونه جریان انحرافی باشد ملت ما نباید بی. 
I که دشمن انقالب به لرزه بیفتدندسر دهاکبر چنان پیکار کنند و فریاد تکبیر اهللا .  

  سید علی اصغر :نام
  میرکریمی :خانوادگی  نام

  سید علی :پدر نام 
  سادات رقیه:نام مادر

   1343هشتم تیر  :تاریخ تولد
نـو از توابـع      روستاي قلعه  :محل تولـد  

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

  1361سوم اردیبهشت  :تاریخ شهادت
  سردشت :محل شهادت
  اصابت گلوله :نحوة شهادت

 زادگاهشي  گلزار شهدا:مزار



 509اصغر      میرکریمی، سیدعلی¹استان سمنان 

  اصغر میرکریمیعلیسید
  

  میبسم اهللا الرحمن الرح
  1»)امام خمینی. (اهللا کند به وجه شهید نظر می«
 اکتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم و عسی ان تحبو«

   2»... لکمشیئاً و هو شرّ
، این فرمان به شما گران و سنگین و مورد           که یحالاد در    است بر شما جنگ و جه      3جبوا«

کراهت شماست ولی بدانید که چه بسا چیزي که مورد نـاگواري شماسـت در حقیقـت بـه                   
  .»نفع است و نه بلعکس

، سالم بر تو اي امام عزیز، سالم بـر تـو کـه در راه خـدا بـه                    )عج(سالم بر تو اي مهدي    
 5 عزیز آیا چنین است    )عج(اي مهدي . هیدان راه خدا   و سالم بر ش    4دهی  حیات خود ادامه می   

کننـد کـه دیگـر        که دیگر ظلم پرورش یافته و تمام جهان را فرا گرفتـه و انگـار خیـال مـی                  
ـ                .اسالمی نیست و اسالم نابود شده اسـت         6ا امـا در ایـران اسـالم پـرورش یافتـه اسـت و ب

 جنگیـد و پیـروز شـد    7ي بر علیه حکومت دیکتاتوري پهلـو چنان که همجنگد  طاغوتیان می 
 آمریکایی هـستند و در واقـع بـا دنیـا     آنها که همه 9 و حزب بعث8 بر علیه صدام   ]...به خدا [

 چنـان کـه    هـم دارد     خود را بر طاغوتیـان اعـالم داشـته و مـی            10جنگند و اسالم پیروزي     می
  :فرماید خداوند در قرآن کریم می

                                           
 .513، ص13صحیفه امام، ج. 1
  .216 /بقره. 2
 .»واجد«در اصل وصیت . 3
  .»دهید می«در اصل وصیت . 4
 .»ست چنین«در اصل وصیت . 5
 .»بر«در اصل وصیت . 6
 .تعلیقات. ك.ر. 7
  .تعلیقات. ك.ر. 8
 .تعلیقات. ك.ر. 9

 .»اسالمپیروزي«در اصل وصیت . 10
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  1»اهللا هم المفلحون  حزباال انّ«
  .گویند حزب خدا پیروز است و جنگ به خاطر خدا پیروز است چنین است که می

  2 معامله تا صبحدم نخواهد ماندنیاکه           شمر اي شمع وصل پروانه]یغنیمت[
 شهیدان کـربال محـسوب      3وکنیم تا به آرزوي خود برسیم که شاید جز          پس ما شتاب می   

ند هم که گریـه کـردن    که دشمن در شوق نشیند، هر چ    4اي مادرم بر مزار من مگري     . شویم
خواهم تا همیشه بـه فکـر خـون     مان می بر شهید، زنده نگه داشتن راه اوست از امت رزمنده         

 همیشه دعاگوي این مـرد بـزرگ، ایـن مـرد            نندیمگزاي غفلت     شهیدان باشند و هرگز لحظه    
زنـده بـدارد و از   ) عـج  (يخدا امام خمینی باشید و از خدا بخواهید او را تـا انقـالب مهـد            

تفاوت در مقابل هر گونه جریان انحرافی باشد           ملت ما نباید بی    .لیات در پناه خود نگه دارد     ب
 که دشمن انقالب به لـرزه بیفتـد و تـوان            سر دهند اکبر  و چنان پیکار کنند و فریاد تکبیر اهللا       

 و ا همچنـین علمـ  ،5دحرف زدن و ناي راه رفـتن و خوشـحالی در صـورت او ظـاهر نـشو             
  . مسئولیت بزرگی به گردن دارندنهایاهاي قم که  ها و بخصوص حوزه هاي حوزه طلبه

  .خبر را هر چه زودتر از صحنه روزگار برانداز  از خدا بی6ن منافقانیالهی ا
  . 7 ... که کنچنان تربیت مادر دخترانت را آن

  

                                           
  .22 /مجادله. 1
 .»چنین نماند و چنین هم نخواهد ماند/  رسیده مژده که ایام غم نخواهد ماند  «بیتی از غزل حافظ با مطلع . 2
 .»جز«در اصل وصیت . 3
 .»مگراي«در اصل وصیت . 4
 .»نشو«صیت در اصل و. 5
 .تعلیقات. ك.ر. 6
 .وصیت ناتمام است. 7



 511اصغر      میرکریمی، سیدعلی¹استان سمنان 



 )دفتر دوازدهم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)16(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 512



  
  
  

  

    کلیديهايعبارت
I    سیدمجتبی میرکریمی از شاهرود فقط     ) 7 (الحسین  نثار اباعبداهللا   اهللا و جان    این حقیر مقلد روح

 . کردم رو به جبهه)7(ن با عشق به امام حسی
I م نشستیوقتی که خون در بدن داریم از پاي نخواه دشمن بداند. 
I ایم جانمان به فدایت و حاال براي جان فدا کردن رهسپار جبهه شده )7(ایم حسین بارها گفته. 
I  شده کربال بوده است که هدف ما آزادي راه بسته دییبگوو همه. 
I ام بر زمین خشک گردد نگذارید خون ریخته شده. 
I پیامم را با حرکت خونینتان به همه مردم برسانید که امام تنها نیست. 
I                       یک خواهش از شما دارم و آن اینکه پشتیبان والیت فقیه بـوده و در همـه حرکـات و سـکنات

 .دیینماخودتان از رهبر عزیزمان خمینی کبیر پیروي 
I هـاي انقـالب      گونه پیام شهدا را در صـحنه        کنم که بعد از شهادتم زینب       ام سفارش می    ه خانواده ب

  .برساند
I                ل در مصائب مشت محکمی به دهانسرایان و منافقان     یاوهبا هوشیاري و صبر و بردباري و تحم

 .ایید در زندگی پیروي نم)3(هد و از فاطمداخلی بزنی

  سید مجتبی :نام
  میرکریمی :خانوادگی  نام

  محمدسید علی :پدر نام 
   عذرا:نام مادر

   1341دهم فروردین  :تاریخ تولد
نــو از توابــع  روســتاي قلعــه:محــل تولــد

  شهرستان شاهرود
  - :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

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

 زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  یدمجتبی میرکریمیس
  

  میالرحمن الرحبسم اهللا 
  نامه برادر عزیز سیدمجتبی میرکریمی وصیت

  2»اهللا امواتاً بل أحیاء عند ربهم یرزقون  فی سبیل1او التحسبن الذین قتلو«
 کنیم و بـا     4[...]     خداوند توانا که به ما توفیق داد به جبهه برویم و در راه او              3ازبا سپاس   

حقش امام خمینـی   [...] بر 5بیو نا ) عج (يدرود بر یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهد       
  .و سالم بر شهیدان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی

 سـیدمجتبی میرکریمـی از      )7(الحـسین   نثـار اباعبـداهللا     اهللا و جـان     این حقیر مقلد روح   
براي آن حـضرت   ]... [ تا شایده رو به جبهه کرد)7(ن شاهرود فقط با عشق به امام حسی    

کردن دین اسالم و لبیک گفـتن بـه          [...]  من فقط براي رضاي خدا    باشم تنها هدف و انگیزه      
م نشست یوقتی که خون در بدن داریم از پاي نخواه       [...]  ، دشمن بداند  باشد  نداي رهبرم می  

ـ ا  گفتـه ام مـا کـه بارهـا          خـون امـضاء کـرده      [...]خوانید با      را می  و اکنون که این وصیت     م ی
ایم خدایا تـو      ي جان فدا کردن رهسپار جبهه شده       فدایت و حاال برا     جانمان به  )7(نیحس

  .ام فقط براي رضاي تو به جبهه رفته] ... [خود که
 .فراموش نکنند  6راکنم که جنگ       سفارش می  انیآشنا و [...] خویشان و   به تمامی قومان    

 ما نیـز بایـد بـه نوبـۀ        . شوریده است  8سالمو ا  عزیز ما    ]کشور[ تمامی کفر بر     7این جنگ که  
  .9]میستیبا[ر مقابل این دشمن نابکار خود د
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 يبـسو ..] [در  دوستان و آشنایان تا وقت نگذشته است بار سـفر ببندیـد و بـراي نمـاز                  
کنید بعد از جنـگ      ]...[  د اگر این مهلت را از دست بدهید و توفیق جها          ـجبهه حرکت کنید  

را بـراي دیگـران کـه       جبهـه    ]...[   صـفا و   انـد   پشیمانی سودي ندارد و آنان که به جبهه رفته        
  . بازگو کنند تا هرچه بیشتر تشویق رفتن براي جبهه گردنداند نرفته

دانم تذکر بدهم این است که بعد از شـهادتم       خانواده عزیز و گرامی، آنچه را که الزم می        
ا ههـا و ناسـزا     تهمـت  1 در مقابل  ضدانقالب همیشه در صدد اذیت و آزار خانواده شهداست        

 همـه و  ه است بصبر کنندگانه کنید استقامت داشته باشد که خداوند با  صبر و شکیبایی پیش   
  . که هدف ما آزادي راه بسته شده کربال بوده است2دییبگوهمه 

) کریمـی  (ي مهددیسکنم که مرا در کنار شهید عزیزمان      از خانواده عزیزم درخواست می    
شـهدا رهگـشاي    خ  ه خون سر   و دعا کنید که از شهیدان اسالم باشم به امید آنک           3دیینمادفن  

ـ خواهم که با نماز قضا را به مـدت            ام می   راه کربال باشد دربارة نماز و روزه        بـرایم    مـاه  کی
 برادر عزیـز  بهال یر 20000 نیز روزه برایم ترتیب دهید که بگیرند و مبلغ        ماه کیبخوانید و   

   .رضا زواري بدهکار هستم لطفاً این مبلغ را به ایشان پرداخته کنید
 بـراي   کـو ین 4يارزگـ خـدمت رادران عزیزم امیدوارم که در پناه خداوند و اسالم عزیـز            ب

ام  خواهم که با جوانمردي و شجاعت کامل اسلحه بر زمـین افتـاده   مسلمین باشید از شما می   
  .ام بر زمین خشک گردد را بگیرید و نگذارید خون ریخته شده

-هقطعـ قطعـه  که امام تنها نیست و اگر        ان به همه مردم برسانید    نتپیامم را با حرکت خونی    
خمینی،  6یمی سرباز توهگویم ما هم  را از هم جدا کنند باز می      برادرانمانیک     کنند و یک   5مان

  .گوش به فرمان توئیم خمینی
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 یسـپارم و امیـدوارم بعـد از شـهادتم خـواهران              را به خدا می    تان یهمگخواهران عزیزم   
 شادچهرهخواهم اینست که       آنچه که فقط از شما می      )علیهاهللا    سالم(ید مانند زینت کبري     شبا

با نشاط با مردم برخورد کنید که همگی بدانند شما نیز آماده براي مبارزه با دشمن هستید از                
ملکـوت اعلـی     ][... شـود کـه      سـبب مـی    دهد و    که حجاب شما شهید پرورش می      1آنجایی

  .امر مهم بسیار کوشا باشیدخواهم در ترویج این  بپیوندد از شما و دیگران می
کنم که از خانـه سرکـشی کنیـد و در      از شما تقاضا می ،سیدعلی عزیز برادر خانم گرامی    

 ][... منزلگهامور خانه خانواده را یاري دهید امیدوارم روز قیامت خداوند در بهشت به شما               
  . نیکویی عطا بفرماید و والسالم علی من اتبع الهدي

  
  ]گری داينامهتیوص[

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   2»اتحب و ترضیاللهم وفقنا لم«

شکر و سپاس خداوند بزرگ را که به ما جـان داد و مـا را در زمـانی بـه وجـود آورد و در           
مکانی به عقل و هوش آورد که تحت لواي اسالم و زعامت بزرگ مرجع تشیع رهبـر کبیـر                   

حـضرت امـام   ) عج(ن  امام زما4بر حق 3بیانقالب اسالمی ایران و امید مستضعفان جهان نا     
موفق کرد که براي رضاي او منزل خویش را رهـا   ][... میکنیظله العالی زندگی م  خمینی دام 

در میان دوستانش و ؛ و  معنا و از ظلمت به سوي نور هجرت گزیده      يبه سو از ماده   5کرده و 
  .موج به اوج سفر کردمو از  ][... زمی به جهاد برخی گرفته و علیه کفر جهانياولیائش جا

 از شـما   کـه يزیـ چپدر و مادر عزیزم چنانچـه شـهادت در راه خـدا نـصیبم شـد تنهـا               
 و بـه    6دییـ نماخواهم این است که مرا ببخـشید و اگـر بـدي دیدیـد از حقیـر اغمـاض                      می

                                           
 .»آنجانی«در اصل وصیت  .1
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 یک خواهش از شما دارم و آن اینکه پشتیبان والیت           1دیینماپوشی    چشم بزرگواري خودتان 
 2دیینمادر همه حرکات و سکنات خودتان از رهبر عزیزمان خمینی کبیر پیروي             فقیه بوده و    

  .و رهبر را تنهایش نگذارید
د کـه  نـ  فرامـوش نکن ]از جنگ[رو رهبر عزیزمان باشند و  خواهم که دنباله  از برادرانم می  

هـاي انقـالب    هـا و صـحنه    و بـا شـرکت خـود در جبهـه          3»جنگ در رأس همه امور است     «
کنم کـه بعـد از شـهادتم       سفارش می  ما   به خانواده  4دیینماشمن را نابود و خنثی      هاي د   توطئه
هاي انقالب برساند و با هوشـیاري و صـبر و بردبـاري و                گونه پیام شهدا را در صحنه       زینب

ل در مصائب مـشت محکمـی بـه دهـان یـاوه             داخلـی بزننـد و از       5سـرایان و منافقـان      تحم 
  . پشتیبان والیت فقیه باشند در زندگی پیروي نموده و)3(هفاطم

ام   ات بوده خواهم چنانچه در مدتی که با تو بوده و شریک زندگی            همسر عزیزم از تو می    
  .اید مرا ببخشید و برایم دعا کنید که خداوند از گناهان من درگذرد و از من بدي دیده

ـ چنانچـه از حقیـر بـدي دید    خواهم از تمام قومان و خویشان و برادران دینی می    مـرا  دن
بعد از حقیـر   . و پشتیبان والیت فقیه باشنددنینماببخشایند و برایم از خداوند طلب مغفرت       

بـه آقـاي محمدرضـا      ) برابر با دو هزار تومـان     (پدرم وصی من است مبلغ بیست هزار ریال         
   .زواري بدهکارم بپردازید و محل دفن من را کنار قبر شهید سیدمهدي قرار دهید

سفارش به ادامه صبر و تقوي و دعا براي پیـروزي رزمنـدگان اسـالم و              در پایان شما را     
ن  سالمتی و فرج امـام زمـا        و 7ياهللا منتظر    حضرت آیت  6طول عمر رهبر و قائم مقام رهبري      

هـاي   و مجروحین و جانبازان و آزادي اسراء و مفقودین و از خداونـد بـراي خـانواده      ) عج(
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دان درخواست صبر و براي خـدمتگزاران توفیـق          و مفقو  اسراشهدا و مجروحین و جانبازان      
  .][...  والسالم علی عباداهللا. بیش از بیش خواهانم

  

  یگان خدمت رزمی
  گردان کربال

  15/11/64تاریخ اعزام 



 519جتبی      میرکریمی، سیدم¹استان سمنان 

-



 )دفتر دوازدهم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)16(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 520



 521جتبی      میرکریمی، سیدم¹استان سمنان 



 )دفتر دوازدهم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)16(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 522



 523جتبی      میرکریمی، سیدم¹استان سمنان 



 )دفتر دوازدهم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)16(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 524



 525جتبی      میرکریمی، سیدم¹استان سمنان 



  
  
  

  

   کلیديهايعبارت
I   اونـد  اهللا مجید کتاب آسمانی ما مسلمان آمده است که شهیدان زنده هستند و در نزد خد              کالمدر

 .خورند روزي می
I اي بس سنگین بر دوشم است کنم وظیفه  نگرم احساس می من هر موقع به شهیدان می. 
I خوریم هیچ از اینکه پست و مقامی بدست ما نرسد افسوس و غصه نمی. 
I دیفتینخواهید رستگار باشید با امام باشید تا در ظلمت تاریکی و جهل و نادانی  همیشه اگر می. 
I    حسین زمانمـان اسـت کـه او را         » هل من ناصر ینصرنی   «فتن من پاسخ به نداي      هدف از جبهه ر

 .تنها نگذارید
I بتوانیم کربال و بعد از آن قدس را آزاد کنیمشاءاهللا ان .  

  سید محمد  :نام
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   شهرستان بهشهر:محل تولد
  سوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :دهکنن ارگان اعزام

  1362ششم شهریور و بیست :تاریخ شهادت
  سردشت :محل شهادت
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  سیدمحمد میرکمالی
  

  بسمه رب الشهدا و صدیقین
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

قُونَ فَ عنْد رببلْ احیاءتاً وا فی سبیل اهللاِ أمواوال تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُ« ما آتیهم اهللاُ هم یرزِ رحینَ بِ
هِم منّْ خَلفهِم االّ خَوف علَی    1».زَنُونَم والهم یحهمنْ فَضْله و یستَبشرونَ بالَّذینَ لَم یلْحقُوبِ

ي شـدند و در     مپندارید کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند بلکه زنده به حیات ابد             «
خورند و آنان به فضل رحمتـی کـه از خـدا نصیبـشان گردیـده       نزد پروردگارشان روزي می 

 آخـرت خواهنـد   بـه راه  آنهااند بعداً در پی   نپیوستهآنهاشادمانند و به آن مؤمنان که هنوز به  
  .»شتافت مژده دهند که از مردن هیچ نترسند و از فوت متاع دنیا هیچ غم مخورند

ه اینجانب بنده حقیر سیدمحمد میرکمالی فرزنـد سـیدکمال شـماره شناسـنامه             نام  وصیت
 از آنم که براي     کوچکترکه من بنده حقیر وضعیت و ناتوان در درگاه خداوند           . باشد   می 211

ا الزم بـه تـذکر دیـدم کـه بیـان      آهللا وصیتی بکنم چند چیـز ر  پدر و مادرم و این امت حزب     
  .نمک می

کنم پدرم و مادرم و بستگانم        هیدان و درستکاران سخنم را آغاز می      دوباره با نام خداي ش    
 همـانطور  ،و برادرانم و خواهرانم و اي کسانی که با من آشنایی دارید و آشنایان و دوستانم               

اهللا مجید کتاب آسمانی ما مسلمان آمده است که شهیدان زنـده هـستند و در                  که در آیه کالم   
ـ یی که به درجه شـهادت نا      هاآنخورند و     نزد خداوند روزي می     شـوند شـادمانند و بـاز        2لی

  .روند  آخرت میيبه سوافتند و  کند که مؤمنان در پی آنان می اشاره می
زاده و شـهید شـیرپور و دیگـران     بلی ما همان ادامه دهندگان راه شهیدانمان شهید فرجی       

بـه شـهیدان   زاده در طی سخنی که گفتـه بـود کـه مـن هـر موقـع        باشیم که شهید فرجی    می
بـرادر  .  اسـت  نینچنـ یا بلـه    .اي بس سنگین بر دوشم اسـت        کنم وظیفه     نگرم احساس می    می
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 7 شـهداي    تـن 72 کربال تا    ي تن شهدا  72زاده هم دنبال کرده راه شهیدان است          شهید فرجی 
ما هـم ادامـه     .  و شهداي جنگ تحمیلی آن شهیدانی که جان خود را فداي اسالم کردند             1تیر
هـیچ از اینکـه کـاال و پـست و     ؛ و باشـد  ان برسیم که همان اهللا میم هدف الهیدهیم تا به    می

 چون پروردگارمان فرموده است و مژده       ،خوریم  مقامی بدست ما نرسد افسوس و غصه نمی       
آیا کالمـی از ایـن      .  ندهید ه را به خود و بشارت داده است که غم مخورید و ترس و واهمه            

  . که این چنین حقیقت را بگوید؟یابید  خدا می آیا کسی بهتر از؟یابید میزیباتر 
پس اي بستگانم غم و اندوه نخورید که چون من اگر در راه خدا شـهید شـدم شـادمان                    

 و 2پـدرم  هستم و شما هم شادمان باشید و راه مـرا ادامـه دهیـد و اي پـدرم و مـادرم و زن       
ت شـهادت نـصیب مـن    کنم که اگر شرب خواهرانم و برادرانم از شما عاجزانه درخواست می 

کنیـد جلـوي مـردم گریـه نکنیـد چـون             دارم که گریه نکنید و اگر گریه مـی          شد دوست می  
 را خوشحال کنید خون مرا زیر       آنهاشوند اگر      خوشحال می  ]از گذشته [ و طاغوتیان    3منافقین

خواهیـد رسـتگار    موضوع دیگر اینکه امام را تنها نگذارید و همیشه اگر مـی  ؛ و   اند  پا گذاشته 
 و بدانید کـه همیـشه غالـب         دیفتینباشید با امام باشید تا در ظلمت تاریکی و جهل و نادانی             

  . را دوست دارید4 که امام خمینیهمانطورهستید و دیگر دوست بدارید یاران امام را 
حسین زمانمان است که     5»هل من ناصر ینصرنی   «هدف از جبهه رفتن من پاسخ به نداي         

 اگر شهید شدم به فرموده خداوند شـادمانم و اگـر فـتح و               روم یممن  او را تنها نگذارید که      
 بگویم که تن    ]این هم [ و باید    مباش  پیروزي براي شما به ارمغان آوردم باز هم خوشحال می         

گیـرد و بهتـر اسـت کـه در راه       روزي میوو روان و جسم و پوستم متعلق به خدا است و ا  
اگر شهید شـدم و  ؛ و  را آزاد کنیم6بال و بعد از آن قدس بتوانیم کرشاءاهللا انکه  . اسالم بگیرد 

                                           
 .تعلیقات. ك. ر.1
  .»زنپدرم« در اصل وصیت .2
  .تعلیقات. ك. ر.3
 .»اما خمینی« در اصل وصیت .4
 .تعلیقات. ك. ر.5
 .تعلیقات.  ك.6
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امکان بود براي شما یعنی اینکه بدن من در دسترس بود و یـا گـم نـشده بـود در قبرسـتان                     
اگر شهید شدم چند عدد کتاب اسالمی که دارم به انجمن اسـالمی             . روستاي طاق دفن کنید   

شما هم بـه انجمـن هدیـه        . ده بودند روستاي طاق هدیه کنید و نوارهایی که به من هدیه کر          
  .شاءاهللا ان. کنید

م با دشمن اسـالم و ایـران بجـنگم اگـر     روو من نذر یا عهد کرده بودم که اگر به جبهه ب   
  . صندوقِ تکیه ابوالفضل بیاندازیديتو تومان 20رفتم 
آن را  .  رفـتم  شـاءاهللا   ان تومان کمک به انجمن اسالمی روسـتاي طـاق بکنیـد اگـر               50و  
  . 2دخداي قلوب کسانی که از من ناراضی هستند راضی بگردان: 1خرآدر ؛ و دبدهی
  

  ) اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و (
  :دعاي همه شهیدان

  .خدایا ترا به جان مهدي تا انقالب مهدي خمینی را نگهدارو خدایا 
  نامه سیدمحمد میرکمالی وصیت

                                           
 .»اواخر« در اصل وصیت .1
 .»بگردان« در اصل وصیت .2
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   کلیديهايعبارت
I     از خداونـد منـان تمنـا        ،دانـم یبیشتر از هر کس محتاج وصیت و پند و اندرز مـ           اگرچه خود را 

 .کنم قدرتی به بیان من عطا فرماید که بتوانم از زبان یک شهید دست به قلم ببرم می
I خواهد برادرانم راه من را ادامه دهند دلم می. 
I خواهم در اسالمی بودن خودشان نمونه باشند خواهرانم می از. 
I   خواهم که دعا را فراموش نکنند که این دعاهاست که دشـمن را شکـست                 یدپرور می از امت شه

  .دهد می

  سید حسن  :نام
  میري :خانوادگی  نام

  ایوب :پدر نام 
   ساره:نام مادر

   1347دهم شهریور  :تاریخ تولد
 از توابـع     روستاي جودانـه   :محل تولد 

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

  1364دوازدهم شهریور  :تاریخ شهادت
  هورالعظیم :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  سیدحسن میري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  به نام خدا

  1کمیعل سالم
 گرفتـه تـا کـربالي       4)7( حـسین  3 از کـربالي   2حرمت خون شهیدان  با نام اهللا پاسدار     

 بر پیکـر    7درودایب بر حقش امام امت و        و ن  )عج( مقدس امام زمان   6 به پیشگاه  5درود .ایران
 با یـاد و     .ین جنگ حهاي شهدا و سالم بر معلولین و مجرو          و سالم بر خانواده    8پاك شهیدان 

اهللا  صلی(نام خدا و شهادت بر یگانگی او و شهادت بر رسالت فرستاده او محمد بن عبداهللا                 
 بـه عنـوان   نـد کالمـی      چ )7( و شهادت بر والیت علـی ابـن ابیطالـب          )9ملّسعلیه و اله و   

  و پنـد و انـدرز      10کنم اگرچه خود را بیشتر از هر کس محتاج وصیت            عرض می  نامه  تیوص
  .دانم یم

کنم قدرتی به بیان من عطا فرماید کـه بتـوانم             قبل از آغاز سخن از خداوند منان تمنا می        
د عفـو و   چرا که جمالت من اگر لیاقتی پیدا شد و مور    . به قلم ببرم   دستاز زبان یک شهید     

 تحـت عنـوان پرافتخـار       ،رحمت اهللا قرار گرفتم و توفیق و سعادت شـهادت را پیـدا کـردم              
 در زمـان نوشـتن ایـن        ،آخرین وصایاي شهید با معیارها و شناختی که او از اهللا پیدا نمـوده             

ـ این حقیـر   .ها فاصله دارد  فرسنگ،نامه از مغز قاصر من      وصیت اي نوشـتن نـدارم و آنچـه    ن

                                           
 .»عیلکم« در اصل وصیت .1
 .»شهدان« در اصل وصیت .2
 .»کربالء«در اصل وصیت . 3
 .»حسین«در اصل وصیت . 4
  .»دورد« در اصل وصیت .5
  .»پشگاه«در اصل وصیت . 6
  .»دورد« در اصل وصیت .7
 .»شهدان« در اصل وصیت .8
  .»صلم« در اصل وصیت .9

  .»وصت«در اصل وصیت . 10
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 را بـر دوش خـود احـساس         آنهـا پیـام    است که من رسـالت رسـاندن         1داییهست پیام شه  
  راه  در این  ند تربیت کرده و گذاشت    3 بر پدر و مادرمان که ما را از کوچکی         2و درود . کردم  می

 ادامه دهم و مـن      5 را 4رفتگانپرسعادت شرکت کنیم و من توفیق یافتم به جبهه بیایم که راه             
   . دریاي خروشان]همچون[ار و اسلحه بر دستم همچون کوهی استو
خواهد بـرادرانم راه    ساله هستم و من دلم می15 6]سنم[بنده سید حسن میري هستم که  

 مـرا بـه     ،انـد   من را ادامه دهند و از برادران و خواهرانم هر چند از من بدي در خانـه دیـده                  
مرا به مهربـانی  خواهم   کنند و من از پدر و مادرم می      7مهربانی خودشان ببخشند و مرا حالل     

خواهم در اسـالمی بـودن خودشـان نمونـه باشـند و از           خودشان ببخشند و از خواهرانم می     
کـنم شـهدا      و تمنـا مـی    [خواهم اگر شهید شدم براي من کم خرج کنند            پدربزرگ خوبم می  

   . برایم بسازند9 و یک عکس رنگینگه دارند 8قبرم را تمیز. ]اند زنده
 دشـمن  10 کـه  که این دعاهاستم که دعا را فراموش نکنندخواه و از امت شهیدپرور می  

 و سـالم    12 درود 11ندمتوسـل شـو   خواهم به دعـا      یمدهد از کوچک و بزرگ        را شکست می  

                                           
  .»شهدائی« در اصل وصیت .1
  »دورد«در اصل وصیت . 2
  »گوچکی«در اصل وصیت . 3
 .»گانرفته« در اصل وصیت .4
  .»راه« در اصل وصیت .5
 .»سن م« در اصل وصیت .6
 » هالل«در اصل وصیت . 7
 .»تمیزه« در اصل وصیت .8
  .»رنگین« در اصل وصیت .9

 .»هست دشمن« در اصل وصیت .10
 .»بپیوندند« در اصل وصیت .11
  .»دورد« وصیت  در اصل.12



 537 میري، سیدحسن   ¹استان سمنان 

 ]را[خـدا کـه مـا        بـر    2 به دین هدایت کرد درود     1 را  ملت  و فراوان بر خدا که رسول فرستاد     
  . که اسم پاکیزه خودش را بخوانیم3 گذاشتآزاد

                                           
 .»فرستاد ملت به« در اصل وصیت .1
 .»دورد« در اصل وصیت .2
  .»گذشت« در اصل وصیت .3
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  هاي کلیدي عبارت
I ت در راه خداستتنها آرزویم پیروزي و پیشرفت اسالم و شهاد. 
I  رسالت زمینی دارید، صداي من و شهیدان را به گوش جهانیان برسانید کهیکساناي . 
I                         یک خواهش از شما داریم و آن این است که امام را دعا کنیـد و نگذاریـد خـداي نکـرده تنهـا

 .بماند
I  آمریکا تا دیر نشده به اسالم برگردید و         به گوش  و اي نوکران حلقه      د اسالم ضهاي    اي گروهک 

 .از سر راه این امت و امام دور شوید
I اگر شهید شدم هیچ ناراحت نباشی و راه شهادتم در راه خدا بوده است. 
I  شهیدان زنده هستند و نزد خدایشان روزي دارند«به گفتۀ قرآن. 
I ا ادامه بدهندبه برادرانم بگویید که راهم ر 
I       است انتخـاب نمـوده و بـه    ) 7(ن من با آگاهی تمام و دید کامل این راه را که همان راه حسی

نْ ناصرٍٍ  «نداي   لْ مه ص  اسـت لبیـک     آمـده  رونیبکه از حلقوم خمینی کبیر      ) 7( حسین   »نیرَ ینْ
  .گفتم

  سیدعلیرضا :نام
  میري :دگیخانوا  نام

   محمد:پدر نام 
   معصومه:نام مادر

  1345یکم تیر  :تاریخ تولد
 روسـتاي طـرود از توابـع        :محل تولد 

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

  1362شانزدهم آبان  :تاریخ شهادت
   پنجوین عراق :محل شهادت
  اصابت گلوله و ترکش  :نحوة شهادت

 زادگاهش گلزار شهداي :رمزا
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  سیدعلیرضا میري
  

   اهللا الرحمن الرحیم بسم
  ین الجبارمالقاصبسم اهللاِ 

 عنداهللا درجۀً فی سبیل اهللاِ بِأموالهِم و أنْفُسهِم أعظَم 1ألَّذینَ آمنوا و هاجروا و جاهدوا«
م2». الفائزوناولئک ه   

آنان که ایمان آوردند و از وطن هجرت گزیدنـد و در راه خـدا بـا مـال و جانـشان جهـاد                  «
ن بخـصوص رسـتگاران و سـعادتمندان دو          خدا مقام واالیی است و آنـا       3کردند آنان را نزد   

  4»20قرآن کریم، سورة توبه آیه » «.عالمند
 و 6 خمینی کبیر و شهید مظلـوم دکتـر بهـشتی    بر حقش  5و نایب ) عج (با سالم بر مهدي   

 عزیز  11 و صدوقی  10 و دستغیب  9 و شهیدان محراب، مدنی    8 و باهنر  7شهیدان سوخته، رجایی  
  . علیه باطلو تمامی رزمندگان در جبهۀ نبرد حقّ

 داراي 1345 من علیرضا میري فرزند محمد متولد سـال  .کنم نامه خود را آغاز می    وصیت
 عهد با معبـود خـود   19/4/1361باشم که در مورخۀ   صادره از طرود می12شمارة شناسنامۀ   

هاي نبرد حق علیه باطل شدم و تنها آرزویم پیروزي و پیشرفت اسـالم و   بسته و روانۀ جبهه  
  .  در راه خداستشهادت

                                           
 . »جاهدو« در اصل وصیت .1
 .20 / توبه.2
 .»نز« در اصل توصیت .3
 .19 در اصل وصیت توبه آیه .4
 .»نائب« در اصل وصیت .5
 .تعلیقات. ك. ر.6
 .تعلیقات. ك. ر.7
  .تعلیقات. ك. ر.8
 .تعلیقات. ك. ر.9

 .تعلیقات. ك. ر.10
 .تعلیقات. ك. ر.11
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نویـسم در   اللهـی در ایـن وقـت و مکـانی کـه برایـت پیـام مـی                برادر و خـواهر حـزب     
 صبح است در حالی که در قلب دشمن زبـون قـرار   6حساسترین موقعیت قرار دارم ساعت   

 شـده   1در این دنیا به پوچی و بیهوده گذرانـده        ] که[ برادران منتظر شهادتم و عمرم       .امگرفته
چـون مجرمـی کـه محاکمـه        شماري افتاده است، هم     ه لحظه و ساعت و دقیقه     است، اکنون ب  

  کـه یکسان خون شهیدان و اي رسانان امیپو شما اي  ... لرزمشود از ترس خدا به خود می        می
 کـوچکتر رسالت زینیی دارید، پیام من و شهیدان را به گوش جهانیان برسانید و هر چند مـا   

به هر حال ما یک خواهش از شما داریم و       ] پیام بدهیم [رور  از آنیم که براي این امت شهیدپ      
  ... آن این است که امام را دعا کنید و نگذارید خداي نکرده تنها بماند

 آمریکا تا دیـر نـشده بـه    به گوش و اي نوکران حلقه    ضد اسالم هاي    و شما اي گروهک   
زودي هـالك   بـه  صورتنیادر غیر . اسالم برگردید و از سر راه این امت و امام دور شوید           

  . خواهید شد
] ناراحـت  [2ي پـدرم تـو بایـد بـه هـیچ وجـه      تو ا سالم بر   ! اینک سخنی با پدر و مادرم     

دهی دیگر نباید آن را از خدا بخـواهی و بـاري            اي را که در راه خدا می         چون هدیه  34نباشی
ه گـردم هـیچ ناراحـت نبـاش روزي کـ           اگـر زنـده مانـدم چنـد روز دیگـر برمـی             پدر جان 

  . خواستم بر خصم زبون حمله برَم به هر طرف که نگاه کردم ترا ندیدم می
کنم که مرا حالل کن و امیدوارم که اگـر شـهید شـدم هـیچ                   از تو خواهش می    پدر جان 

شهیدان زنده هستند   « نباشی و راه شهادتم در راه خدا بوده است و به گفتۀ قرآن               5]ناراحت[
سراسـر  ] در[الم بـر تـو اي مـادرم مـادر مجاهـدم کـه             و سـ   6»و نزد خدایشان روزي دارند    

                                           
  .»گذرنده« در اصل وصیت .1
 .خوانا نیست .2
 .آید که افتاده است از سیاق کل برمی.3
  .»به هیچ وجه نباشی« در اصل وصیت .4
  .»هیچ نباشی« در اصل وصیت .5
اهللا امواتـاً بـل احیـاء عنـد ربهـم            فی سـبیل   و التحسبن الّذین قتلوا   «.  است 169 ترجمه بخشی از سوره آل عمران آیه       .6

 .»یرزقون
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ی سـاالر   مـش و  خط   و توي اي مادرم که       1]ما آموختی [درس انسان بودن به     ] را [ات یزندگ
را به من آموختی، مبادا در مرگ من شیون کنی و بر سر بکوبی و در         ) 7(ن  شهیدان حسی 

 برایم بگریید، زیرا در     2[...]دوري من اشک بریزي، من حاضر نیستم که حتی یک قطره هم             
الم(آن دنیا پیش فاطمه زهرا    خجالت زده و شرمنده هستم و بجـاي گریـه کـردن    ) علیهماالس

 مـردم برسـانید و بگوییـد کـه     را به شما دارم و آن این است که، پیام خونم     ازیک خواهش   
و رسـد      مـی  بـه گـوش   هاي غرب و جنوب هنوز         امام خمینی از کوه    3»ناصر ینصرنی «فریاد  

 بدهند و مـرا  4سوزاند به برادرانم بگویید که راهم را ادامه         قلب عاشقان در راه خودش را می      
 اینکه مبادا بر سنگ قبرم بنویسید شهید ناکـام کـه   5]دفن کنید [در کنار چهار تن شهید دیگر       

الم علیکم و رحمت. تر از شربت شهادت نیست شربتی شیرین اهللا و برکاته والس.  
  ا انقالب مهدي خمینـی را نگهـدار از عمـر مـا بکـاه و بـر عمـر او بیفـزا                 خدایا خدایا ت  

ن من با آگاهی تمام و دیـد کامـل ایـن را کـه همـان راه حـسی                  : نامه  قسمتی دیگر از وصیت   
صرْنی   «است انتخاب نموده و به نداي       ) 7( نْ ناصراً ینْ لْ م که از حلقـوم   ) 7( حسین   »ه

  .م است لبیک گفت آمدهرونیبخمینی کبیر 
  .6... [...] بمیرم تا آخرینآزادخواهد در یک هواي  دلم می

  .جنگند هایی باشند که برادرانم در آنجا پیروزمندانه میکوه

                                           
 .خوانا نیست.1
 .خوانا نیست .2
 .»ناصراً ینصرمی«اصل وصیت «تعلیقات . ك. ر.3
 .»دامه« در اصل وصیت .4
 .باشد) دفن کنید( باید م افتادگی دارد از سیاق کال.5
 .»افتادگی دارد« در اصل وصیت .6
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   کلیديهايعبارت
I  اند اند و در راه اسالم جانش را فدا کرده خیلی افتخار کنند که پسري داشتهپدر و مادرم.  
I  دفشان اسالم و قرآن باشد و راه ما را ادامه بدهندخواهم که همیشه ه  میآنهااز. 
I  بـر   آنها پایداري کنند و نگذارند      ها کنم، در برابر تمامی ضدانقالب      الهی وصیت می    برادران حزب 

 .کنند یعلیه انقالب توطئه م
I ها شتافتم اي رهبرم اي حسین زمانم من با شنیدن فرمان تو به سوي جبهه. 
I       گذارم و جان من فداي تو و فداي اسـالم             تنهایی ترا هرگز تنها نمی     اي امام عزیز من یک نفر به

 . و قرآن است
I اي این حسین زمان را تنها نگذارید  گوش به فرمان امام امت باشید و لحظه. 
I   وار  به عنوان مادر یک شهید محکم و اسـتوار بـه تکلیـف خـودت عمـل نمـایی و زینـب                مادرم

 .زندگی کنی

  اهللا سیدفضل :نام
  میري :خانوادگی  نام

  سید ابوطالب :پدر نام 
   زبیده:نام مادر

   1345بیستم شهریور  :تاریخ تولد
 شهر کالته خیج از توابع   :محل تولـد  

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

  1361یکم تیر  و سی :تاریخ شهادت
   کوشک :محل شهادت
  بت ترکش اصا :نحوة شهادت

 زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  1اهللا میريسید فضل
  

  م اهللا الرحمن الرحیمبس
الشهداء و الصدیقین 2بسم رب  

  ه چهارشنب29/2/61
کفن  3با درود به رهبر کبیر انقالب و با درود به رزمندگان اسالم و با سالم به شهداي گلگون         

اهللا میـري وظیفـۀ خـود       نجانب سیدفـضل  یایران و با سالم به مردم همیشه در صحنۀ ایران، ا          
  .  بنویسم4نوان وصیت براي شما و براي مردم آیندهدانستم که چند کالمی به ع

خـواهم بعـد از شـهادت مـن هـیچ              مـی  آنهارسانم و از      خدمت پدر و مادر عزیزم سالم می      
انـد و در راه اسـالم جـانش را فـدا      ناراحت نشوند و خیلی افتخار کننـد کـه پـسري داشـته      

باشد و راه ما را ادامـه بدهنـد   خواهم که همیشه هدفشان اسالم و قرآن         می آنهااند و از      کرده
ی اگر آن برادر کوچکم خواست به جبهه بیاید، مزاحمش نشوند و افتخار کنند که یک                  و حتّ

  . پسر در جبهه دارند، تا در آخرت سربلند باشند
 پایـداري کننـد و   ]هـا [کـنم، در برابـر تمـامی ضـدانقالب     الهی وصیت مـی  به برادران حزب  

کنند و اگر ناسزا به انقالب گفتنـد، بـا مـشت تـوي     ]یم[ب توطئه    بر علیه انقال   آنهانگذارند  
خواهم که هرگز بـراي شـهادت مـن گریـه نکنـد، زیـرا کـه          بزنند و از مادرم می    آنها 5دهان

  . شود دشمن از گریۀ تو خوشحال می
هـا شـتافتم و رزمنـدگان را     اي رهبرم اي حسین زمانم من با شنیدن فرمان تو به سوي جبهه       

گذارم و جـان مـن فـداي     اي امام عزیز من یک نفر به تنهایی ترا هرگز تنها نمی   . یاري کردم 
من که شهید شدم وصیت مرا به گوش دشمنان برسانید، تـا            . تو و فداي اسالم و قرآن است      

                                           
 .»اهللا میرينامه سید فضلوصیت«باالي وصیت نوشته است . 1
 .»الرب« در اصل وصیت .2
 .»گلون« در اصل وصیت .3
 .»آیندة« در اصل وصیت .4
  .»دهن«در اصل وصیت . 5



 555اهللا      میري، سیدفضل¹استان سمنان 

. رویـم و چقـدر عاشـق شـهادتیم          ها می   آن کوردالن بدانند که ما چقدر عاشقانه سوي جبهه        
  .گناهانم را ببخشخدایا تو شهادت مرا بپذیر و 

29/6/61  
  ] دیگراينامهوصیت[

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
) اسـالم (ق با درود به رهبر کبیر انقالب اسالمی امام خمینی و سالم بـر شـهیدان راه حـ            

اله میري، بنا به وظیفۀ شرعی خودم در مقابـل فرمـان گهربـار امـام امـت                    اینجانب سیدفضل 
این حسین زمان، عـازم جبهـه نبـرد حـق علیـه باطـل               خمینی کبیر و جواب مثبت به لبیک        

امیـدوارم کـه    . الزم دانستم که چند جمله پیامی را بـه امـت مـسلمان تـذکر دهـم                . باشم  می
ـ ااوالً پـدر عزیـزم امیـدوارم کـه          . هاي مشروعم را بپذیریـد      خواسته هـا و      زحمـت   همـه  نی
 از آن را جبـران      1اي  ههایی که در مورد اینجانب داشتید و من نتوانـستم کـه حتـی ذر                محبت

خواهم که ایـن حقیـر        از شما می  . نمایم و شاید نافرمانی و خداي ناکرده اشتباهی هم داشتم         
را مورد عفو و بخشش قرار دهی و انتظار من این است کـه بـراي حفـظ اسـالم و پیـشبرد                       

ر مـستکب              بـ رین اهداف مقدس انقالب اسالمی و تنها راه نجات مستضعفین جهان از زیر بار اَ
 این حسین زمان را تنهـا  2اي  با دقت گوش به فرمان امام امت باشید و لحظه . خواران  و جهان 

 و 3دییـ نماتر است آن را زودتر عملـی        نگذارید و سعی کنید آن فرمانی که به نظرتان مشکل         
   .4...از این نعمت بزرگ خدا داده

ا در سنگر من بگمـاري  خواهم که در شهادت من خوشحال باشی و برادرهایم ر          و می ... 
 و 6یینمـا تـر   همتـا مـستحکم    بسپاري و پیمانت را با خداي یکتا و بـی    آنها را به    5و سالحم 

هـایی   دانم کـه تـو چـه زحمـت     اما تو اي مادرم که فقط من می؛ و راضی به رضاي او باشی 
                                           

 .»ئیزره«در اصل وصیت . 1
  .»ئیلحظه«در اصل وصیت . 2
 .»نمائید«در اصل وصیت . 3
 .یک سطر از وصیت افتاده است. 4
 .»صالحم«در اصل وصیت . 5
  .»نمائی«صل وصیت در ا. 6
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کـه  ، ولی به یقین بـدان، اي مـادر عزیـز و مهربـانم               داند یم من کشیدي و خداي من        دربارة
اهللا اسـت و      سبیل  یافتن به مقام شهادت فی      ها، فقط دست    نتیجه و اجرت و عوض آن زحمت      

 باید به 2شاءاهللا ان نصیب شما بشود ولی شما هم        1شاءاهللا  اننتایج حاصل از آن که در آخرت        
وار زنـدگی   عنوان مادر یک شهید محکم و استوار به تکلیف خودت عمـل نمـایی و زینـب                

اي من بلند گریه و زاري ننمایی که خداي ناکرده افراد ناآگاه و گمـراه               کنی و در مجلس عز    
انـد سـوء      که هنوز امام امت و اسالم عزیز و این انقالب اسالمی را نشناخته و درك ننمـوده                

 تا به حال مـو بـه         که ي طور نیهم 3شاءاهللا  اناهللا که امیدوارم       حزب  استفاده نمایند و اما امت    
دادید بهتر از این      کردید و درس آزادگی را به ملّت جهان می          ت عمل می  مو به فرامین امام ام    

  .4 [...]از اسالم و خون شهدا پاسداري نمایید

                                           
  .»اینشاءاهللا« در اصل وصیت .1
  .»اینشاءاهللا« در اصل وصیت .2
 .»اله اینشا« در اصل وصیت . 3
 . نامه افتاده و ناخوانا است بقیه وصیت.»نمائید« در اصل وصیت .4
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   کلیديهايعبارت
I       هاي تارمان فرشتگان بودند و شمع محفل ما را مهـر و مـاه         ما هم روزي پروانه بودیم انیس شب

 افروختند می
I پرواز کنم)6(تا بهشت برین تا خانه نازنین پیغمبرخواهم که از اینجا می . 
I  و پر مغشوشو از این زندان خالصی یافت مسلمان زندگی کردن در این دنیا و عصر       ت  باید رف 

 خواهد ها، پایمردي می از فتنه
I       خواهی زندگی کنم، پس مرگم را آنچنان قرار   که تو میآن طورخداوندا در این دنیا که نتوانستم

دانی که بـراي   خدایا تو می.  کفاره گناهان کبیره و صغیره را ادا کرده باشم      گونه نیبداقل  ده که ال  
. هاي جنگ با کفر شدم، عازم شدم شاید بتوانم قدمی در راه رضاي تو بـردارم                 همین عازم جبهه  

 .پاك شوم و اذن دخول کسب کنم
I  یفه دینی به جبهه رفتمحمود براي ادامه وظ: دییبگوبه امام امت خمینی عزیزتر از جانم 
I به فکر آخرت باشید و بدانید که خداوند در قیامت از اعمال ما سؤال خواهد کرد 
I دی الهی عوض کنیزندگی پست و فانی را با دنیایی پر از صفا و پاک. 

  رضا سیدمحمود :نام
  میري :خانوادگی  نام

   سید حسین:پدر نام 
   معصومه:نام مادر

  1337یکم فروردین  :تاریخ تولد
   شهرستان شمیرانات :محل تولد
  اول متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361ششم تیر  و بیست :تاریخ شهادت
   شلمچه :محل شهادت
  - :نحوة شهادت

  شهرستان شاهرود گلزار شهداي :مزار
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  سید محمودرضا میري
  

  میبسم اهللا الرحمن الرح
نی« 1»من طلبی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احب  

شناسد و کسی که شناخت       کند و کسی که مرا پیدا کند می          مرا طلب کند پیدا می     هرکس«
کشم او    شود و کسی که عاشقم شود می         و کسی که دوستم بدارد عاشقم می       »دارد  دوستم می 

 با من است و هر کس که خونبهایش من باشم من            شیخونبهارا و کسی که من او را بکشم         
  .» هستمشیبها خونخودم 
 پرواز کنیم یـک لحظـه از ایـن هیـاهو از ایـن      .م بگردیم پروانه شویم   یرویم برو  ب 2دییایب

 برویم آخر ما هـم روزي  3دییایبغوغا بر کنار شده و عشقی در سر و شوري در دل بگیریم،           
هـاي تارمـان فرشـتگان بودنـد و شـمع محفـل مـا را مهـر و مـاه                   انیس شـب   .پروانه بودیم 

آالیش مادیات دامن ما پاك بود، همان روز که در بـاالي     آري همان روز که از       .افروختند  می
خواهم که از اینجـا تـا    اکنون بال و پرم آراسته می زدهدایش  آشیان داشتیم که منِ    4بام آسمان 

شما هم پرواز کنید که به دور شـعله         .  پرواز کنم  )6(بهشت برین تا خانه نازنین پیغمبر     
  . فروزان عشق خود را پروانه صفت نابود کنید

خوانید خود در میان شما نبوده و فقط یادي از من خواهد بود               اینک که این نوشته را می     
و خـم طـوالنی،   چ راه پرپی. گذرانیم که پس بگویم که عصر و روزگار سخت و غریبی را می  

و از این زندان خالصی یافت مسلمان زندگی کردن در این دنیـا و     ت  و توشه اندك، باید رف    
خواهد، هدایت از طرف خدا و صبر و اسـتقامت            ها، پایمردي می    از فتنه  و پر    مغشوشعصر  

امیدوارم خدا این توفیق را نصیب ما بگرداند که هدایت شده بـه سـوي او راه      . کنم  طلب می 
هـاي الهـی سـیراب     گیریم، تا از این ظلمتکده به منبع نـور و پـاکی رسـیده و از سرچـشمه              

خواهی زندگی کنم، پـس        که تو می   آن طور نتوانستم  راب شویم، خداوندا در این دنیا که        یس
                                           

 .تعلیقات. ك.ر. 1
  .»بیائید«در اصل وصیت . 2
  .»بیائید«در اصل وصیت . 3
 .»آشمان«در اصل وصیت . 4
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.  کفاره گناهان کبیره و صغیره را ادا کـرده باشـم   گونهنیبدمرگم را آنچنان قرار ده که الاقل      
هاي جنگ با کفر شدم، عازم شدم شـاید بتـوانم             دانی که براي همین عازم جبهه       خدایا تو می  

تا شـاید از روي لطـف و   . خول کسب کنم پاك شوم و اذن د    . قدمی در راه رضاي تو بردارم     
هـا، بـرادران      از تمام فامیل، دوسـتان، آشـنایان، همـسایه        .  خود قرار دهی   1کرمت مرا از عباد   

 و هر که با او رابطه داشتم امید و انتظار عاجزانه دارم، تا اعمال ناشایسته،                کالسها  همایمانی،  
بـه امـام    . مرزش گناهانم همـوار شـود     بدخلقی و خالف اسالم مرا بر من ببخشایند، تا راه آ          

 محمود براي ادامه وظیفه دینی به جبهه رفـت و از او             2:دییبگوامت خمینی عزیزتر از جانم      
  .بخواهید دعا کند، که خدا این را قبول کند

  :اما به خانواده و مادرم
اق من  ایم و از فر     مادر مهربانم، تو بسیار برایمان زحمت کشیدي ما تو را رنج بسیار داده            

زیرا من به طور امانت چند روزي پیش شما بودم و شـما ثابـت کـردي کـه                   . ناراحت نباش 
. دار خوبی بودي خوشحال باش و از خدا بخواه، این هدیه را از تـو قبـول کنـد             امانت ]این[

شما هم خوشـحال بـاش      .  خانواده و یارانش را براي حفظ اسالم فدا کرد         )7(امام حسین 
این اسالم جان خود را نثار کنند، خداوند اجر جزیل و صبر جمیـل بـه       که فرزندانت در راه     

 خدا خود را خالص گردانیـد بـه فکـر     يد برا ی کن ی برادرانم سع  ي خواهر و ا   يتو عطا کند ا   
 پـس ایـن     ، خواهـد کـرد    3آخرت باشید و بدانید که خداوند در قیامت از اعمـال مـا سـؤال              

 شاید حق بـرادري را      4.دی الهی عوض کن   یو پاک زندگی پست و فانی را با دنیایی پر از صفا           
  . مرا ببخشید سعی کنید اسالم را هر چه بیشتر بشناسید.ادا نکرده باشم

   
الم  والس  
  سیدمحمودرضا میري

                                           
  .»همی خواهم«در اصل وصیت . 1
 .»بگوئید«در اصل وصیت . 2
 .»سئول«در اصل وصیت . 3
 .»به دنیائی از صفا و پاك الهی بفرستید«در اصل وصیت . 4
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   کلیديهايعبارت
I کردم، عشق به اهللا، عشق به قرآن، عشق به مکتبم و به این عشق افتخار                 اش به عشق فکر می    همه

 .کردم می
I خواهم که مرا ببخشید و مرا حالل کنید از شما می. 
I اید شما باید خوشحال باشید که چنین فرزندي پرورش داده. 
I  ستاند ت خود را باز مینی هر وقت خواست او باشد این امان فاجهانما امانتی هستیم در این. 
I       یـن   حقر راه   روم که با ریختن خون خود د        دانم و حاال می     خودم را نسبت به دینم مسئول مید ،

 .خود را نسبت به خداي خود ادا کنم
I             همۀ ما رفتنی هستیم و چه خوبست که همه ما در راه خدا گـام بـرداریم و شـهادت را انتخـاب

 .کنیم
I     را در راه  مانیها  قدم که نعمت جنگ را به ما ارزانی داشت تا بتوانیم            مییگو یمخداوند را سپاس 

  .مییآتحان الهی سرافراز بیرون خدا استوار و بدون لغزش از این ام

  علی :نام
  میقانی :خانوادگی  نام

   عظیم:پدر نام 
    امه:نام مادر

  1342چهارم دي  :تاریخ تولد
   شهر بسطام :محل تولد
  چهارم متوسطه  :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

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

اصـابت تـرکش و مــوج    :نحـوة شـهادت  
  انفجار

 زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  قانیعلی می
  

  میبسم اهللا الرحمن الرح
  1»اهللا  رسول اهللا و اشهد أن علیاً ولیاًاشهد ان اهللا ال اله اهللا و اشهد ان محمد«
  نام اهللا پاسدار حرمت خون شهیدانبه

 زعـیم   مجاهـد  امام خمینـی مرجـع       بر حقش و نایب   ) عج(ن   بر امام زما   دبا سالم و درو   
سالم و درود بر سلحـشوران      و یاور مستضعفان و دشمن مستکبران و با       2].. [.کبر قائد اعظم  ا

ستمگران زمان را به خاك و خون بکشند و حکومت           [...]هاي نبرد حق علیه باطل که         جبهه
طلبـی را بـه مـردم    طلبی و استقالل  د و درس شهادت   نالهی را در سرتاسر جهان گسترش ده      

نـد و بـا   نروند تا براي قرآن و شرف دین و سرزمین خود حماسه بیافری  یجهان بیاموزند و م   
  . کشورمان و با سالم بیکران بر خانواده عزیزمدپروریشهسالم و درود بر امت غیور و 

 به شهادت   3اشدست گرفتم و خواستم این چند خط را بنویسم همه          قلم به  که یهنگاماز  
کردم، عشق به اهللا، عشق به قرآن، عـشق           کر می  به عشق ف   4اشهمهکردم    در راه خدا فکر می    

کردم که خدا این عـشق را در درون تـو              افتخار می  .کردم  به مکتبم و به این عشق افتخار می       
میدانم در مواد عصر جنبش انقالب به جهان آورد و وجود همچون امام خمینـی نایـب         [...]

  . را براي بیداري ما فرستاد5بر حق
میدوارم کـه سـالمم را سـالمی کـه از اعمـاق وجـودم سرچـشمه              پدرم و مادرم سالم، ا    

پوشی کنید و کارهاي بد مـرا         هاي من چشم     و مرا حالل کنید و از نافرمانی       6دیریگیرد بپذ   می
ام شماها زحمـات       که باید به شما خدمت نکرده      آن طور دانم که     من خود می  . دیریده بگ یناد

دانـم و   ا را ندانستم و خود را مسئول مـی     زیادي براي من کشیدید ولی من قدر زحمات شم        
کننـد کـه در     اکثـر شـهدا وصـیت مـی    .خواهم که مرا ببخشید و مرا حـالل کنیـد   از شما می 

                                           
 . شهادتین در مکتب شیعیان.1
 .مشخص شده اند، خوانا نیست[...] عباراتی که در متن با . خوانا نیست .2
  .»همش« در اصل وصیت .3
 .»همش«صل وصیت  در ا.4
  .خوانا نیست .5
 .»بپذیري« در اصل وصیت .6
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هـاي   عقـده .  گریه کنید و گریـه کنیـد  1گویم ولی من می  .  گریه و زاري نکنید    آنهاسوگواري  
 و در ایـد  ورش دادهشما باید خوشحال باشید که چنین فرزندي پـر        بلکه  . خود را خالی کنید   
 فـانی هـر وقـت خواسـت او          جهانما امانتی هستیم در این       چون که اید  را خداي خود داده   

  2.»انا هللا و انا الیه راجعون «.ستاند باشد این امامت خود را باز می
ـ با. و شما اي برادران و خواهرانم شما هـم نبایـد ناراحـت باشـید               د افتخـار کنیـد کـه       ی

دانم و حـاال      خودم را نسبت به دینم مسئول می      نبودم و    [...]هید شده   برادرتان در راه حق ش    
ین خود را نسبت بـه خـداي خـود ادا کـنم      حقروم که با ریختن خون خود در راه           می و ، د 

همۀ ما رفتنی هستیم و چه خوبست که همه مـا در راه خـدا گـام بـرداریم و                   د که   یشما بران 
  .ک مسلمان که بتواند برزمد ننگ استی براي  چون مرگ در بسترشهادت را انتخاب کنیم
 تومـان هـم     1000و  ] ... [هـا زده جنگ يد برا ید بفرست یخواهیم [...]الزم است بگم من     

  .ن به مستمندانیبد
   میقانیعلی

  

 مـان یها  قدم که نعمت جنگ را به ما ارزانی داشت تا بتوانیم            مییگو یمخداوند را سپاس    
  .مییآلغزش از این امتحان الهی سرافراز بیرون را در راه خدا استوار و بدون 

  .خدایا خدایا تا نقالب مهدي خمینی را نگهدار

                                           
 .»گوئممی« در اصل وصیت .1
 .156 / بقره.2
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  هاي کلیديعبارت
I       هاي حق علیه نور شدم فقط و فقط براي رضـاي خـدا    براي چندمین بار هست که عازم به جبهه

 کردن و ادا کردن تکلیفی که به گردن من هستمسئولیت بوده و احساس 
I اسالمی کنیدتیترب، که محصلین را کننده شهدار شما باد اي معلمین و دبیران تربیت ب  
I کنید)7(خواهید گریه بر شهیدانتان کنید گریه بر شهادت حسین اگر می . 
I از شهید شدن مهراسید چون شهادت آرمان ما هست و از پیغمبر و امامان به ما رسیده است. 
I  د آمدن ارشاد کنیجبههمردم را براي. 
I اید افتخار کنید از اینکه عزیزانتان را فداي اسالم کرده. 
I  مگر غیر از خدا کسی را بهتر دارید؟ بـر شـما بایـد کـه بـه      ... خیزید و  اید چرا برنمی    چرا نشسته

 .اهللا بشتابید کمک روح
I چـون ایـن دو روزه دنیـا فـانی شـدنی اسـت و                دییـ فزایب بکاهید و به معنویات خود       اتی ماد از 

 .گذرد می
I و دالور بـه یـاري حـسین زمـان     دپروریشهاي امت .  درس بخوانید شتریبها را پر کنید،       کتابخانه 

 .بشتابید
I اند  به مرز و بوم اسالم تجاوز کردهدشمنانها را پر کنید براي اینکه  جبهه . 
I ها بفرستید فرزندانتان را به جبهه.  بر زمین بیفتداسلحه شهدا را نگذارید 

  محمد :نام
  میقانی :خانوادگی  نام

   مهدي :پدر نام 
   فاطمه :نام مادر

  1340بیستم فروردین  :تاریخ تولد
ــد ــع :محــل تول ــان از تواب  روســتاي میق

  شهرستان شاهرود 
  دیپلم :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1363وپنجم اسفند بیست :تاریخ شهادت
   جزیره مجنون عراق :حل شهادتم

  اصابت ترکش  :نحوة شهادت
 زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  یمحمد میقان
  

  میهللا الرحمن الرحابسم
  1»انا هللا و انا الیه راجعون«

 روح خدا، بنام اللهی که مـا از         هکنم بنام اهللا یاري دهند      نامه خود را شروع می      بنام اهللا وصیت  
بنام اللهی کـه یـاري      . بنام اهللا پیامبران و ائمه معصومین     . گردیم  او هستیم و به سوي او برمی      

  .برین است کننده مستک2دهنده مستضعفین و خوار
بنام اللهی که به امام ما نیرویی دارد که ما را سوي خود هدایت کند و همچنین مـا از او                     

  .پیروي کنیم، بنام خداي شهدا و صدیقین
با درون و سالم به پیغمبران مخصوصاً پیامبر خاتم که انسانها را از ظلمـت نجـات داد و         

ـ  عالم بشریت و نا    ها و رهبران ما مخصوصاً منجی       سالم و درود بر امام     روح ب بـر حقّـش      ی
  . مستضعفین ایران و جهان دهندهروین فرمانده کل قوا خدا

 تـن  72سالم و درون بر شهیدان و رهروان او، مخصوصاً سرورشـان از صـدر اسـالم و             
  .یارش و تا کربالي ایران و شهیدان گمنام

بیک گفتی و بیـشتر  پرور و غیور که بر نداي رهبر خود ل    سالم و درود بر شما امت شهید      
  .خواهید گفت

هاي حق علیه نور      اي امت دالور اسالم من که براي چندمین بار هست که عازم به جبهه             
شدم فقط و فقط براي رضاي خدا بوده و احساس کردن مسئولیت و ادا کردن تکلیفی که به             

  . حسین زمان بوده است3»هل من ناصر ینصرنی«گردن من هست و لبیک گفتن به نداي 
 اسـالمی   تیـ ترب، کـه محـصلین را       کننده شهدا و بر شما باد اي معلمین و دبیران تربیت          

ی که بر گردنم داشتید، انجام نـداده               کنید و از شما می     ؛ ام  خواهم که مرا ببخشید، از اینکه حقّ
  :در آخرو 

  .پرور اي پدر، مادر، خواهر، برادر، امت شهید
                                           

 .156 / بقره.1
 .»خار«در اصل وصیت  2
 .تعلیقات. ك. ر.3
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  . کنید)7(گریه بر شهادت حسینخواهید گریه بر شهیدانتان کنید  اگر می
 و اهـل و    )3(خواهید گریه بر اسارت فرزندانتان کنید گریه به اسـارت زینـب               اگر می 

  .، کنید)7( حسین1)هاالسالمیعل(الیع
  و )7(خواهید گریه کنید بر مظلومیـت امـام علـی           اگر گریه براي مظلومیت خود می     

  ]کنید. [فرزندانش
 و پیروزي رزمندگان و سـالمتی امـام و فـرج امـام     2وانبه امید دیدار شماها در روز رض     

  ).فی فرجه الشریاهللا تعالعجل(زمان
  20/8/1362جان جانم حسین  حسین. خدا یارتان باشد

 بـه مـا   3[...]از شهید شدن مهراسید چون شهادت آرمان ما هست و از پیغمبـر و امامـان    
ام و اي پـدر و   جا نیـاورده  را بهرسیده است و در آخر مرا ببخشید که حق شما ملت ایثارگر 

علـی   صبر کنید اکنون که دایـی  .  خدا بر شما اي شهیدپروران4اي مادر و اي بابا و ننه، درود 
 کنید که پیروزي بـا ماسـت و         استقامتاند، صبر و       نورمحمد شهید شده   ییدا و    غالم دیسو  

 آمـدن ارشـاد    جبهـه بـراي   ] را[مردم  ؛ و   گیرد  آید و انتقام خون عزیزانتان را می        امام زمان می  
 ناراحتی به خود راه ندهید، که باعث رنجیدن قلب یـاران امـام و خوشـحال                 ونهگچیهکنید  

اید افتخار کنیـد      خود از اینکه عزیزانتان را فداي اسالم کرده       ؛ و   شود    5شدن کافران و منافقان   
رادران و خواهر را    ب. کردم   داشتم و فداي اسالم می     ی چنان نیا اي کاش صد فرزند      دییبگوو  

ام و تـو   تربیت اسالمی کنید بگویید درس بخوانند و مرا ببخشند که حقتان را به جا نیـاورده             
غمگـین  ) که داري(نمایم  وار دعوت می   تو را به استقامت زینب     6اماي خواهر عزیز و گرامی    

 و فـداي اســالم نمـودي و شــما اي   ی بــاش کـه چنـین افــرادي را داشـت   خوشـحال مبـاش  

                                           
  .»ایال«در اصل وصیت . 1
 .»رزوان« در اصل وصیت .2
  .ست نیواناخ .3
 .»درورد« در اصل وصیت .4
 .تعلیقات. ك. ر.5
 .»گرامیم« اصل وصیت  در.6
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 1عاجزانـه ] شـما [از ؛ و هاي شهدا باید نمونه باشید، تا دیگران از شما درس بگیرنـد             ادهخانو
  . کنم  می2طلب بخشش

ایـد چـرا    چـرا نشـسته  : و شـما عموهـا و اقـوام مـن    : فقط بدهید به عموهـایم بخواننـد      
اهللا   مگر غیر از خدا کسی را بهتر دارید؟ بر شـما بایـد کـه بـه کمـک روح                   ... خیزید و   برنمی

 چـون  دییـ فزایب و به معنویات خـود     3 بکاهید اتی ماد که فتح نهایی نزدیک است، از     . ابیدبشت
د یـ خواهیگذرد اگر راه سعادت و خوشبختی را مـ          این دو روزه دنیا فانی شدنی است و می        

 و در آخر از شما طلب عفو        دییبگوسخنان امام را گوش کنید و به همه اقوام این سخنان را             
  .ام ما را به جا نیاوردهنمایم، که حقّ ش می

ها، اي کسانی که چرخ آینده مملکـت           و محصلین و مسئولین کتابخانه     4هایکالس  همو اي   
 جاي شهدا را در     دییایبها    به جبهه ... امام را امام را،     . دست شما بچرخد، هشیار باشید    باید به 

هـا را پـر کنیـد،        نهکتابخا. یاد آنان باشید   درس پر کرده و به     سر کالس همه جا مخصوصاً در     
 6 و نگذاریـد   5 و دالور به یاري حسین زمان بشتابید       دپروریشهاي امت   .  درس بخوانید  شتریب
اید به دستورات او عمل کنیـد چـون گفتـار او              کنید و کرده     یاري می  7شاءاهللا  اننها بماند که    ت

) الـسالم همیعلـ ( و ائمـه  )6(است و گفتار امام زمان گفتار پیغمبر      ) عج(گفتار امام زمان  
 را کمـک و یـاري کنیـد         دولتمـردان نیز گفتار خداست و     ) السالمهمیعل(است و گفتار ائمه     

  .چون برخاسته و برگزیده از رهبر اسالم هستند
  . اند  به مرز و بوم اسالم تجاوز کردهدشمنانها را پر کنید براي اینکه  جبهه

] بـه [ها بفرستید و همچنین  ه جبههفرزندانتان را ب . اسلحه شهدا را نگذارید بر زمین بیفتد      
کـنم و کارتـان       ها را پر کنید و شما مادران را به صبر و اسـتقامت دعـوت مـی                  سپاه و حوزه  

  .»پیام رساندن خون شهدا«. بسیار مهم و سنگین است
                                           

 .»آجزانه« در اصل وصیت .1
 .»ببخش« در اصل وصیت .2
  .»بکائید«در اصل وصیت . 3
 .»کالسیان« در اصل وصیت .4
 .»زمانبشتابید« در اصل وصیت .5
 .»نگزارید« در اصل وصیت .6
  .»اینشااهللا« در اصل وصیت .7
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  .دیینما دفن ییدامرا در مزار : به پدر و مادرم
  .سالم مرا به تمام اقوام و مخصوصاً امام برسانید

  فظ خداحا
  ینقایمحمد م

20/8/1362  
  ]اي دیگرنامهوصیت[

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

مداً رسول اهللا و علی اهللا حق و القبرُ نکیر و منکر حقاً ولیاًاشهد ان ال اهللا اال اهللا و مح  
فریدگار عالمیان؛ به نام اللهی که نور و ظلمت، خوبی و بدي، عزّت و ذلّـت                  به نام اهللا، آ   
هایش را بـه مـا ارزانـی         به نام او که تمام نعمت     . را براي آزمایش انسان آفرید    و همه و همه     

به نـام او    .  از زمان قرار داد با چنین رهبر و انقالبی         1داد و ما را در این وادي و در این برهه          
 را بـراي مـا فرسـتاد تـا مـا را راهنمـایی کننـد و راه عـزّت را         )7(که پیامبران و امامـان      

  .ظلمت و جهل نجات دادند، از شناسانده
شکرش که به ما نیرو و جان داد تا بتوانیم از این نیرو استفاده بکنیم و حمد و ثنـاء او را       

حد و بیشتر که به       و راه  نجات را بیابیم و حمد او  بی           2بیشتر که به ما عقل داد تا بیاندیشیم       
هار که ما را از وادي جهالت بـه        درود و سالم بر پیامبر و ائمۀ اط       . ما نیروي ایمان عطا فرمود    

هـا  کنند و چونان شمعی در جلوي ما در تـارکی      سوي کمال و وادي نور هدایتمان کرده، می       
 و رهـروان او تـا کربالهـاي    )7(درود بر سرور شهیدان حسین ابن علـی     . بوده و هستند  

ان دیگـر و  گیرنده خون حـسین و شـهید  ایران و درود بر ا مام عصر، قلب عالم امکان، انتقام 
اهللا و همیـشه در     درود و سالم بر شما امت حزب      . شکنهمچنین نائب برحقش، خمینی بت    

صحنه که شهیدان و فرزندان خود را در راه اسالم دادید تـا راه را بـراي مـا بـاز کننـد، کـه                         
  .کردند تا ما آزاد بیاندیشیم و آزاد زندگی کنیم

                                           
  .»بره«در اصل وصیت . 1
  .»به اندیشیم«در اصل وصیت . 2
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سالم امیدوارم که حال شما خـوب و        پس از تقدیم عرض      .خدمت خانواده عزیزم سالم   
هرگاه از احواالت اینجانب فرزند خود، محمـد میقـانی خواسـته باشـید،              . خوش بوده باشد  

شـود کـه   بـاري عـرض مـی   . باشمخوب در این موقع هستم و به دعاگویی شما مشغول می         
خواستم بگویم که مـادرم     . غرض از مزاحمتم این بود که خواستم طلب عفو و بخشش کنم           

یلی به گردنم حق داشتی؛ پدرم خیلی برایم زحمت کشیدید، ولی مـن بـراي شـما کـاري            خ
  . ببخشید و مرا دعا کنیدخواست از شما دارم که مرا. انجام ندادم

آن چنـد   .  کنیـد  1]عفـو [ام بنـده را     خواهرانم و برادرانم از اینکه حق شما را بجا نیاورده         
اي اي که در نامـه    این چند جمله و چند جمله     باشد و   نکته را که دست تو خواهر گرامی می       

  .باشدام باطل می که قبالً نوشته3هایینامهام سرهم کنید و بقیه وصیت نوشته2[...]که براي 
. نویسم و بدین چیزها جامۀ عمـل بپوشـانید      چند نکته را که تازه به یادم آمده برایتان می         

 از کتابخانه و همچنین دو تا نـوار، یکـی           باشدهایم می یکی اینکه چند کتاب در داخل کتاب      
 که کمی از آن صداي دکتر شریعتی است، جدا کنیـد      4نوحه موسوي و دیگري نوار آهنگران     

 هست و احتیاج ندارید ببریـد کتابخانـه و همچنـین خمـس و               مهایی که از خود   و آن کتاب  
  .دتاناز آن استفاده کنید براي خو که از خودم بود، بدهید و بعد هایی ةذکا

ام  خیلـی ظلـم کـرده    چون من.خواهد به او بدهیدو ببینید کسی از من پول یا چیزي می   
 بدهید و همچنـین اگـر یادتـان باشـد یـک روز              متومان حق مظالم به دفتر اما     ) 1000(هزار  

- مـی 7هـا  جـوان 6بازي که سرسره5برفی بود که از مدرسه آمده بودم و چند تومانی از جایی       
 تومان بود و از     20 الی   15ها تقریباً    کرده بودم و مصرف کرده بودم؛ آن پول        کردند، پول پیدا  

                                           
  .باشد» عفو«در اصل وصیت یک کلمه افتادگی دارد اما به سیاق جمله باید . 1
  .خوانا نیست. 2
  .»هاينامهوصیت«در اصل وصیت . 3
-خـوانی مـی   صادق آهنگران از مداحان دوران دفاع مقدس بود که در اکثر عملیات جنگی کنار رزمندگان بـه نوحـه                  . 4

  .قش مهمی داشتپرداخت و در تقویت روحیه رزمندگان ن
  .»جاي«در اصل وصیت . 5
  .»سرسربازي«در اصل وصیت . 6
  .»جوانانها«در اصل وصیت . 7
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 پسر عباس باقر که این دو نفرشان یادم اسـت،  بسطامیباقر 1[...]رضا ترابی، پسر آمنه و    علی
و بـاغ   ) شاه حسینی (رمضان و باغ اسماعیلشان      به اینها پولشان را برگردانید و از باغ حاجی        

 آنها را هم راضی کنیـد و اگـر کـسی حقـی     [...]ها  ن حسن، بعضی وقتگواهی و باغ حسی   
وسیله زمـان   از دکان اکبر پسر رستم کمی.  کنید[...]   خواست، اگر شد  داشت و حقش را می    

  . تومان بود، به او برگردانید50 که جمع پول آنها تقریباً [...] سالگی 11 یا 10 تا 3
  به امید پیروزي اسالم

  محمد میقانی
13/11/63  

                                           
 .اند، خوانا نیست مشخص شده[...] مواردي که با . 1
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   کلیديهايعبارت
I         ت میم خدایا در این مکان مقدس تو را به چهارده معصومدهم که به من توفیق روگردانی از  قَس

در دل شـب      را با عبادات خالصانه و گریه و زاري به درگاهت را           تیبه سو گناه، و روي آوردن     
  .ییفرماعنایت 

I     بـا یـک   یتـوان   نهایت ندارد و مانند دریایی است که اگر بخواهی مـی خدایا لطف و مرحمت تو 
 .موج کل گناه و عصیان خالیق را پاك کنی

I پس درگذر از گناه ما.  تو غنی هستی از مجازات ما و ما ضعیف در برابر عذابت:الها. 
I   شق اش عـ    اش نور و صـفا و همـه         من را توفیق آن دادي که پاي به مکانی بگذارم که همه           خدایا

 .بود و آن خاك گلگون، جبهه نام داشت
I         فشرد و من سرمست از این شور بارها بـه   درد عاشقی پوست و گوشت و استخوانم را درهم می

 .جبهه آمدم
I به آرزوي وصال تو پاي در این دیار نهادم:بارالها . 
I اي و تنها تویی موال و سرور من تو رحیمی، تو بخشنده: الهابار. 
I اش تطبیق دهد ه جبهه چه وقت به او نیاز دارد، یعنی جنگ را با زندگیانسان باید ببیند ک. 
I اگر اعزام بود بروید سپاه و تکلیف خودتان را از مسئولین سؤال کنید. 
I      اگر وظیفه شما جبهه رفتن بود و نرفتید و خداي نکرده جبهه به خاطر کمبود نیرو بـا مـشکالتی

 .زرگی گرفتار شدیم واي بر ما که به مصیبت بآن وقت ،مواجه شد

  رضا :نام
  نادري باجگیران :خانوادگی  نام

  محمدولی :پدر نام 
  ت ایراندخ:نام مادر

  1346دهم آبان  :تاریخ تولد
  شهرستان شاهرود :محل تولد
   متوسطهچهارم :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1367پنجم مرداد  :تاریخ شهادت
  آباد غرباسالم :محل شهادت
  اصابت ترکش  :نحوة شهادت

  زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  رضا نادري باجگیران
  

حیم  بسم   اهللا الرّحمن الرّ
  :پروردگارا

بینم و چشم خود را خشک از اشـک،            خود را سیاه می    بلق،  مرادانم چه شده است       نمی
 و دل را آینه معرفت و عشق نسبت به تو کـنم، امـا               بلند کنم خواهم ناله و افغان خود را         می

  .کنم ریکی چیز دیگر را مشاهده نمیدر دل جز هوا و هوس و تا
  :پروردگارا

شـنوم، بـه      در این چهارشنبۀ آخر سال، که ناله و افغان یاران خود را در دعاي توسل می               
خـورم،     مـی  1آلود خالـصانه غبطـه      هاي اشک   خورم و به آن سجده       حسرت می  آنهاهاي    گریه

را بـه پـاي میـز محاکمـه       ها محرومم، وقتی نفـس خـود          دانم چرا از این مناجات      خدایا نمی 
 2 دیگر نیز سپري شد و مـن جـز   سالکیشوم،  کشانم از آینده و آخرت خود بیمناك می     می

هر کسی از ظـن خـویش یـار و مـونس مـن             «. اندوه و حسرت چیزي براي خود نیندوختم      
 و از درون من نجست که چه سگی در وجودم النه کرده، همه گمان واهـی در رابطـه        3»شد

دانم که اسیري هستم در بند شـیطان،      و تنها این منم که از خودم خبر دارم و می          با من دارند    
  .دارد شود و مرا به گناه وا می ور می سگ نفس دائماً بر من حمله

شوم، خدایا در این مکـان مقـدس و بـه       خواهم خوب شوم اما حریف خود نمی       می :الها
مت می م  این شب عزیز، تو را به چهارده معصو        س  که به من توفیق روگردانی از گنـاه،         دهم  قَ

در دل شب    ]را[ را با عبادات خالصانه و گریه و زاري به درگاهت            تیبه سو و روي آوردن    
  .، و مرا از زمره مخلصانت قرار دهیییفرماعنایت 

  :پروردگارا
هـاي گـرم و سـوزان     هـاي وحـشتناك و دوزخ   در ظلمات و تیرگی روح خـود کـابوس      

هایی که من بـا اعمـال    کابوس. کند م و ترس را بر وجودم مستولی می   چیزهایی هستند که بی   
                                           

  .»قبطه«در اصل وصیت . 1
  .»جزء« در اصل وصیت .2
 ).اسرار مناز درون من نجست * هر کسی از ظن خود شد یار من( اشاره به شعر موالنا .3
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شماري که مرا از مقام واالي انـسانیت بـه        زشت خود بر نفس خویش روا داشتم، گناهان بی        
  .اسفل السافلین درجات سوق داد

 چگونه ترا بخوانم تا از مـن درگـذري،   .دانم که چگونه عذر به درگاهت بیاورم      نمی: الها
مگـر نـه   .  نه از روي کفر و سرکـشی ،وي جهل و نادانی بود که به دام شیطان افتادم        من از ر  

تـو خـود    . آوردم   خانه تو را به صدا در می        و درِ  مدخوان یماین بود که بعد از هر گناهی ترا         
پـس اي   . گفتی که اگر صدبار گناه کردي و صدبار هم توبه شکـستی بـاز بـه نـزد مـن آي                    

خـدایا لطـف و     . ام  ی زار و پشیمان از گذشته رو بـه سـویت کـرده            معبود، من اکنون با حالت    
 کـل  ، بـا یـک مـوج     یتوان  مرحمت تو نهایت ندارد و مانند دریایی است که اگر بخواهی می           

  .گناه و عصیان خالیق را پاك کنی
 پس درگذر از گنـاه مـا،   ، از مجازات ما و ما ضعیف در برابر عذابت        ، تو غنی هستی   :الها

دیدم و تو را هیچ، من با تو بیگانه بودم، از سر غفلت و نادانی بر هـر                 را می  روزگارانی خود 
حیـوانی بـودم پـست، گنـاه بـر مـن عـادتی شـده بـود و روز و شـام              . زدم  گناهی دامن می  

گویم که با همه این گناهان باز هم مرا مـورد لطـف خـود     نمودم، ترا شکر می    ها می   معصیت
  .ديی مرا ندر1ويدادي و پرده عصمت و آبر قرار می

روزهـا  . خدایا از سر خجالت چه بگویم، چگونه شـکر ایـن نعمـت تـو را بجـاي آورم                  
شدم، تا زمانی که انقـالب اسـالمی پـاي گرفـت و      سپري شد و هر روز من از تو دورتر می         

حکومت عدل برپا شد، با شروع انقالب در دل خود نوري را مشاهده کردم که نغمه آسـتان                 
شـد، دیگـر       بر من بیشتر آشـکار مـی       ها  شب داده بود، این تحول روزها و        ربوبیت تو را سر   

کـشید، در   اي مـرا بـه سـوي تـو مـی       معنی دوستی با تو را درك کردم بعد از هر گناهی قوه           
تا اینکه درهاي رحمت بیکـران تـو بـه روي       .  من حاالت روحانی ریشه دوانده بود      2اندرون

اش نـور      دادي که پاي به مکانی بگذارم که همه        این عاصی گشوده گشت و من را توفیق آن        
کم در این بازار عشق و        کم. اش عشق بود و آن خاك گلگون، جبهه نام داشت           و صفا و همه   

  .عاشقی واژه شهادت را درك کردم

                                           
 .»عابروي« در اصل وصیت .1
 .»اندون« در اصل وصیت .2
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رابطه من با تـو  . هایش بیرون آمده بودم من دیگر از ژرفاي زندگی پست دنیا و دلبستگی   
  . ینکه مرا عاشق خود کردي شد و تا اکترینزدنزدیک و 
فشرد و مـن سرمـست از         درد عاشقی پوست و گوشت و استخوانم را درهم می          1:بارالها

 بـه آرزوي وصـال تـو پـاي در ایـن دیـار نهـادم امـا               :2این شور بارها به جبهه آمدم، بارالها      
گی دانم که پایان این ظلمات و تاریکی کی خواهد بود و کی خورشید تابان شهادت تیر                 نمی

  .سازد زند و فجر و سپیده، آسمان تار دل مرا روشن می شب را کنار می
 با خود به همراه دارم و در این بازار جان فروشان، ارزشی             زیناچ اگر چه کاالیی     3:بارالها

من با این عشق اسـت  . توان قائل شد، اما اي خداي من این متاع اندك را بپذیر       براي آن نمی  
هـاي خـونین شـهادت را     هاي نه چندان دور صحنه  و در پس آیندهکشم ام، نفس می    که زنده 
 4]تـا مـن   [زنم، اي فریادرس فریاد کنندگان و اي نهایت آمال دلباختگان نظري فرما               رقم می 

قطعـه شـده بـه دیـدارت          تاز بر بالین تندر شهادت با جامه خونین و قطعه           در این وادي یکه   
  رصتی به من دهی چرا؟  در آن لحظه دوست دارم که ف:بیایم، الها

اي و تنها تویی موال و سـرور مـن، دوسـت دارم کـه در آن                   تو رحیمی، تو بخشنده   : الها
لحظه رو به قبله کنم و سر را به سجده گذارم و در حالت طاعت و بندگی، تو را براي چند                     

اه را صـدا بـزنم و آنگـ       ) عـج (ن  الهی العفو بگویم و موالي خود امام زمـا        . بار دیگر بخوانم  
  . پرواز کنمتیبه سو بال سبکشهادتین خود را بر زبان جاري سازم و سپس آزادانه و 

شاید که به این طریق از جرم و گنـاه مـن بگـذري و مـن بـا پـاره کـردن تمـام غـل و                          
  .کنم و پاي در سراي ربوبیت تو نهم  آزادانه رجعت تیبه سوهاي گناه و معصیت  زنجیر

* * *   
ن و دوستان دارم، خصوصاً عزیزانی که در خـط جبهـه و جنـگ          سخنی که با شما برادرا    

انـد و آن درد، مظلومیـت          مـا داشـته    گرانقـدر  است که شاید بیشتر شهداي       5یدرد دل هستند  

                                           
 .»بارلها« در اصل وصیت .1
 .»بارلها« در اصل وصیت .2
  .»بارلها« در اصل وصیت .3
 .»و ما را« در اصل وصیت .4
 .»در دلی« در اصل وصیت .5
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اسالم است، برادران عزیز انتظاري که از شماهاست از سایرین نیست، انتظاري کـه شـهدا و               
ایـد و     ه شـما همگـی در جبهـه بـوده         چـرا کـ   . امام از شما دارند، جداي از عام مردم اسـت         

ایـد کـه چگونـه در بعـضی از      مظلومیت اسالم و جنگ را در بعضی از مواقع مشاهده نموده    
رنج شهدا و   چطور حاصل خون و دست     ، کمبود نیرو، چه بر سر ما آمده       به خاطر ها    عملیات

ید و  ثمـر گـشته و چقـدر شـه          رزمندگان در آخر کار به علت نبودن نیـروي پـشتیبانی، بـی            
چقـدر  و  گون جبهه به جاي مانـده         مجروح و مفقوداالثر به خاطر همین مسئله در خاك الله         

ــانواده ــی خ ــا ب ــادران     ه ــدران و م ــسران و پ ــدان و هم ــار فرزن ــدر انتظ ــت، و چق سرپرس
  . شما به یأس مبدل گشتهيها يسنگر هم

رفـتن خـود     به یک بار یا چند بار جبهـه          کهبرادران عزیز چه شده است بعضی از ما را          
 کـشیده و دیگـر پـاي در         1ایم جلـو    مان را انجام داده     ایم و این مسئله که ما وظیفه        اکتفا کرده 

  .گذارید نمی] يپا[ها  جبهه
مان را با جنگ تطبیق دهیم، یعنی         عزیزان من، مشکل بزرگ این است که ما نباید زندگی         

رز تفکر براي کسی که امـام       فکر بکنیم که هر وقت بیکار هستیم باید به جبهه برویم، این ط            
خواهد تکلیفی، زندگی کند اشتباه اسـت، چـرا کـه مقلـد امـام، از خـود قـدرت                      دارد و می  

تصرفی در رابطه با امور زندگی ندارد، پس انسان باید ببیند که جبهه چـه وقـت بـه او نیـاز         
اج بـود و   اش تطبیق دهد، یعنی اگر درس بود، اگر مسئله ازدو           دارد، یعنی جنگ را با زندگی     

اگر هزار کار مهم دنیوي دیگر بود وقتی که به ما گفتند، جبهه به شما نیاز دارد، بایـد پـشت         
  .آیا مسئله اسالم مهمتر است یا درس و دیپلمت.  زدآنهاپا به همه 
اگـر جـوابی در     .  قسم در روز قیامت حساب امثال ما بسیار سخت خواهـد بـود             به خدا 

پـس در  .  خصوصاً رفقاي شهیدتان در روز محـشر داریـد      برابر چهره غرق در خون شهیدان     
 دانـشگاه، زن و شـوهر و پـدر و           به خاطر  درس،   به خاطر شهرها بمانید و اسالم و جبهه را        

  .مادر خالی بگذارید

                                           
 .باشد کنایه از پیش کشیدن و بهانه قراردادن می.1
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یعنـی اگـر    . تان و داستان و زندگی خودتان را تکلیفی از پـیش ببریـد              عزیزان من، جبهه  
ن را از مسئولین سؤال کنید، مسائل و مشکالت خـود           اعزام بود بروید سپاه و تکلیف خودتا      
  . ه چه در جواب به شما خواهند دادرا با آنان در میان بگذارید و ببینید ک

اگر تکلیف شما این بود که بمانید و دیگر با خیال راحت در شهر به اموراتتان رسـیدگی    
 آنهـا  جنازه 2عیه در تشی کردند با خیال آسود    1عیکنید و اگر فرداي آن روز صد شهید نیز تشی         

شرکت کنید چرا که تکلیف خودتان جبهه رفتن نبوده و اما اگر وظیفه شما جبهه رفتن بـود                  
 واي آن وقـت  ،و نرفتید و خداي نکرده جبهه به خاطر کمبود نیرو با مشکالتی مواجـه شـد      

ایتان را،  توانید پیکر پاك شهد      می ییرودیگر با چه    . بر ما که به مصیبت بزرگی گرفتار شدیم       
 ییآنهـا گمان باید جوابگوي فرزندان یتیم شهدا          کنید، بی  3عیدوستان غرق در خونتان را تشی     

جـواب آن درس و زنـدگی و   ؛ و انـد باشـید    هـم ندیـده  بـار  کی پدر خود را چهرهکه حتی  
  . امثالهم نیست

  »در سر قبرم این مطلب نوشته شود«
 با کمی گریـه و یـک فاتحـه خوانـدن ـ      روي، کمی درنگ کن ـ آیا   اي برادر کجا می )1

ـ ا تنها بر مزار من و امثال من مسئولیتی را که با رفتن خود بر دوش تـو گذاشـته      ـ م را از ی  ادی
گر خواهیم بود که تو با این مسئولیت سنگین چه خواهی کـرد و                 برد یا نه، ما نظاره     یخواه

 در جبهه است، آنگاه که، جبهـه  اما مسئولیت، ادامه دادن راه ماست و ادامه راه ما، حضور تو  
  .نیاز به تو دارد و تکلیف تو حضور در جبهه است

  .ریال به عنوان حق مظالم بپردازید/25000 مبلغ  )2
 به عنوان کمک به جنـگ  12 ریال، را به واحد اطالعات عملیات تیپ     100000/ مبلغ    )3
  .دیینماهدیه 
 روز نماز قضا    3 قضا و    روزه روز   2 یک    از کلیه دوستان و آشنایان تقاضا دارم که هر          )4

  .برایم بجا آورند

                                           
 .»تشیع« در اصل وصیت .1
  .»تشیع« در اصل وصیت .2
 .»تشیع« در اصل وصیت .3
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 پیکر مرا در مزار شهداي شاهرود در کنار دوست شهیدم، علی کلباسی دفـن کنیـد و                   )5
  .ام برنگشت، مزار هر یک از شهدا مزار من است اگر جنازه

بـه  طلبم و امیدوارم که هر بدي که از طرف من             در نهایت از تمامی دوستان حاللیت می      
  .دییببخشاشما رسیده است را به بزرگواري خود 

  1»اهللا  اهللا و اشهد ان محمداً رسولالاشهدان ال اله ا«
  عبدالعاصی رضا نادري

                                           
 . شهادتین در مکتب شیعیان.1
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   کلیديهايعبارت
I                 هادت، در ایـن راه پایـدار        شـ  بنده با میل و اشتیاق به این راه شتافتم و تا جاي امکان و تا موقـع

 .خواهم ماند
I          تا پاي شهادت در سنگر ایستادگی خواهم کرد و در این برهه از زمان تشخیص دادم که در خانه

 .شرط مسلمانی نیست. نشستن و در بستر راحت آرمیدن
I اند شهادت رسیده یعنی د بلکه به کام اصلی خودیینگو شهیدان را ناکام، دیینگو. 
I          تـر اسـت و فرزنـدان خـود را تربیـت              مادران بدانید که تربیت کودکان خود از خون من سازنده

 .اسالمی و قرآنی بدهید نه تربیت شیطانی
I دینگه دار را همچنین پرشور )7(ن عزاي امام حسی. 
I ها را نگذارید گـرد و غبـار فـرا     هاي کتابخانه ها را خالی نکنید که جاي شهدا است و کتاب  جبهه

 .گیرد
I  ید که نماز ستون دین استنماز به پا دار« و دینگه داردعاها را پرشور و حال. 
I  برادروار باشید تا خداوند از شما راضی باشد ودیکنبا همدیگر برادرانه زندگی . 
I ملت اسالم را آن نور دیدگان مستضعفان را تنها بگذاریـد او را دعـا                تپنده امام را این قلب      مبادا 

 . کنید
I  ود و نگذارید یاد شهیدان از قلوب بردینگه دار را گرممجالس شهدا. 

  سیدمحمدرضا :نام
  نادري :خانوادگی  نام

  انسلیم :پدر نام 
   کلثوم:نام مادر

  1346پنجم شهریور و بیست :تاریخ تولد
 در روستاي میقـان از توابـع        :محل تولد 

  شهرستان شاهرود
  سوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1363پانزدهم اسفند  :تاریخ شهادت
   بیمارستان نمازي شیراز :محل شهادت
   قطع نخاع :نحوة شهادت

 دگاهشزا گلزار شهداي :مزار
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  محمدرضا نادريسید
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  2»اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون  سبیل  فی1و التحسبن الذین قتلوا«

 سزاوار آفریدگار است که تمـام آدمیـان را جـان داد و روح معنـوي در وجـود او                     3]...[
 واحد و قهار قدم در ایـن راه         دوانید و در سرما عقل قرار داد، اینجانب با ایمان به پروردگار           

باشـم و بـا درود بـر پیـامبر خـاتم رسـول گرامـی         گذاشتم و نیازمنـد لطـف و کـرم او مـی       
) عج( صاحب العصر امام زمان    ژهیبه و  و برگزیدگان راه حق،      )7(و امامان ) 6(اسالم

  .و با درود بر رهبر کبیر انقالب
  :نویسم اهللا می اي امت حزباي به عنوان وصیت بر من بنا به وظیفه شرعی چند کلمه

هادت، در ایـن   ش 4اوالً بنده با میل و اشتیاق به این راه شتافتم و تا جاي امکان و تا موقع                
راه پایدار خواهم ماند و تا پاي شهادت در سنگر ایستادگی خواهم کـرد و در ایـن برهـه از             

  .انی نیستشرط مسلم. زمان تشخیص دادم که در خانه نشستن و در بستر راحت آرمیدن
 و اال ایـن ذره نـاچیز را   5»مرا بخوانید تا شما را اجابت کـنم    «اي    خودت گفته : پروردگارا

  .چه جاي آنکه در برابر عظمت و جالل و بزرگی تو به زبان آید
خواهم که در عـزاي مـن گریـه و زاري نکنیـد، کـه       برادران و خواهران عزیز از شما می    

مـرگ  «: فـت  گ 7)7(ی عموي خود حسین بن عل      که در روز عاشورا به     )7(6چون قاسم 
 سـاالر شـهیدان کنیـد و        )7(نگریه بـراي امـام حـسی      ] و[» بینم   می نیریشرا چون عسل    

                                           
 .»قتلو« در اصل وصیت .1
انـد و نـزد خدایـشان روزي      اند بلکه زنـده   اند مرده مپندارید آنان که در راه خدا کشته شده       «: ترجمه. 169 / آل عمران  .2

 ».خورندمی
  .خوانا نیست .3
 .»موقعه« در اصل وصیت .4
ستجب لکم«:  ترجمه.5 دعونی اَ  .60 /ـ غافر»اُ
 .تعلیقات. ك. ر.6
ن العسل   «.7 المعلیه(از سخنان در ؟ حضرت قاسم بن حسن  . »اَحلی م علیـه (اي است که از امـام حـسین  در لحظه) الس-

الم اذن میدان ؟ و جنگیدن گرفت) الس.  
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انـد و سـخنی بـا         رسـیده ) شهادت(د   بلکه به کام اصلی خو     دیینگو شهیدان را ناکام،     دیینگو
ان خـود را    تـر اسـت و فرزنـد        از خون مـن سـازنده     ] خود[مادران بدانید که تربیت کودکان      

 را همچنـین  )7(ن و عـزاي امـام حـسی    ی و قرآنی بدهید نه تربیت شیطانیتربیت اسالم
  .کنید) اي جبهه(ی ی و عزا را عزاي کربالدینگه دارپرشور 

هـا را نگذاریـد گـرد و          هاي کتابخانه   ها را خالی نکنید که جاي شهدا است و کتاب           جبهه
 و  نگه داشـته   بوده که اسالم را پیروز و سرافراز         ها  شدن خواندنها و آگاه     1[...]غبار فرا گیرد    

  .»نماز به پا دارید که نماز ستون دین است« و دینگه داردعاها را پرشور و حال 
 درس  ،سخنی با برادران محصل که برادران و خواهران عزیز شما نسل نو انقالب هستید             

 نه درس   ، باشد یطلبگ بخوانید و سنگر خود را حفظ کنید و درس خواندنتان درس خواندن           
 بـراي یـاري اسـالم       ،درس را براي خداوند بخوانید، براي رضـاي خـدا         . مریکاییآخواندن  

هیچ عبادتی را کوچک نشمارید، که ممکن است کسی صـد       . بخوانید نه براي مدرك و غیره     
سال نماز بخواند وارد بهشت نشود و کـسی بـا عبـادت کـوچکی وارد بهـشت شـود و بـا                       

 بـراي   مبـادا  برادروار باشید تا خداوند از شما راضی باشـد،            و دیکننه زندگی   همدیگر برادرا 
 و امـام را     نـدارد ة دنیا هیچ ارزشـی      روزچیز ناچیزي بر سر همدیگر داد بکشید، که این دو           

.  ملت اسالم را آن نور دیدگان مستـضعفان را تنهـا بگذاریـد او را دعـا کنیـد       تپندهاین قلب   
انـد و در رکـاب امـام زمـان            سانی که از جان و هستی خود گذشـته        برادران پاسدار را این ک    

... اهللا را در امـور اجتمـاعی و مـذهبی             بـرادران حـزب   . هستند را یاري و کمک دهید     ) عج(
  . و نگذارید یاد شهیدان از قلوب بروددینگه دار را گرمکمک کنید و مجالس شهدا 

سـخنی بـا بـرادران انجمـن        هاي اسـالمی شـرکت کنیـد و           و برادران محصل در انجمن    
.  که اي برادران شما باید نمونه باشید در اخالق و رفتار و در درس خواندن       ها  ارگاناسالمی  

) عج( دیده شود و اخالقی از شما سر بزند که قلب امام زمان              یحال  بادا از شما سستی و بی     م
ـ  سرسخت برخورد کنید و    3 و با این دو رویان     2با منافقین ؛ و   را برنجاند   را آنهـا  کثیـف  وزهپ

  .بر خاك بمالید
                                           

 .خوانا نیست .1
 .تعلیقات. ك. ر. 2
 .»درویان« در اصل وصیت .3
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سـازي    ها دانـشگاه انـسان      ها را پر کنید که جبهه        ساکت بنشیند و جبهه    آنهامبادا در برابر    
اهللا مبـادا از آمـدن        دعا کنید و اي مادران و بـرادران حـزب         ) عج(ن  براي فرج امام زما   . است

آید و بنا به تکلیـف شـرعی         ها خودداري کنید که قلب امام به درد می          فرزندان خود به جبهه   
خواستم بیشتر بگویم، ولی وقـت شـما        که بدترین گناه است می    .  و غیبت نکنید   دیینماعمل  
ام را  تر است و دوستان و آشنایان راه شهیدان را ادامه دهید و اسلحه بـه زمـین افتـاده                 گرامی

نـم کـه شـما را      دا  در دست بگیرید و بر خصم زبون بتازید که شما پیروزید پدر و مادرم می              
 مادرم شـیرت را حاللـم    ،دیینما مرا عفو کنید و حاللم       ،ناراحت کردم و با شما تندي نمودم      
) عـج (صبري از خود نشان دهید که شما نزد امام زمـان            کن و براي من گریه نکن و مبادا بی        

  .دیباش روسفید می
ی خودتـان مـرا      با تندي دیدید بـه بزرگـ       1برادران و خواهران اگر از من خطا و اشتباهی        

بندي درست نبود و وقت گرامی شما را گـرفتم مـرا               ببخشید اگر جمله   د،یینماعفو و حالل    
  .همیشه در رضاي خدا قدم گذاریدد؛ و  و خطایم بپوشانیدیینماحالل 

  
ــذار رضــاي دوســت بدســت آر  ــران بگ   و دیگ

ــاد     ــتی افت ــوبی آش ــو محب ــو ت ــا چ ــه ب ــرا ک   م
  

ــ   ــد ار برانگیزنـ ــم باشـ ــه غـ ــه چـ ــزار فتنـ   دهـ
ــد   ــگ برخیزن ــه جن ــالم ب ــه ع ــر هم   2رواســت گ

    

  :و برادران عزیز و گرامی مطلب اصلی فقط اسالم است و دشمن اصلی کفّار هستند 
  

  کی رفته اي زدل که تمنا کـنم تـو را          
  با صد هزار جلوه برون آمدي که من       

  

  3که بودي نهفته کـه پیـدا کـنم تـرا            
  4با صد هزار دیده تماشـا کـنم تـرا         

    

ان صفتان را گوش فرا ندهید و وحدت را حفظ کنید و همدیگر را موعظـه      تبلیغات شیط 
 و آن را زندانی کنید و همدیگر را امر بـه معـروف و نهـی از                  دیدارنگهکنید و زبان خود را      

                                           
 .»اشتاهی« در اصل وصیت .1
 . غزل از سعدي شیرازي.2
  .»...اي زدلاي رفته« غزل از فروغی بسطامی است در اصل وصیت .3
  .»با صدهزار جلوه روان آمدي؟« در اصل وصیت .4



 )دفتر دوازدهم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)16(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 606

 و هـر کـار کـه        دییـ نمابرادران گرامی با همدیگر با مالیمت و مهربانی رفتـار           ؛ و   منکر کنید 
  .ها را پر کنید  جبههکنید براي رضاي خدا باشد و می

  
   قلم، قلم تفنگ اسـت امـروز       اهلهان  

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

  برگیر سالح خود، که جنگ اسـت امـروز        
  در خانه به هر بهانـه، ننـگ اسـت امـروز           

  

  

خواستم وقت شما را زیاد بگیرم اما وظیفه خود دانستم که دگر باشـم کـه وظیفـه          و نمی 
  .دیینماببخشید مرا حالل .  و وقت شما را زیاد گرفتمخود را به اتمام برسانم

  

   اهللا و برکاتهۀوالسالم علیکم و رحم
  وصیت نامه حقیر محمدرضا نادري

  1363الحرام سال   محرم28 ـ 2/8/63
  

، کنار شـهید    دیمحمد شه  کوچهو من اگر جسد داشتم، مرا در میقان بر سر مزار شهداي             
  .دیینما دفن يمهد

   میقانيمهد) امامشهر(گروهان امام حسین، اعزامی از شاهرود گردان کربال ـ 
   شهید محمدکوچهاسالمشهر، میقان 
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  هاي کلیدي عبارت
I چه بهتر از دنیا رفتن در سنگر دفاع از اسالم و قرآن عزیز باشد. 
I ه جان دادن و به معبود خود رسیدن در دل سنگرچه زیباست لحظ. 
I    ر توان دارید در راه فراگیري علم به کار ببرید تا ان شاء اهللا این مملکـت                 برادران عزیزم هرچه د

 .اسالمی الگویی براي دیگر ممالک زیر سلطه دنیا باشد
I براي ظهور ولی عصر دعا کنید.  

  اصغر  علی:نام
   نادعلی: خانوادگی نام
  حسینقلی: پدر نام 

   صغرا:نام مادر
   1340 دهم دي :تاریخ تولد
   شهرستان شاهرود:محل تولد
   دیپلم:تحصیالت
   ژاندارمري:کننده ارگان اعزام

  1361پنجم شهریور   و  بیست:تاریخ شهادت
  آباد کردستان   باقر:محل شهادت
  صابت ترکش ا:نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  اصغر نادعلیعلی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1بسم رب الشهدا و الصدیقین

  :ادران عزیزخدمت پدر و مادر عزیزم و دیگر بر] 2باسالم[
عقیده دارم که پایان هستی نیستی است، چه بهتر از دنیا رفـتن در سـنگر دفـاع از اسـالم و                      

تنهـا  .  جان دادن و به معبود خود رسیدن در دل سـنگر            3چه زیباست لحظه  . قرآن عزیز باشد  
حرفی که براي تمامی برادران عزیز دارم این است که هرچـه تـوان دارنـد در راه فراگیـري                    

زیـر  ] ي[  هـا  براي دیگـر مملکـت     5 این مملکت اسالمی الگویی    4انشاءاهللابکار ببرند، تا    علم  
ـ عزخداوندا عمر امام    . یی و استقالل رسیدن آنان باشد     خودکفاسلطه دنیا جهت      کـه یـک     زی

. طـوالنی بگردانـد  ) عج (زمان صاحباو باد، تا ظهور مهدي    ] عمر[عمر ما فداي یک لحظه      
  . کنیدعصر دعا  براي ظهور ولی

  

  6والسالم علی من اتَّبع الهدي
  7علی اصغر نادعلی

24/6[...] /8  

                                           
 .»صدیقین«در اصل وصیت . 1
  . باشد»باسالم«آید که باید در اصل وصیت ناخوانا است ولی از سیاق عبارت برمی .2
 .»هايلحظه«در اصل وصیت  .3
 .»انشااهللا«در اصل وصیت  .4
 .»الگوي« در اصل وصیت .5
 .»وسالم من تبع الهدي«در اصل وصیت  .6
 .و خود شهید آنرا خط زده است» ...ضمناً هرچه خداوند داده است«ذیل وصیت به خط شهید نادعلی نوشته شده  .7
  .نامه ناخوانا استسال تحریر وصیت. 8
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   کلیديهايعبارت
I       خدا شتافتن و چه زیباست راه شـهیدان را ادامـه دادن و       يبه سو چه زیباست عاشقانه و عارفانه 

  .چه زیباست در راه خدا جنگیدن
I           گاهانه به اسـتقبال شـهادت رفـتن و چـه           چه زیباست امر رهبر را اطاعت کردن و چه زیباست آ

 .مشکل است ماندن و وارث خون شهیدان شدن
I سعی کنید، دنیا را بشناسید و فریب زرق و برق دنیا را نخورید. 
I خواهم که مرگم را شهادت در راه خودت قرار دهی خدایا از تو می. 
I مـرا از بـالي   : ایاخـد . اي اسـت  محتاجم مکن که تهمت بزنم زیرا تهمت خیانت ظالمانـه       : خدایا

 .غرور و خودخواهی نجات ده تا حقایق وجود را ببینم و جمال زیباي ترا مشاهده کنم
I باشد یکی از عوامل مهم پیروزي انقالب اسالمی و تداوم آن وحدت کلمه می . 
I  باشد یکی دیگر از عوامل پیروزي انقالب و تداوم آن بوده و می) والیت فقیه(رهبري امام امت. 
I  که در کلیه امور پیرو ولی فقیه و از روحانیون متعهد و مسئول و در خط امـام کـه بـه                       بر ماست 

 .باشند حمایت کنیم عنوان بازوان ولی فقیه می
I شکن جمعه را ترك نکنید  سنگر نماز وحدت آفرین و دشمنگاه چیه. 
I به دعاي کمیل و توسل توجه خاصی داشته باشید. 
I  ها حداقل یک صفحه قرآن را بخوانید صبح صحیح یاد بگیرید و به طورقرآن را. 

  محمدحسن :نام
  نادعلی :خانوادگی  نام

   امامقلی :پدر نام 
   فاطمه:نام مادر

   1347هفتم بهمن :تاریخ تولد
آباد از   روستاي شریف  :محل تولد 

  توابع شهرستان شاهرود
  چهارم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365رم دي چها :تاریخ شهادت
   شلمچه :محل شهادت
   :نحوة شهادت

 زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  محمدحسن نادعلی
  

ح   میبسم اهللا الرّحمن الرّ
  2»دبار زحفاً فالتولوهم اال1یا ایهاالذین آمنوا اذا لقیتم الذّین کفروا«
اي اهل ایمان هر گاه با تهاجم و تعرض کافران در میدان کارزار روبرو شوید، مبادا از بـیم                   «

  .»ه و از جنگ بگریزید پشت به دشمن کردآنها
 و آفریننـده و خـالق       3»گردیم   او باز می   يبه سو همه از آنیم و     «بنام خداي عزّ و جل که       

 عزیزمـان پیـر     4و با سالم به رهبر    ) عج(ن  با سالم بر پیشگاه مقدس آقا امام زما       . جهان است 
 که با خون    یندایة جهانیان و با سالم بر شهیدان شه       دارکنندیبدار تاریخ و       شب زنده  5جماران

 شـهدا و بـا   يها رساندند و با سالم بر خانوادهيروزی کردند و آنرا به پيارین انقالب را آب یا
پرور و با سالم بر شما پدر و مادر گرامی و تمام اقوام و خویـشان             سالم بر شما امت رزمنده    

  6خواهم چند کالمی را به عنوان وصیت بر روي کاغذ بیاورم و دوستان، حال می
 خدا شتافتن و چه زیباست راه شهیدان را ادامـه           يبه سو  زیباست عاشقانه و عارفانه      چه

دادن و چه زیباست در راه خدا جنگیدن و چه زیباست امر رهبـر را اطاعـت کـردن و چـه                      
زیباست آگاهانه به استقبال شهادت رفتن و چه مشکل است ماندن و وارث خـون شـهیدان                 

  .شدن
دایت کردي و ما را از منکرات بازداشتی، خـدایا تـرا سـپاس    خدایا ترا سپاس که ما را ه     

اي کـاش   .  مهـدي باشـم    بر حق که توفیق پیدا کردم در راه خونین رهبر همیشه بیدار، نایب            
شـما  . کنـدم  شناخته و درك کرده بودم و از این دنیاي فـانی دل مـی       ] از[عمق دنیا را زودتر     

                                           
 .»کفرو« اصل وصیت  در.1
 .15 / االنفال.2
ا الیه راجعون«:  ترجمه.3 ا هللا و انّ  .»انّ
 .»برهبر« در اصل وصیت .4
 .تعلیقات. ك. ر.5
نامه بسیجی عاشق محمدحسین نـادعلی فرزنـد امـام          وصیت: (اند قبل از شروع وصیت در نسخه تایپی وصیت آورده         .6

  ).باشد صادره از شاهرود می2علی، بشماره شناسنامه 
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من که رفتم الاقل شما کـار       .  دنیا را نخورید   سعی کنید، دنیا را بشناسید و فریب زرق و برق         
. نیک کنید و معصیت و گناه انجام ندهید، تا خالص و پاك ایـن دنیـاي فـانی را وداع کنیـد                     

ام و مـن      دانی که من گناه بسیار کـرده      خدایا در این چند صباحی که در این دنیا بودم تو می           
تو مهربـان و رئـوف   . و کرم توستامیدم به لطف . ام خجل و شرمنده، رو به سوي تو آورده    

ضـعیفیم و طاقـت      بنـده چون مـا    » خدایا تو با فضل خود با ما رفتار کن نه با عدل           «. هستی
  .عدل تو را نداریم

خواهم که مرگم را شهادت در راه خودت قرار دهی که شهادت بهتـرین                خدایا از تو می   
 لطفی در حق من بنما که در        آن چنان قدرتی به من عطا کن و آن چنان         : بارالها. هاست  مرگ

چـون  به پـدر و مـادرم صـبري         : بارالها. نام تو را بر زبان داشته باشم      . آخرین لحظات عمرم  
 جاي گریه و زاري کردن براي من بـه درگاهـت            ، عطا کن تا به    )3(ه   و فاطم  )7( یعل

هـاي    تـا در غوغـاي کـشمکش      . خدایا خوش دارم گمنام و تنها باشم      . شکر و تسبیح گویند   
  . 1وچ مدفون شومپ

مـرا از   : خـدایا . اي است   محتاجم مکن که تهمت بزنم زیرا تهمت خیانت ظالمانه        : خدایا
بالي غرور و خودخواهی نجات ده تا حقایق وجود را ببینم و جمـال زیبـاي تـرا مـشاهده                    

گریزم تو مرا در جـوار رحمـت خـود            از عالم و عالمیان می    . آیم   تو می  يبه سو : خدایا. کنم
  .ه، خدایا نگذار دروغ بگویم، زیرا دروغ ظلم کثیفی استسکنی د

 مهم پیروزي انقالب اسـالمی  عوامل که توجه دارید یکی از گونه هماندوستان و برادران    
 یـک بـرادر کوچـک تقاضـا دارم هرچـه      به عنوانباشد از شما     و تداوم آن وحدت کلمه می     

ی بردارید که همانـا تفرقـه باعـث         یبیشتر در حفظ اتّحاد کوشا بوده و دست از تفرقه و جدا           
یکی دیگر از عوامل پیروزي انقـالب و   ) والیت فقیه (ضمناً رهبري امام امت     . شکست است 

 که در کلیه امور پیرو ولی فقیه و از روحانیون متعهد و    بر ماست باشد و     تداوم آن بوده و می    
 کنـیم و از شـما       باشـند حمایـت     مسئول و در خط امام که به عنوان بـازوان ولـی فقیـه مـی               

شکن جمعـه را تـرك نکنیـد و بـه       سنگر نماز وحدت آفرین و دشمنگاه چیهخواهم که   می

                                           
 .»شود« در اصل وصیت .1
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هاي انقالبی چون سپاه پاسـداران،      کمیل و توسل توجه خاصی داشته باشید، از ارگان         1دعاي
هـاي انقالبـی    ، بسیج مستـضعفین و سـایر ارگـان   2جهاد سازندگی، حزب جمهوري اسالمی    

من براساس رسالت و مـسئولیتی کـه حـس          . دییبنما همکاري الزم را     آنها با   حمایت کنید و  
 يخونبهـا نموده بودم در راه خدا و براي پاسداري و حراست از انقالب کبیـر اسـالمی کـه                   

  . هزار کشته و مجروح است به جبهه آمده و به جنگ علیه صدام و صدامیان پرداختمها ده
اید که عاشق اسالم و قرآن        د که فرزندي تربیت کرده    شما اي پدر و مادر عزیز افتخار کنی       

ایـد و   ها برایم زحمت کـشیده  کوشید تا حق پیروز شود و مرا حالل کنید شما سال    بود و می  
اند و کفار نابودند و شما فرزنـدي بـراي اسـالم              اما، مادر بدان که شهدا زنده     ؛ و   اید  رنج برده 

نتشار آن در جهان، شرکت و جـان خـود را در راه   اید که براي دفاع از اسالم و ا   تربیت کرده 
 فدا کرد و شما اي پدر و مادر عزیزم شما در نزد خدا اجري عظـیم داریـد و            )7(ن  حسی

  . و یاران مظلومش گریه و زاري کنید)7(ن گویم که گریه نکنید بلکه براي حسی من نمی
ود و در نمـاز جماعـت        یادتان نـر   نماز جمعه ] از[اي پدر و مادر و برادران و خواهرانم         

اي   و فاتحـه دییایبهاي جمعه بر سر مزار  شرکت کنید و نماز را در اول وقت بخوانید و شب 
ـ بـه   بخوانید و روح شهدا را شاد کنید و          بـرادرانم  .  باشـید  آنهـا هـاي      شـهدا و خـانواده     3ادی

ذاریـد و   و انبیاء است ادامه دهیـد و امـام را تنهـا نگ         )7(ن   راهم را که راه حسی     دوارمیام
  .پیرو والیت فقیه باشید

هـاي متفرقـه را در مواقـع بیکـاري            برادران و خواهرانم درس را فراموش نکنید و کتاب        
] را[هـا حـداقل یـک صـفحه قـرآن              صحیح یاد بگیریـد و صـبح       به طور بخوانید و قرآن را     

ام و دعـا بـراي امـ   ] از[ کمیل و دعاي توسل و دیگر دعاهـا را بخوانیـد و              4يبخوانید و دعا  
 .دعا کنید) عج(رزمندگان یادتان نرود و نیز براي تعجیل ظهور حضرت مهدي

                                           
 .»بدعاي« در اصل وصیت .1
 .تعلیقات. ك. ر.2
 .»بیاد« در اصل وصیت .3
 .»دعا« در اصل وصیت .4
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یک ماه براي من روزه بگیرید و یک ماه هم نماز بخوانید و اگر امکان دارد مرا در کنـار                    
مرقد پاك دوست عزیزم مجید اسد یا در کنار مرقد پاك دوست مهربانم محمدرضا صـمدي        

  .به خاك بسپارید
آباد نذر کرده بودم بخرید و نصب کنید تا یادگـاري از     براي مسجد شریف   هایی که   چراغ

در آخر امیدوارم شـما پـدر و مـادر و بـرادرانم و خـواهرانم و قـوم و                    . من در مسجد باشد   
پرور شـاهرود     تمام امت شهید  ] از[شناختند و     خویشان و تمام دوستان و آشنایانی که مرا می        

  .اید مرا ببخشید  دعا دارم و اگر بدي از من دیدهمرا حالل کنید و از شما التماس
  

الم ـ التماس دعا والس  
  برادر کوچک شما محمدحسن نادعلی

  
 در مسلخ عشق جان فدا بایـد کـرد        

  
ــه    ــردحــسینیعنــی ب ــد ک ــدا بای   اقت

 بــا ســر بــه لقــاي یــار بایــد رفــتن  
  

  ادا بایـد کـرد     گونه  نیا که   استدینی    
   خمینی را نگهدارخدایا خدایا تا انقالب مهدي  

  .دیدار روي مهدي نصیب ما بفرما ـ رزمندگان اسالم نصرت عطا بفرما
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   کلیديهايعبارت
I باشم  می، آنجا که غیر از خدا انسان به چیزي نظر ندارد،من اکنون در دانشگاه الهی. 
I     هـر آن یـاد خـدا و         خواهم که به خدا توکل کنند و نماز بخوانند و در            از برادران و خواهران می 

 قرآن و امام باشند و امر او را سرلوحه زندگی خود نمایند
I  کنم که پیرو امام باشند و در فتوایش عمیقاً فکر کنند اهللا سفارش می به دوستان و امت حزبو . 
I ن  که روزي برسد تا پدر و مادر و تمامی مردم ایران بتواننـد بـا آزادي قبـر امـام حـسی                    شاءاهللا  ان

 بیت عصمت و طهارت را در بغل گیرند یر اهل ساو )7(
I            را آنهـا ن بر مستکبرین پیـروز و   یخداوند به امام عزیز طول عمر عطا فرماید تا با یاري مستضعف 

 از صحنه روزگار نابود نماید

  علی :نام
  نادعلیان :خانوادگی  نام

  گلعلی :پدر نام 
   لیال:نام مادر

  1332بیست و سوم شهریور  :تاریخ تولد
   شهرستان مهدیشهر:محل تولد

  پایان دوره ابتدایی :حصیالتت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

   1361بهمن  دوم و بیست: تاریخ شهادت
   رقابیه :محل شهادت
  اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  علی نادعلیان
  

  اهللا الرّحمن الرّحیم بسم
خـدا و    ولبنده و رس  ) 6(نکه محمد ی خدا و شهادت بر ا     یگانگیه  بعد از شهادت ب   

ـ ان وال یاهللا، امامان معصوم و وال    اء بر حقّ رسول   یدوازده نفر اوص   قۀ یه بـا صـد    یـ ۀ اله یـ ت کلّ ی
عت یباشند و بعد از اقرار به تمام شئون شر        ین م یهم اجمع یاهللا عل طاهره حضرت زهراء سالم   

 شناسنامه  يان دارا ی نادعل ینجانب آقاعل ی و بدون اجبار ا    ین تندرست ی، در ع  )6(يمحمد
  .شهري گل ساکن مهدیشهر فرزند علي صادره از مهد206

ان یـ  نادعل ی عباسـقل  ي را که با نظارت آقا     یدحسن شاهدان ی س ي خود قرار دادم آقا    یوص
  :دین اوراق شرح داده شده عمل نمای من که در ايهاتیبه وص
ز و  یـ ــ تجه  3.  باشـد  یـ نماز وحشت امت محمد هر کـس       2ن خدا   یـ محل دفن سرزم   1
  . قرآنياردهیتعز

کفـارات  . و خمـس و زکـات نـدارد       . خود اسـت  ]ي[ آقا با خدا     يجارینماز و روزه است   
  .ابت حج نداردین. ندارد

ه یـ شود از ثلث مـالم برداشـته و بق        یتر که حساب نم    که از افضل   ین موارد قسمت  یو از ا  
ـ دادن حق زن و حـق مهر      : ر به مصرف برساند   یثلث را در مورد ز     ال ه مـ یـ باشـد و بق   یه مـ  ی

  .ندارند
 خانه بـه   بابتال  یون و پانصدهزار ر   یلیک م ی: قرار است نی من از ا   يهايون و بدهکار  ید

  .ان و سند خانه به مادرمی نادعلیعباسقل
 ماهانه حقوقم   س بگیرید ری پاك   حق حقوق از کارخانه   : ن شرح است  یو مطالبات من بد   

 يرنقـد ی غ حـق جیـره    تومـان هـم      100 تومان حقوق اسـت و       26000. باشدین شرح م  یبد
-یت اطفال خود را بالحاظ غبطه اصغار واگـذار مـ          یومیو ق . رندیاست از کارخانه بگ   خاویار  

  . ندارديکنم به آقا
  

میامضاء ق      امضا ناظر      یامضاء وص  
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نامه بنده خدا و پیرو قرآن و عترت پیـامبر و ولـی فقیـه، مجتهـد اعلـم، خمینـی                       وصیت
  شکن بت

  سالم علیکم
امید است کـه شـاید مـورد لطـف خداونـد        : کنم  ن شروع می  یوصیتم را چن  پس از سالم    

اکنون که به جبهه آمده و جهاد در راه   .  نائل آیم  به وصالش یکتا قرار گیرم و مثل شیفتگانش       
 1ام را عفو     تا شاید به گناهان گذشته     ،ام، میل دارم مورد لطفش قرار گیرد        خدا را شروع نموده   

من اکنون در دانشگاه الهی آنجا که غیـر از خـدا انـسان           . ید باشم بنماید و در رستاخیز روسپ    
امید دارم که پـس از قبـول شـهادت، پـدر و مـادرم بـه خـدا            . باشم   می ،به چیزي نظر ندارد   

از بـرادران و    ؛ و    نمایـد  3 معـصومین را شـفیعم     2متوسل شده و از خـدا بخواهنـد کـه ائمـه           
 بخوانند و در هـر آن یـاد خـدا و قـرآن و          خواهم که به خدا توکل کنند و نماز         خواهران می 

به ؛ و  امام باشند و امر او را سرلوحه زندگی خود نمایند و اصول و فروع دین را انجام دهند                 
. کنم که پیرو امام باشند و در فتوایش عمیقاً فکـر کننـد              اهللا سفارش می    دوستان و امت حزب   

امیدوارم که با یـاري خداونـد       . اند  رفتهاند و راه فرار را پیش گ        اکنون کفّار خوار و ذلیل شده     
 کـه روزي برسـد تـا پـدر و           شاءاهللا  ان. نابود شوند و دین خدا در تمامی سرزمین پیاده شود         

بیت عصمت و      سایر اهل  و )3(ن  مادر و تمامی مردم ایران بتوانند با آزادي قبر امام حسی          
مـن تـا   .  هم زندگی نمایندطهارت را در بغل گیرند و تمامی مردم مسلمان با صلح و صفا با 

. ام  ز نمـاز قـضا بجـا آورده       یـ ام و در جبهه ن       نماز را خوانده   ،آنجا که برایم امکان داشته است     
خداوند به امام عزیز طول عمر عطا فرماید تـا بـا            .  که خدا مرا آمرزیده خواهد کرد      شاءاهللا  ان

از امـت   ؛ و   ود نمایـد   را از صـحنه روزگـار نـاب        آنهان بر مستکبرین پیروز و      ییاري مستضعف 
ـ خواهم که براي پیروزي و سالمتی رزمنـدگان اسـالم و سـالمتی امـام عز                 اهللا می   حزب ز و  ی

  .عا نمایند د)عج(يظهور حضرت مهد
   نادعلیانیآقاعل

                                           
  .» نمایدعفی به گناهان گذشته« در اصل وصیت .1
 .»اعمه« در اصل وصیت .2
  .»امشفیع« در اصل وصیت .3
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   کلیديهايعبارت  
I               ند خـط  هـا توانـست   درود خدا بر عالمان فداکار این پیروان حقیقی انبیاء که با تمـامی محرومیـت

 . ادامه دهندها مکانها و همه  سرخ شهادت را در همه زمان
I                   درود خدا بر شهیدان انقالب اسالمی در طول تاریخ که با خون سرخ خود نهال اسالم را آبیاري

 نمودند
I          درود خدا بر امت شهیدپرور ایران که با قدرت ایمان در مقابل ابرجنایتکاران شرق و غرب، هم-

 .اند چنان مقاوم ایستاده
I  چطور و چگونه ترا شکر کنم که توفیق شهادت را به من ارزانی داشتیدانم ینمخدایا من . 
I تفاوت نباشید کنم، نسبت به مسائل بی توصیه می. 
I شوند ها با هدف شهید می تفاوتی بمیرید که رزمندگان اسالم در جبهه مبادا در حال بی 
I وقت بخوانیدبرادر عزیزم و خواهر گرامی همیشه نمازتان را اول  
I دعا کنید) عج(براي رزمندگان و پیروزي اسالم و فرج هرچه زودتر امام زمان. 
I قرآن را یاد بگیرید و یاد بدهید 
I سعی کنید در جامعه الگو، باشید. 

  لیمحمدع :نام
  نادعلیان :خانوادگی  نام

  محمدقلی :پدر نام 
   نسا:نام مادر

  1348 چهارم اردیبهشت :تاریخ تولد
  شهرستان مهدیشهر :محل تولد
  خواندن و نوشتن :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1364ودوم بهمن   بیست:تاریخ شهادت
   الرصاص عراق ام :محل شهادت
  - :نحوة شهادت

فـردوس رضـاي      گلزار شـهداي   :مـزار 
 زادگاهش
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  محمدعلی نادعلیان
 

حیم   بسم اهللا الرّحمن الرّ
  بسمه تعالی

  1»د ربهم یرزقونو التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عن«
انـد و نـزد خـدا روزي          انـد بلکـه زنـده       اند مـرده    مپندارید کسانی که در راه خدا کشته شده       «

  ».خورند می
حمد و ستایش مخصوص خدایی است که خواندن و نوشتن را به ما آموخت و به قلـم                  

د سالم و درود خدا بـر پیـامبر بـزرگ اسـالم حـضرت محمـ               . هایش سوگند خورد    و نوشته 
ها، سالم و درود خدا بر امامان و         ها و بردگی    بخش انسان از قید اسارت      ها نجات  تن )6(

پیامبران راستین تشیع که درس پیروزي خون بر شمشیر را خـود در عمـل بـر دیگـران نیـز            
 درود خدا بر عالمـان فـداکار ایـن پیـروان حقیقـی انبیـاء کـه بـا تمـامی                2سالم و . آموختند

  .  ادامه دهندها مکانها و همه  شهادت را در همه زمانها توانستند خط سرخ  محرومیت
ناپذیر جهان اسالم حـضرت امـام خمینـی کـه             سالم و درود خدا بر رهبر کبیر و سازش        

اسالم را از انزوا بیرون آورد و حیثیت و آبروي از دسـت رفتـه مـسلمانان را بـار دیگـر بـه        
هیدان انقـالب اسـالمی در طـول         اسالم و قرآن بازگرداند و سالم و درود خدا بـر شـ             3دامن

  .تاریخ که با خون سرخ خود نهال اسالم را آبیاري نمودند
هـاي حـق علیـه     سالم و درود خدا بر رزمندگان اسالم این شهیدان زنده در تمامی جبهه        

سـالم و درود خـدا بـر امـت     . باطل که فتح و نصرت خداوند را با جهادشان ارمغان آوردند 
چنـان مقـاوم   درت ایمان در مقابل ابرجنایتکاران شرق و غـرب، هـم  شهیدپرور ایران که با ق   

  .تا آیه نمونه بودن بر همه مردم جهان را تفسیر کنند. اند ایستاده

                                           
 . 169 / آل عمران..1
  .»بر« در اصل وصیت .2
 .»بدامن«نامه  اصل وصیت در.3
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سالم و درود خدا بر شـما نوآمـوزان قـرآن کـه دریچـه قلـب خـود را بـر انـوار الهـی                          
توانیـد   ن قرآن که مـی   خدا بر شما فرزندا    دسالم و درو  : اید  نهضتی را شروع کرده   . دیا  گشوده
هنگـامی کـه    «.  تا بدانید و سپس آن را بشناسید تـا عمـل کنیـد             ،، قرآن را فراگیرید   1خواندن

از . »هاي شب تاریک بر شما سایه افکند به قرآن پنـاه ببریـد              ها همچون پاره    ها و آشوب    فتنه
فته و   بهترین شما کسی است که قرآن را فرا گر         . اصول کافی   در )6(مسخنان پیامبر اکر  

  .الفصاحه ، نهج))6(پیامبر اکرم.(به دیگران نیز بیاموزد
، از خـدا  2)7(امـام علـی   . (هاسـت  دل قرآن را بیاموزید زیرا که آموزش قـرآن بهـار       

امـام  . ( سبقت گیرنـد   بر شما بترسید درباره قرآن مبادا دیگران به سبب عمل نمودن به قرآن            
 )امام خمینی . (دکن  لرزاند و بیدار می     سان را می  ها ان   نامه  این وصیت ). البالغه   نهج )7(علی  

مام خمینی و بـا سـالم بـر شـما ملـت             ا با درود فراوان به رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران           3
  : کنم نامه خود را شروع می قهرمان ایران وصیت

 من از قفس و تنها حرکت یک مسلمان باالترین آرزوي مـشتاقان و              يآزادشهادت کلید   
توانم بنویسم؟ خـدایا      توانم بگویم و چه می      اي ملت قهرمان ایران من چه می      . عاشقان است 

از تـو  .  چطور و چگونه ترا شکر کنم که توفیق شهادت را به من ارزانی داشـتی      دانم ینممن  
 دیگري را نیز به من عطا کنی که آنچه در سر دارم بـدون ریـا روي کاغـذ                    قیتوفخواهم    می

  .بیاورم
 کردیـد مـا را پـرورش دادیـد و راهنمـایی        که انقالب این شما بودید    ملت قهرمان ایران    

اما .  از آن هستم که پیامی براي شما داشته باشم         کوچکترمن  . کردید تا به آرزویمان رسیدیم    
اي کـه   در هـر کـدام در رشـته       . تفاوت نباشید   کنم، نسبت به مسائل بی      به هر حال توصیه می    

م به تالش و کوشش در راه خدا نیـاز دارد کـارگر در             توانید کوشش کنید، که اکنون اسال       می
سـاز بـراي انقـالب و         پیروزي کامل برسد و زمینه    ] به[سرباز  ] تا[کارخانه، معلم در مدرسه،     

                                           
  .»خواند« در اصل وصیت .1
  .167، ص6الشیعه، ج وسائل.2
 .13، ص16 صحیفه امام، ج.3
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 در  5و اشـرفی  4 و دستغیب  3 و مدنی  2، صدوقی 1.خواهم شود ) عج (يحکومت حضرت مهد  
کـه رزمنـدگان اسـالم در        بمیریـد    6تفـاوتی   محراب عبادت شهید شدند و مبادا در حال بـی         

شوند، مادران عزیز مبادا از رفتن فرزندانتان بـه جبهـه جلـوگیري               ها با هدف شهید می      جبهه
و مـادران   ) 3(بتوانیـد جـواب حـضرت زینـ         کنید که فرداي قیامت در محضر خدا نمی       

  .شهید داده را بدهید
بـه آرزویـم    مـن   . دانم، چگونـه از شـما تـشکر کـنم           پدر و مادر گرامی و ارجمندم نمی      

بـرادر  . خواهر و برادران عزیز امیـدوارم مـرا ببخـشید         .  امیدوارم شما مرا حالل کنید     .رسیدم
به پدر و مـادر     ] کار[عزیزم و خواهر گرامی همیشه نمازتان را اول وقت بخوانید و در امور              

هـاي امـام عزیـز و     کمک کنید و همیشه در صـحنه انقـالب باشـید و تحـت فرمـان و پیـام       
 نستوه باشید و همیشه براي رزمندگان و پیروزي اسالم و فرج هرچـه زودتـر امـام      7منتظري

دعـا کنیـد،    .  اسـالم قـرار بدهـد      گزار  خدمتاز خدا بخواهید شماها را      . دعا کنید ) عج(زمان
 احسن بخوانید و قرآن را یاد بگیریـد و یـاد بدهیـد، سـعی کنیـد در                   8درس خود را به نحو    

زیز تو وقتی توانایی رزمـی داشـتی، سـنگر مـرا خـالی نگـذار و           برادر ع . جامعه الگو، باشید  
خون مـن  ] برتر از[گونه باش و حجابت را حفظ کن چون حجاب تو       خواهر عزیز تو زینب   

  .است
  خدایا، خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار 

  » اهللا و برکاتهرحمۀوالسالم علیکم و «

                                           
  .»واقع شود« در اصل وصیت .1
 .تعلیقات. ك.ر .2
 .تعلیقات. ك.ر. 3
 .تعلیقات. ك.ر. 4
  .تعلیقات. ك.ر. 5
 .»بیتفاوتی« در اصل وصیت .6
 .تعلیقات. ك. ر.7
  .»نحوه« در اصل وصیت .8
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   کلیديهايعبارت
I  يخونبهاتی که احساس کردم در راه اهللا و براي پاسداري از انقالب اسالمی که                مسئولی بر اساس 

 .هزاران شهید و مجروح است در جنوب کشور آمدم
I      شکر پروردگار است و افتخار براي من و شماست که در این راه بـه درجـه         هیمابه هر حال این 

 .رسیمیرفیع شهادت م
I دهم  ترجیح میبر آنرد و مرگ سرخ و شهادت را  قبول نخواهم کوقت چیه  رابار زندگی ذلت. 
I باید جهاد کرد و خون داد تا انقالب اسالمی پایدار بماند. 
I اي از نام و یاد خدا غافل مباش مادر کوه باش و چون کوه استقامت کن لحظه. 
I  قرآن و پیروزي اسالم خون خود را دادیمبه خاطرما . 
I اسالم بکوشیدطربه خاوار باشید و  خواهرانم شما هم زینب . 
I فریاد ما پیروي کردن از خدا و قرآن و خمینی است.  
I خواهم که همیشه پیرو والیت فقیه باشید و روحانیت را سرمشق خود قرار دهید از همگی می. 
I  بگیریدآنها با تمام وجود ایستادگی کنید و انتقام خون شهیدان را از ها ابرقدرتتمام . 
I نیددر نمازهایتان امام را دعا ک.  

  محمدحسین :نام
  نادعلیزاده :خانوادگی  نام

  عباس:پدر نام 
   مرضیه:نام مادر

  1340 هشتم فروردین :تاریخ تولد
روستاي بق تابع شهرسـتان      :محل تولد 
  دامغان

  پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  بسیج  :کننده ارگان اعزام

  1361سوم فروردین  :تاریخ شهادت
   رقابیه :محل شهادت

  اصابت ترکش  :هادتنحوة ش
 زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  محمدحسین نادعلیزاده
  

حاهللابسم    می الرّحمن الرّ
  1.خط سرخ شهادت، خط آل محمد و علی است

 )7( و ائمـه اطهـار       )6(پس از ستایش خداوند سبحان و درود بر رسـول اکـرم           
 امام خمینی رهبـر کبیـر انقـالب اسـالمی و ملـت              2بشو نای ) عج (يخصوصاً حضرت مهد  

ر و مـادر و همـسر و فرزنـد و خـواهر و بـرادرم و تمـامی       شهیدپرور ایران و با سالم به پد 
 مـسئولیتی کـه احـساس       بر اساس دوستان آشنایان، من محمدحسن نادعلیزاده فرزند عباس        

 هـزاران شـهید و مجـروح        يخونبهاکردم در راه اهللا و براي پاسداري از انقالب اسالمی که            
ن سربازي خـدمت نکـرده       پرداختم م   ضد خدا  هیعلاست در جنوب کشور آمدم و به جنگ         

 رضاي خدا و احساس مسلمان      به خاطر  حقوق هم نیامدم فقط      به خاطر بودم و بیکار نبودم     
هم شهید بشویم پیروزیم و     «اهللا و براي شکست دشمنان، و اگر          بودن و براي جهاد فی سبیل     

ـ ما به هر حال ایـن       3»هم بکشیم پیروزیم    شـکر پروردگـار اسـت و افتخـار بـراي مـن و              هی
رویـم کـه ملکـوتش        به آنجـا مـی    . رسیمی رفیع شهادت م   4ست که در این راه به درجه      شما
 قبول نخواهم کرد و مرگ سـرخ       وقت  چیه] را[بار    آنجا که بهشتش نامند، زندگی ذلت     . نامند

 خودم خـواهم  5 که قلبم آگاه هست به آرزويهمانطوردهم و   ترجیح میبر آنو شهادت را    
بخشید که از شما خـداحافظی نکـردم و مـرا         بر تو باد، ولی می    رسید، پدر عزیزم درود خدا      

 بایـد  . ولـی چـاره چیـست   ،حالل کن، من دوست داشتم که عصاي پیري تو و مادرم باشـم  
 مـادر کـوه بـاش و        .جهاد کرد و خون داد تا انقالب اسالمی پایدار بماند، قرآن زنده بمانـد             

                                           
 .226، ص15 صحیفه امام، ج.1
 .»نائبش« در اصل وصیت .2
-لشکر اسالم هیچ وقت شکـست نمـی   «. ـ عبارت شهید برگرفته از سخنان امام خمینی است        » بهر«در اصل وصیت     . 3

، 13صـحیفه امـام، ج    . (»در هـر دو جهـت     . اگر بماند پیروز است و اگر شهید شـود بـاز هـم پیـروز اسـت                . خورد
 )187ص

  .»بدرجه«ر اصل وصیت  د.4
 .»بآرزوي« در اصل وصیت .5
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افل مباش و در راه دین بکوش و هرچه         اي از نام و یاد خدا غ         لحظه .چون کوه استقامت کن   
برادرم امید از خدا دارم که مرا حـالل کنـی و ناراحـت نباشـی و                 . بکوشی باز هم کم است    

 قرآن و پیروزي اسالم خون خود را دادیم و خواهرانم شـما هـم     به خاطر استقامت کن و ما     
ي مـن را خـوب       اسالم بکوشید و تو اي همسرم پاره جگرم مهد         به خاطر وار باشید و      زینب

راه من را ادامه دهـد کـه همـان اسـالم            ] تا[ و قرآن آشنا کن      1نگهداري کن و او را با اسالم      
 از نام خدا غافـل مبـاش در   وقت چیههمسرم امیدوارم که مرا ببخشید و حالل کنی و     . است

اکبـر و خمینـی رهبـر سـر ده و فریـاد        راه دین خدا بکوش قامتت را بلنـد کـن و نـداي اهللا      
 برسان که همانا فریاد ما پیروي کردن از خدا و قرآن و خمینی              2دان راه خدا را، به مردم     شهی

است پدر و مادرم و همسرم و خواهرانم و برادرم امکان دارد در این حملـه پرشـور اتفـاقی      
بـه  نـاراحتی   .  شهیدان که افتادیـد    4 شما نرسد آنگاه به یاد     3واقع شود که جنازه من به دست      

 ایـن همـه شـهید    6د و هر وقت دلتان گرفت به گلزار شهیدان بروید و به مزار     را ندهی  5خود
خـواهم کـه همیـشه        بنگرید آن وقت خود را فراموش خواهید کرد و در پایان از همگی می             

 هـا  ابرقدرت تمام   7پیرو والیت فقیه باشید و روحانیت را سرمشق خود قرار دهید و د ربرابر             
 بگیرید و در نمازهایتان امـام را  آنهاانتقام خون شهیدان را از با تمام وجود ایستادگی کنید و   

  .دعا کنید
شناسد امیدوارم که مرا حـالل کننـد   یتمامی دوستان و آشنایان و هرکس که مرا م   ] از[و  

  .و سالمتی امام و تمامی شما را از درگاه ایزد منان خواهانم
  محمدحسین نادعلیزاده

15/12/60  

                                           
 .»باسالم« در اصل وصیت .1
 .»بمردم« در اصل وصیت .2
  .»بدست« در اصل وصیت .3
  .»بیاد« در اصل وصیت .4
  .»بخود« در اصل وصیت .5
 .»بمزار« در اصل وصیت .6
  .»با« در اصل وصیت .7
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  دي کلیهايعبارت
I آموختیمها درس )7(رویم و از مکتب حسین زیر بار ظلم نمی  . 
I  کنیم  از کشور عزیز ایران محافظت مینفستا آخرین نفر و. 
I          را از زیر بـار ظلـم   آنهاکنیم، تا   به محرومان دربند کشورهاي دیگر، که مسلمان هستند کمک می 

 .نجات دهیم
I زنی خواهرم، با حجابت مشت محکمی به دشمنان اسالم می. 
I  ما اهل کوفه نیستیم امام تنها بماند«امام را تنها نگذارید چرا که.  
I        گیـرد، همـان شـهادت         مردم صـورت مـی     سینوام حفظ    و )7(مرگی که در ادامه راه حسین

 .است
I دهد تقواست که شما را از آلودگی نجات می. 
I کنم شما را به تقوا دعوت می. 
I دییجورود از او دوري  کسی که دنبال مقام می. 

  اهللا نعمت :نام
  دهنادعلیزا :خانوادگی  نام

  عباسعلی :پدر نام 
   زیور:نام مادر

  1345پانزدهم تیر :تاریخ تولد
  بهشهر شهرستان :محل تولد
   متوسطهسوم :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1364نوزدهم اسفند  :تاریخ شهادت
   اروندرود :محل شهادت
  - :نحوة شهادت

فـردوس رضـاي     گلزار شهداي    :مـزار 
 شهرستان دامغان
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  اهللا نادعلیزادهنعمت
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1 هستیمشهداما همه مدیون خون 

ت شـهیدپرور ایـران                   فراوانبا درود    به امام امت و بـا درود بـه رزمنـدگان اسـالم و امـ  .
 که همـان شـهادت      ترسم در خانه بمانم و به مرگ طبیعی بمیرم، چرا مرگی را             ترسم، می   می

ولـی زیـر بـار ظلـم        . پـذیریم   شـهادت را مـی    ] و[رم  ینپـذ رمغـان دارد    در راه آن افتخار به ا     
، کـه  مییگو یم آموختیم و به نداي اماممان لبیک ها درس )7(رویم و از مکتب حسین  نمی

کنیم و به محرومان دربند کشورهاي         از کشور عزیز ایران محافظت می      نفستا آخرین نفر و     
  . را از زیر بار ظلم نجات دهیمهاآنکنیم، تا  دیگر، که مسلمان هستند کمک می

، در راه اسـالم دادي و هـیچ وقـت از شـهید       ]را[ که پسرت    2مادر جان، خوشا به حالت    
  .شدنم ناراحت نباش و باید خوشحال باشی که در جبهه به معشوق خود رسیدم

ات را بچرخانی و آبرویت را حفظ          که تا به حال توانستی چرخ خانواده       گونه  همانپدرم،  
  .کنی  مرا خوشحال میکنی،

 کـه حـضرت     گونـه   همـان زنی،    خواهرم، با حجابت مشت محکمی به دشمنان اسالم می        
پـس حجابـت را حفـظ       » استترین زینت زن حفظ حجاب        ارزنده«:  فرمودند )7(فاطمه

  .کن
  ». نیستیم امام تنها بماند3ما اهل کوفه«امام را تنها نگذارید چرا که 

 حفـظ   و)7(یه نکنید چرا مرگی که در ادامه راه حسین     خانوادة محترمم، بر مزارم گر    
ـ   اسـت کـه      یاز مرگ گیرد که همان شهادت است، بهتر          مردم صورت می   سینوام  4تبـه حال

  .دهد گیرد و تقواست که شما را از آلودگی نجات می طبیعی انجام می
                                           

صحیفه امام،  «،»ما همه مدیون خون شهدا هستیم     «: خورد چشم می   باالي برگه تایپی وصیت جمله اي از اما خمینی به          .1
 .»216، ص4ج

  .»بحالت« در اصل وصیت .2
  .تعلیقات. ك. ر.3
 .»بحال« در اصل وصیت .4
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تـان را   ه محبوب شهرمان بخواند و قدر این امـام جمعـ      جمعهام را امام      نماز بر سر جنازه   
 و دییـ جو از او دوري ،رود کنم و کسی که دنبال مقام مـی        بدانید و شما را به تقوا دعوت می       

  .کنید بخشید و عفو می  مرا میشاءاهللا اناگر از طرف من به کسی رنجی رسیده 
  .خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار

  

  والسالم علیکم و رحمۀ اهللا و برکاته 
  ادعلیزادهاهللا ن نعمت



 643اهللا    نادعلیزاده، نعمت¹استان سمنان 



  
  
  

  

  هاي کلیدي عبارت
I  خدایا شهادت در راه خودت را نصیب من گردان«من با خدا عهد و پیمان بستم که«. 
I                   ،اي شهادت، شهادت دریچه آزادي من از دنیا، شهادت شهادت منتهـاي حرکـت یـک مـسلمان

 .شهادت شهادت آرزوي قلوب عارفان، شهادت شهادت آرزوي مشتاقان و عاشقان
I  ادامـه بـده، اي بـازوان انقـالب          ات یستادگیـ االب عزیز، سیراب آب شو از خون ما و به           اي انق 

 . بجوشید از خون ما و به تداوم انقالب ادامه دهید
I  پرچم اسالم را در سرتاسر جهان برپا کنید) رهبر کبیر(اي اسالمیان بر خروشید و به رهبري این 
I       برخیزیـد و   ...  ستم فلـسطین، لبنـان، عـراق و        هاي تحت   اي جوانان همه مسئولید، در برابر ملت

 . را از زیر یوغ چپاولگران نجات دهیدآنها» اهللا«بکوشید تا به یاري 
I     رفتم و به بهترین آرزوهایم رسیدم و این قابل درك نیست، مگر بـراي آنـان         راههامن به بهترین 

 . که خدا را از هر چیز بهتر دوست دارند
I  ها براي تسکین دردهاست  که بهترین درماندییانماي برادران استغفار و دعا. 
I هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازند.  

  

  حسینعلی :نام
  نادمی :خانوادگی  نام

  نادعلی :پدر نام 
   زهرا:نام مادر

  1338دوازدهم آبان  :تاریخ تولد
  شاهرود شهرستان : محل تولد
  پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  جهادگر :کننده ارگان اعزام

  1366ششم دي  :تاریخ شهادت
   اشنویه :محل شهادت
  اصابت ترکش  :نحوة شهادت

روسـتاي قلعـه     شهداي    گلزار :مزار
 آقا عبداهللا زادگاهش
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  حسینعلی نادمی
  

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
علـی نـادمی فرزنـد     اینجانـب حـسین   ،  کـنم   ام را با یاد خدا آغاز می        نامه  اکنون که زندگی  
اي   ستان شاهرود در خـانواده     در روستاي قلعه عبداهللا از توابع شهر       1331نادعلی که در سال     

متدین و محروم دیده به جهان گشودم و دوره تحصیلی ششم ابتـدایی را در حومـه خاتمـه                  
اي از آسـمان       جرقـه  1357 در سال    1دادم و پس از آن به کارهاي روزمره مشغول بکار شدم          

پس از مـدت کوتـاهی اسـتکبار جهـانی      2.»دیو چو بیرون رود ـ فرشته در آید «برخاست و 
پیمـان بـستم کـه      ] و[اش جنگ تحمیلی را بر ما تحمیل کردند من با خدا عهد             توسط ایادي 

  »3[...]ترین  خدایا شهادت در راه خودت را نصیب من گردان که شیرین«
اي شهادت، شهادت دریچه آزادي من از دنیا، شـهادت شـهادت منتهـاي حرکـت یـک                  
مسلمان، شهادت شهادت آرزوي قلوب عارفان، شهادت شهادت آرزوي مشتاقان و عاشقان،            

. توانم براي شـما نمـایم   توانم براي شما بنویسم و چه سفارشی می اي ملت آزاده من چه می    
. دید و این شماها بودید که ما را مشوق و راهنما بودید           این شما بودید که ماها را پرورش دا       

 چه ارزشی دارد که ها  خوندادید و اکنون این       این شماها بودید که ما را در ادامه راه امید می          
  .در راه شما که راه هستی مطلق است، ریخته شود

ـ ااي انقالب عزیز، سیراب آب شو از خون ما و به             زوان  ادامـه بـده، اي بـا       4ات یستادگی
اي اسـالمیان بـر خروشـید و بـه          . انقالب بجوشید از خون ما و به تداوم انقالب ادامه دهید          

اي جوانـان همـه      .پـرچم اسـالم را در سرتاسـر جهـان برپـا کنیـد             ) رهبر کبیر (رهبري این   
برخیزید و بکوشـید تـا بـه    ... هاي تحت ستم فلسطین، لبنان، عراق و   مسئولید، در برابر ملت   

  . را از زیر یوغ چپاولگران نجات دهیدآنها» اهللا«یاري 

                                           
 .»شد« در اصل وصیت .1
و بـه شـعار   » دیو چـو بیـرون رود فرشـته در آیـد    )* اغیار(خلوت دل نیست جاي صحبت      « مصرع دوم شعر حافظ      .2

 . اشاره داردفرار شاه و ود حضرت امام روزهاي ور
  .خوانا نیست .3
  .»ایستادگیت« در اصل وصیت .4
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توانیـد بکوشـید کـارگر در     تفاوت نباشید و هر کـدام بدسـت خـود تـا مـی               اي مردم بی  
کارخانه و کشتزار، سرباز در جبهه، معلم در مدرسه، روحانی در اجتمـاع و همـه مـردم در                    

که مقدمه  . امل برسانید توانید فعالیت کنید تا این انقالب را به پیروزي ک           صحنه هرکدام تا می   
آري،  . نهراسـید  کـس   چیهو در این راه از       .باشد  می) عج(اهللا  ۀیبقبراي انقالب جهاد حضرت     

اي . در میدان نبرد شـهید شـد      ) 7(اي جوانان نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین        
جوانان مبادا در غفلت بمیرید کـه علـی در محـراب عبـادت شـهید شـد و مبـادا در حـال                        

  .و با هدف شهید شد) 7( در راه حسین1 )7(اکبر حسین  اوتی بمیرید که علیتف بی
مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنیـد کـه فـردا در محـضر خـدا                  ! اي مادران 

ل     ) )3((توانید جواب زینب    نمی 2 مثـل خانـدان     همـه .  شهید را نمود   72را بدهید که تحم 
رد حق بفرستید و حتی جسد او را هـم تحویـل نگیریـد    هاي نب جوانانتان را به جبهه » وهب«

پـس اي اقـوام و       .گیـرم   ام، پـس نمـی       راه خـدا داده    درفرمود سري را که     » وهب«زیرا مادر   
اگر واقعاً مرا دوست دارید حاال، راهم را ادامه دهید و           . خویشان بر من اشک تمساح نریزید     

 وگرنه من   دیینماها، اسالم را یاري       پشت جبهه ] به[ها و کمک مالی       با شرکت خود در جبهه    
 رفتم و بـه بهتـرین       راههامن به بهترین    .  بدبخت شد و فالن شد     دییبگو و   دییایبخواهم    نمی

آرزوهایم رسیدم و این قابل درك نیست، مگر براي آنان که خدا را از هر چیز بهتر درسـت                   
ـ      که بهتـرین درمـان     دیینمااي برادران استغفار و دعا      . دارند راي تـسکین دردهاسـت و      هـا ب

همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید و هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیندازند و                   
روز . هاسـت  شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند و اگر چنین کنند، روز بـدبختی مـسلمان        

  .دینگه دارهاي حق علیه باطل ثابت  حضورتان را در جبهه. هاست جشن ابرقدرت
  

الم علیکم و  اهللا و برکاته3رحمۀوالس   
   خمینی است ادیبه آنکه همیشه 

  یحسینعلی نادم

                                           
 .تعلیقات. ك. ر.1
 .تعلیقات. ك. ر.2
 .»برحمۀ«ل وصیت  در اص.3
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   کلیديهايعبارت
I            هـاي امـام و موقـع حـساس             ها و فرموده    براي کمک به اسالم و مملکت و قرآن و لبیک به گفته

 .ام مملکت و دینم به جبهه آمده
I با دشمنان و کفار نبرد خواهم کرد تا آخرین قطرات خونم در این راه . 
I       پیکـار اسـت   مقدمـه  که  کربال و دیگر شهیدان     )7(باید از مرحله گریه کردن براي سیدالشهدا 

 . دست برداشت و به محتواي واقعی کربال پی برد
I         اي کاش ما هم در یادگیري معناي واقعی قرآن         . برادران عزیز قرآن بخوانید و به قرآن عمل کنید

 .بودیمکوشش کرده 
I  نیایدبه وجوداي در دلتان   شک و شبههگونه چیهامام را فراموش نکنید . 
I  تمام شهیدان عمل کنیمتیبه وصما باید . 
I امام عزیز را تنها نگذارید. 
I   اهللا  گویان به فرمـان امـام روح        خواهیم که ما را از سربازان واقعی امام زمان و لبیک            از خداوند می

 .قرار دهد

  کیومرث :نام
  ناصحی :خانوادگی  نام

  محمود :پدر نام 
  لیال :نام مادر

  1341هجدهم خرداد  :تاریخ تولد
ــدمحــل ت ــه :ول ــتاي توی ــع روس دردار از تواب

  دامغانشهرستان 
  دیپلم :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

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

 فردوس رضاي زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  کیومرث ناصحی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 فی سبیل اهللا باموالکم و انفسکم ذالکم خیرٌ لکم ان کنتم 2 خفافاً و ثقاالً و جاهدوا1انفروا«

  )میقرآن کر(3.»تعلمون
هایتـان     و جـان   تانیها  مال و جهاد کنید در راه خدا با         بار  سبکبیرون شوید مجهز و     «: ترجمه

  .»شید یا اگر از عالمان باشیداین براي شما بهتر است اگر علم داشته با
اً ولـی         « داً رسـول اهللا و اشـهد انّ علیـ حمـشـهادت  . »اهللا اشهدان ال اله اال اهللا و اشهد انَّ م
دهم که نیست معبودي مگر خداوند یکتـا و هـیچ شـریکی بـراي او نیـست و شـهادت                       می
 ي سـو بـه  خداوند و هدایت کننده مـردم   فرستاده است رسول و     )6(د که محم  دهم یم

 است با یازده فرزند او ولی و حجت بر حق خداونـد  )7(خدا از جهل و گمراهی و علی      
ها با ایثار جان خود و همه چیـز خـود       که پرچم پرافتخار اسالم را در دوران خفقان طاغوت        

 و امروز این پرچم خونین بر دوش آخرین حجت خداوند           نگه داشتند تا به امروز برافراشته     
امید آن روز هستیم که با ظهور خود و قلع و قمع کردن ظلم و ستم آن را به                   قرار دارد و به     

بـا سـالم بـر خمینـی عزیـز          ؛ و   روي کاخهاي مستکبران و زورگویان تاریخ برافراشته سازد       
اي بـه دور شـمع       پروانه همچون ها  جانکه  ) عج(منجی ایران زمین، نایب بر حق امام مهدي       

آموزند   اومت و صبر درس قدرت و مقاومت و صبر می         گردند و از این اسوه مق       وجودش می 
برند و با سالم بـر رزمنـدگان           شیري بر دشمن زبون هجوم می      چونهم نبردهاي  و در میدان  

کنـان واقعـی      و امـام خمینـی، ایـن گریـه        ) عـج (ن  عزیز اسالم این یاران باوفـاي امـام زمـا         
 قدم گذاشتند و جامـه لقـاي         را شناختند و در آن را      )7( 4 راه حسین  آنها )7(اباعبداهللا

هـا و زنـده کننـده      برافروخته محفليها  شمعخداوند را پوشیدند و با سالم بر شهیدان، این          

                                           
 .»انفرو« در اصل وصیت .1
 .»جاهدو« در اصل وصیت .2
 .41 توبه ـ .3
  .متعلقات. ك. ر.4
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اصغر، فرزند محمود ناصحی در این        اینجانب کیومرث ناصحی معروف به علی     . تاریخ اسالم 
کنید، اسم    نامه را مطالعه می      بگویم اي عزیزان که این وصیت      دی با 1ام یزندگلحظات حساس   

من همان اسم کوچک من است و بنده نه براي شهرت و نه براي فرار از کار و زندگی و نه                     
براي فرار از مشکالت زندگی بلکه براي کمک بـه اسـالم و مملکـت و قـرآن و لبیـک بـه                       

ام و تـا آخـرین       هاي امام و موقع حساس مملکت و دیـنم بـه جبهـه آمـده                  ها و فرموده    گفته
 اگر خداوند نیرو و مقاومـت و        . این راه با دشمنان و کفار نبرد خواهم کرد         قطرات خونم در  

صبر را به من عطا فرماید و عزم مرا در این پیکار مقدس راسخ گرداند و فکر زنـدگی دنیـا                     
 ییجـا  آري چـون اینجـا       ،را از فکر و ذهنم بیرون نمایـد       ] آن[ها  با آن همه لذات و خوشی     

 خراب و آرزوي دنیـا و مـال و منـال آن در سـنگر مقـدس و               نیست که انسان بتواند با فکر     
 و  4هـا    و کـاظمی   3هـا    و ابوالفـضل   2هـا   پاك، که شهیدان بـزرگ و بـا همتـی چـون حـسین             

 اسـتقامت کنـد بایـد دل از ایـن           ،انـد   ه  فشانی کـرد     و دیگر سرداران در آن جان      5ها  الدین  زین
بایـد از  .  وصل لقاء او محکم کـرد    ها برید و دل را به پرواز به سوي خدا و            مادیات و پوچی  

 پیکـار اسـت   مقدمـه  کـه  کـربال  و دیگر شـهیدان    )7(مرحله گریه کردن براي سیدالشهدا    
 و یـارانش بـراي چـه        )7(نآري حسی . دست برداشت و به محتواي واقعی کربال پی برد        

یر ها به خود راه دادند و زن و بچه خـود را اسـ            سختی آن همه کشته شدند آیا براي این دنیا       
دشمن کردند که ما فقط ماهی را به سوگ بنشینیم و شیونی را بجا آوریم و بنشینیم و چنـد                    

 حـج را نیمـه   )7(ن  م که چرا حـسی    یآیا متوجه هست  . روزي براي آن عزیزان ماتم بگیریم     
 این همه براي این است که بـه مـا بفهمانـد کـه اي     .آید  کربال میيبه سوگذارند و     کاره می 

 جهاد در راه خدا بر حج هم برتـري دارد، چـون             یداي کسانی که آزاد هست    مردم روي زمین    
تا ظلم و فساد هست تا ناجوانمردي هست، تـا ظـالم در کـاخ خـود سـرفراز نشـسته و تـا             
 ،موقعی که دین خدا آماج ضربات کافران و نبرد آنان قـرار دارد و دیـن خـدا و خانـه خـدا      
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خبـر را قلـع و        هاي از خدا بی     باید این کثافت  . ردمرکز فساد فاسدان است، باید ابتدا جهاد ک       
 )7(ن   بعد به زیارت حج پرداخت و گریه براي حـسی          .بعد به عبادت پرداخت   . قمع کرد 

ن  و راه حـسی   )7(ن  موقعی ارزش دارد که عقیده براي از بین بردن ظلم باشد و یاد حسی             
ولـی مـا    . راسـخ گردانـد    و ما را در رسیدن به اهـدافمان          نگه دارد ها زنده      را در دل   )7(

 را از ما گرفتند، ما عمري گریه کردیم ولـی مـسلمانان را در             1عمري گریه کردیم ولی قدس    
اکثر نقاط این جهان به خاك و خون کشیدند، ما عمري گریه کردیم ولـی آنـان بـا مـا چـه                       

مـا   بر زنان مملکت اسالمی چه کردند، بر منابع اقتصادي ما چه کردند، بر سر مـردم                  .کردند
 چه کردند، آیا باز هـم       2بغل ما آرمیده  در  هاي    هاي ما چه کردند، به قنداق        بر بچه  .چه کردند 

تفاوت باشیم؟ تا بیایند ما را در داخل مسجدها           باید بنشینیم و گریه کنیم؟ آیا باز هم باید بی         
ت ها در حال گریه به خون بکشند و یا باید حرکت کرد یا باید به جهـاد رفـ                    و کنار محراب  

چه بایـد بکنـیم؟ اي عزیـزان خودتـان فکـر کنیـد و بقـول معـروف                   . یا باید تقاص گرفت   
 کـار داریـم،     میینگو،  میا  افتاده از کار    میینگو پیرمرد هستیم،    میینگوکالهمان را قاضی کنیم،     

 حاال هوا   میینگوهاي ما رسیده است و         میوه میینگودهد؟     کشاورزي ما را که آب می      میینگو
یا تـازه صـاحب   . خواهیم ازدواج کنیم  ایم و یا می      است و یا تازه ازدواج کرده      گرم و یا سرد   

  .ایم و یاهاي دیگر اوالد شده
شناسـی مـا      کشاورزي خیلی مهم است، ولی نباید مانع پیروزي ما گـردد و مـانع اسـالم               

گوید باید     است اسالم می   مهمتر ولی دین خدا     ،این کارها هم به جاي خود مهم است       . گردد
 تالش همه جانبه به هر دو طرف قضیه انسان راه پیدا کند اگر دو نفر مـشغول کـشاورزي          با

 با ماندن یک نفر آن کار را انجام دهیم و بقیه به جهاد در راه          مییایب ،و دامداري جایی هستیم   
 )7( یولـی مـوالي علـ     . شـود   هرچند کار آن عزیـزان دیگـر مـشکل مـی          . خدا بپردازیم 

تـرین کارهـا در    تـر اسـت یعنـی افـضل     تـر باشـد افـضل     ر مـشکل  هرچنـد کـا   «: فرمایـد   می
  .»هاست یسخت
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. تا به پیروزي همه جانبـه دسـت یافـت         . ها بیشتر دست و پنجه نرم کرد        و باید با سختی   
دانید که اسـرائیل تمـام        آیا می ] نه[ولی ما،   . چرا باید کافر بر کفر خودش آنقدر محکم باشد        

دهنـد و      رانندگی، فروشندگی و دیگر کارها را انجام مـی         زنانش کار داخل شهرها را از قبیل      
 باشـیم؟  طـور  نیاچرا ما نباید   . کنند  مردانشان در همه جا بر علیه اسالم و مسلمین توطئه می          

 موفقیـت   کـه یوقتـ شاید در بعضی مواقع احکام اسالمی جلوگیري از کار زنان کنـد، ولـی              
ان در مملکت وجود دارد کـه آن روز بـا آن            الحمداهللا آنقدر نیروي جو   . باشد، چرا که نکنیم   

برادران عزیز قرآن بخوانید و به قرآن عمل        . آید، منظورم دشمن است     حال که گفتم پیش می    
فهمیم که دیگر دیر شده است آري افراد مخلص که به معناي واقعی قرآن                 ما امروز می   .کنید

 ،تازنـد   باك بر دشمن مـی      یپی بردند و شب را در مناجات و روز هم در نبرد چون شیران ب              
 گونـه  چیهاي کاش ما هم در یادگیري معناي واقعی قرآن کوشش کرده بودیم و امروز بدون      

 و خوانـدن فقـط نمـاز   . میفهمید  بردیم ما از قرآن چه        اي بر دشمن یورش می      ترس و واهمه  
  که یلحا دادن را در     1روزه گرفتن را و ازدواج کردن را و به حج رفتن را و خمس و زکات               

شرط قبول نماز جهـاد  «فرماید   موارد متذکر در قرآن است که امام مینیتر مهمجهاد یکی از  
و این خیلی مهم است که بنده خیلی دیـر بـه ایـن واقعیـت                » است و شرط قبول جهاد نماز     

 زودتر به جبهه آمده بودم و زودتر در کنار این عارفـان عاشـق، ایـن             کاش ياواقف شدم و    
آري مسئله قرآن اگـر  . ب مستی از دست خداوند و این همیشه زندگان تاریخنوشندگان شرا 

 جهاد را هـم ماننـد دیگـر     ،براي ما جا افتاده بود و مسائل اسالم براي من و ما جا افتاده بود              
کنیم و پنج    اینکه ما براي رفتن به حج تالش می       . دادیم   قرار می  مان یزندگمسائل در اولویت    
 این در چیست این     ،دهیم  یم ولی در رفتن به جهاد سستی به خرج می         نشین  سال در نوبت می   

بینم ایـن هـم واجـب اسـت آن هـم         م می یکن  از ندانستن وظیفه است وقتی در اصل فکر می        
پس فرقش چیست؟ چرا ما باید از جهاد روي گـردان باشـیم؟ اگـر هـدف از                  . واجب است 

آن جهاد هم باشـد ولـی اگـر حـج     حج زیارت باشد زیارت واقعی و با محتوا، پس در کنار     
براي تغییر اسم و رسم است و گردش و سیاحت پس حق با آنانی است که حج و جهـاد را      

دانند ولی حاجیان واقعی را امروز در جبهه بیابیـد کـه بـا محاسـن سـفید در                     از هم جدا می   
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 2ي و یـا بـا تیربـار بـه رو          1کننـد    مـی   تانک عراقی پرتاب   يبه سو  یج یآرپپشت خاکریزها   
 افتخـار دوسـتی بـا شـما     آنان کـه اي .  برادران عزیز دوستان و رفیقان 3دنبار  دشمن آتش می  

داشتم، این آخرین سخنان من است که با شما گفتم تا شاید خودم به آن معتقد نبودم و فهم                   
اگـر  .  ولی امروز در کنار دیگر برادران این مسائل برایمان واضح شـده اسـت   ،این را نداشتم  

درشت خود که عمل به آن در من نبوده و در بعضی از شما برادران مشاهده شده                 با سخنان   
و گفتم ببخشید زیرا هر چه نباشد، شـما بـرادران در هـر              . گفتم  بایست می   است و بنده نمی   
ایـد، از نظـر تقـوا، پـاکی، و غیـره، دوسـتان بنـده،                  کنم از بنده جلوتر بوده      زمینه که فکر می   

رفیقـان و دوسـتان مـن       . هاي کـسی شـود       و یا دیگر برنامه    ی عروس شهادت بنده، نباید مانع   
اهللا را بجا بیاورید، مرا حالل کنید از من زیـاد خطـا دیـده     زودتر ازدواج کنید و سنت رسول     

احترامی کردم و یا بـا نـام بـد شـما را صـدا       به شما گاهی بی. ام شده است و زیاد گناه کرده     
ن سخنم با شما این است کـه امـام را فرامـوش نکنیـد                مرا ببخشید دوستان من آخری     ،ام  زده
اسـت  ) عج( امام زمانبر حق زیرا او نایب . نیایدبه وجوداي در دلتان   شک و شبهه   گونه  چیه

اگـر  . گوید به عنوان یک مقلد باید انجام داد و واجب است که انجام داده شـود                 و هرچه می  
امروز به یـاري  ] و [4کردیم ا یاري می ر)7(ن  کنیم که اگر در کربال بودیم و حسی         فکر می 

 بـه  اآلن کـه  همـانطور  زیـرا  ،کردیم شتابیم، بدانید که آنجا هم این کار را می       حسین زمان می  
 کـه از    طور  نیهم. کردیم   شک می  )7(ن  آن روز هم به امام حسی     . رهبري امام شک داریم   

ز کـه قـشرهاي معلـومی     نفر او را یاري کردند و مانند امـرو      72میان آن همه مسلمانان فقط      
باشد و الاقل ما    ] طنین[ باید در گوشمان     5کنند و حرف آخرین شهید نوروز       امام را یاري می   
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 دوست شهید نوروز را این عمل کنیم که امام قلب مـن اسـت و پـدر و مـادر              به عنوان باید  
اهان  برادران عزیز، گن   .تمام شهیدان عمل کنیم    تیبه وص چشم، این خیلی مهم است ما باید        

اگـر از بنـده نـاراحتی داریـد، مـرا           . بیشتر براي من دعا کنید    . من بیش از حد و اندازه است      
پدر و مادر عزیز هرچند فرزند خوبی براي شـما نبـودم و نافرمـانی شـما را در               . حالل کنید 

ها بنـده را نـزد        عقلی بنده بگذارید و بابت این مسئله         بی به حساب این را   . خیلی جاها کردم  
پدر عزیز هر کس از بابت بنده ناراحت        . هرچه باشد بخشش از شماست    . سوا نسازید خدا ر 

. خواهـد  ینمـ کسی از بنـده مبلغـی را        . دی کن یراضبود، سعی کنید به طریقی وي را از بنده          
ولی اگر بنده خدایی مبلغـی را       . ندارم  بدهی به کسی   گونه  چیه ، خالصه بگویم  به طور یعنی  

اختیـارش بـا    . را ببرم آنـرا از وي بگیریـد و یـا حاللـش کنیـد              آورد که الزم نیست اسمش      
آورد مدت دو ماه نماز و         نمی به وجود اي نیست اگر برایتان مشکلی را         مسئله. خودتان است 

هاي داخل خانه را که براي مـن بـود در اختیـار کتابخانـه           دو ماه روزه برایم بگیرید و کتاب      
د و باید بگویم بنده لیاقت شـهادت را نـدارم، ولـی              کنن استفادهمسجد قرار دهید، تا دیگران      

مرا   تف زده خوان خویش قرار داد و دل 2 میهمانان1اگر خداوند منتی بر من نهاد و مرا جزو
 ناراحت نباشید و مرا در کنار مرقد شهید نوروز یا           گونه  چیه ،اهللا تسکین بخشید  به مرهم لقاء  

بنده که در زنـدگی چیـزي نـدارم ولـی           . استاختیار پیش شم  . ، دفن کنید  عمو آخوند مقبره  
 سرپرستی نماییـد  یبه خوب] م[د آنقدر هم که هست را در اختیار همسرم بگذارید و از فرزن         

  .و اسم کوچک مرا بر روي سنگ بنویسید
 )3(نـشینان فاطمـه     مادرم خداوند اجر و جزاي ترا بهشت برین قرار دهد و ترا از هم             

کرده در دلت از من ناراحتی وجود نداشته باشد که مـرا آن      مرا حالل کن خداي ن     ،قرار دهد 
امیدوارم که خدا صبر    . دنیا نزد دیگر شهیدان و دیگر فرزندان اسالم مورد مؤاخذه قرار دهند           

 مادر عزیز کاري کن که فرزنـدم یـک فرزنـد مـسلمان یـک         .بیشتري به شما عنایت بفرماید    
 در این مکتب بـا شـرافت، رشـد    3]ت شود ویترب[فرزند روشنفکر به احکام و مسائل اسالم    
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کند و آنهـا را شـادمان     را سیراب می1 خشک منافقانشهیرمادرم گریه نکن که گریه تو   . کند
 بیشتر از گذشته اسـالم را دریابیـد و اگـر برایتـان              تان یزندگخواهر و برادرانم در     . سازد  می

امامی که ما همـه افتخـار   . نها نگذاریدها بیشتر فکر کنید و امام عزیز را ت    امکان دارد به جبهه   
خواهیم کـه مـا را از سـربازان     جان نثار بودن و پیش مرگ بودنش را داریم و از خداوند می          

به تمامی دوستان و آشـنایان      . اهللا قرار دهد    گویان به فرمان امام روح      واقعی امام زمان و لبیک    
 جان خریدار باشـند، تـا       ه گوش بکنم که حرف این منجی بزرگ را          ام سفارش می    و خانواده 

] و[کـنم   خانواده عزیز به شما سفارش می. خداوند ما را مورد عذاب الیم خودش قرار ندهد    
خـدا  .  و طـول عمـر امـام عزیـز         اسـالم به امید پیـروزي رزمنـدگان       . در اجتماع گریه نکنید   

  2نگهدار
  30/9/1365تاریخ تکمیل 

                                           
  .تعلیقات. ك. ر.1
نامه شهید اقدام کرده است، ایـن جملـه را از امـام خمینـی ذیـل             واحد فرهنگی بنیادشهید دامغان که به تکثیر وصیت       . 2

ما اگر شهید بشویم، قید و بند دنیا را از روح برداشتیم و به ملکوت اعلی و به جوار حـق               «: نامه آورده است  وصیت
  .»امام خمینی» «تعالی رسیدیم
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   کلیديهايعبارت
I  شدم دیگر برادران و دوستانم راهم را ادامه بدهنداگر شهید. 
I من در تمام عمرم تنها آرزویی که داشتم شهادت بود . 
I تنها این سعادت را از خداوند خواستارم که آرزوي من که همان شهادت باشد را برآورد. 
I خواهرم بیشتر بکوشد] بیشتر[خواهم که مرا حالل کند و در تربیت هرچه  پدرم هم می. 
I فراموش نکننداهگچیهت را مم و امام ااسال . 
I          اسالم همیشه بر دشمنان خارجی پیروز بوده، ولی از دشمنان داخلـی کـه همـان منافقـان باشـند

 .ضرر دیده استو شکست 

  مجتبی :نام
  ناطقی :خانوادگی  نام

  ابوالحسن :پدر نام 
   پوران:نام مادر

  1344سوم شهریور  :تاریخ تولد
  نتهرا شهر:محل تولد
   متوسطهسوم :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361دهم اردیبهشت :تاریخ شهادت
   خرمشهر :محل شهادت
  بمباران شیمیایی :نحوة شهادت

ــزار ــهداي :م ــزار ش ــتان  گل شهرس
 شاهرود
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  مجتبی ناطقی
  

ح   میبسم اهللا الرّحمن الرّ
  نیقی رب شهدا و الصد1]بسم[

  2» عند ربهم یرزقوناءبل احی سبیل اهللا امواتاً ین قتلوا فیو التحسبن الذ«
ن ندارم که اگر شهید شدم دیگـر بـرادران و دوسـتانم راهـم را ادامـه                  یمن وصیتی جز ا   

اي که افراد بسیاري آن را هدف خـود قـرار داده و بـا                  واژه . است 3[...] شهادت   واژه. بدهند
. ت بودشتافتند، من در تمام عمرم تنها آرزویی که داشتم شهاد         عشق و عالقه به سوي آن می      

من هـر وقـت در      . البته شهادت آگاهانه و شهیدي مخلص براي خداوند و براي اسالم عزیز           
دیـدم و عـشقم بـه         تر مـی     و خاضع  کوچکتر بیشتر خود را     ،کردم  اي شرکت می    ع جنازه یتشی

هاي به خون خفته این شهیدان        هر وقت جنازه  . شد  شتر می یشهادت در راه خداي باریتعالی ب     
ه نـشان ولـی ایـن اشـک    . شد  سرازیر میمیها از گونهاختیار اشک  دیدم بی   یگلگون کفن را م   

 را  نامـه   تیوصـ اکنون هم که این     . حد و مرز من به شهادت بود         بی عالقهه  نشانضعفم نبود،   
نویسم، تنها این سعادت را از خداوند خواستارم که آرزوي من که همان شهادت باشد را                 می

م و اگـر مـردم هـم    ی است، اگر زنده ماندم که پیروزتر  آگاهولی خوب خداوند خود     . برآورد
خـواهم کـه در       الاقل ثوابی در نزد خدا خواهیم داشت و اما مادرم در صورت شـهادتم مـی               

. دهم که از مـن راضـی باشـد          قسم می » والعصر «سورهسوگ من گریه نکند و او را به صبر          
 را جبـران نکـردم و از پـدرم هـم       هاي شـایان او      که باید و شاید محبت     آن طور چرا که من    

خـواهرم بیـشتر بکوشـد و توجـه     ] بیـشتر [خواهم که مرا حالل کند و در تربیت هرچـه    می
 اهگـ چیهاسـالم و امـام اسـت را         خـدا و    کـنم کـه        عزیزم را به این نکته جلب مـی        4برادران

 اسـالم   خواهم که به این نکته توجه کنند که          و همۀ ملت محروم می     آنهافراموش نکنند و از     

                                           
  .خوانا نیست .1
 .169 / آل عمران.2
 .خوانا نیست .3
 .»برادان« در اصل وصیت .4
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 باشـند   1همیشه بر دشمنان خارجی پیروز بوده، ولی از دشمنان داخلـی کـه همـان منافقـان                
امـام امـت   .  و کبیر انقـالب   2الشأن  با درود فراوان بر رهبر عظیم     . ضرر دیده است  و  شکست  
هاي حق علیه باطل ادامـه         و با درود به تمامی رزمندگان اسالم که در جبهه          شکن  بتخمینی  
  .دهم نامه خود را پایان می  هستند وصیت )7(ی عل بننیسح راه دهنده
  

الم اتهک و براهللا رحمۀم و یک علوالس  
11/8/60  

                                           
 .تعلیقات. ك. ر.1
 .»عظیم اشأن« در اصل وصیت .2
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   کلیديهايعبارت
I     7( ی و ساالر شهیدان اسالم حسین ابن عل       دالشهدایسنهم که در آن راه        من در راهی گام می( 

 .گام نهاد
I            که این سـعادت عظـیم هـم نـصیب هـر کـسی              چه بهتر آنکه مرگ ما شهادت در راه خدا باشد

 .شود نمی
I آنهاستترین زینت زنان حفظ حجاب  ارزنده. 
I شهادت در راه خداست،حد نهایی سیر تکاملی انسان  . 
I تا جایی که امکان دارد، در کارهایی خیر شرکت کنید . 
I مبادا در این زمان به فکر مسائل مادي و دنیوي باشید . 
I ل اخروي و معنوي فاصله بگیریدمبادا در این زمان از مسائ . 
I انسان باید یاد مرگ و به یاد خدا باشد تا این وساوس شیطانی از او دور شود. 
I عمر گرانبهایتان را صرف کارهاي پوچ و بیهوده نکنید. 
I  با خداي خود بپردازیدبیشتر به عبادت و راز و نیاز. 

 

  مهدي :نام
  ناطقی :خانوادگی  نام

  محمدجعفر:پدر نام 
  فاطمه :نام مادر

  1346پانزدهم شهریور  :تاریخ تولد
  شاهرود شهرستان :محل تولد
   متوسطهدوم :تحصیالت
  بسیج :کننده امارگان اعز

  1362بیست و دوم اسفند :تاریخ شهادت
  جزیره مجنون عراق :محل شهادت
  بمباران شیمیایی :نحوة شهادت

فـردوس رضـاي     گلـزار شـهداي      :مزار
 زادگاهش
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  مهدي ناطقی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  3/12/62:  تاریخ         مهدي ناطقی    ادر حقیرتان برنامه تیوصمتن 

 یقاتلون فی سبیل اهللا فیقتلون و الجنۀإنّ اهللا اشتري من المومنین أنفسهم و أموالهم بانَّ لهم «
 و القرآن و من اوفی بعهده من اهللا فاستبشروا 1لیالنجا والتوریۀیقتلون وعداً علیه حقاً وفی 

کُم الذي بایعتم به و ذالکیبِب2.» هو الفوز العظیمع  
کند که در برابرش بهشت بـراي آنـان      و اموالشان را خریداري می     ها  جانخداوند از مؤمنان    «

این وعده حقی اسـت بـر   . شوند کشند و کشته می کنند، می  را در راه خدا پیکار می   آنهاباشد  
! ر اسـت  او که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده و چه کسی از خدا بعهد خـود وفـادا                   

اید و این پیروزي بزرگـی بـراي شـما            اکنون بشارت بر شما به داد و ستدي که با خدا کرده           
  .»است

و بـا سـالم و     ) عـج (الزمان  با درود و سالم بر یگانه منجی عالم بشریت حضرت صاحب          
 بیکـران بـر رزمنـدگان       5 مقاومت و با درودهـاي     4هروطاس به رهبر کبیر انقالب یگانه       3درود

آفریننـد و چنـان مـشتی بـه پیکـر صـدامیان وارد کـرده و                   ا رزمشان حماسه مـی    اسالم که ب  
  .آورند که دیگر ناي نفس کشیدن برایشان باقی نخواهند گذاشت می

کنم، قلم بر روي      و اما بعد من به حکم خدا وظیفۀ شرعی که بر دوش خود احساس می              
 ابتداي سـخنان خـود را       6امیاي برادر و خواهر عزیزم و اي پدر و مادر گرام          . آورم  کاغذ می 

  و 7 اهللا ياوصیکم به تقو  «فرمایند    کنم که می     آغاز می  )7( یبا وصیتی از موالي متقیان عل     

                                           
 .»والنجیل« در اصل وصیت .1
 .111/  توبه.2
 .»دورد« در اصل وصیت .3
 .»استوره« در اصل وصیت .4
 .»دوردهاي« در اصل وصیت .5
  .»گرامیم« در اصل وصیت .6
 .»بتقواهللا« در اصل وصیت .7
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کنم شما را به تقوي و پرهیزکاري و نظم و ترتیـب در امـور                 یعنی سفارش می  : 1»نظم امرکم 
صودي بایـد   ولی اي برادران و خواهران گرامی براي رسیدن به هر هـدف و مقـ              . »زندگیتان

بلـه اي بـرادران   . کوشش و رنج و رحمت متحمل شد تا به آن هدف و محبوب خود برسی         
ـ  و خوشـنودي خـدا با   یتعـال   حقباید براي رسیدن به تقوایی کامل و گام نهادن در مسیر             د ی

دن ی که رسـ   ی متعال 2 متحمل شد تا بتوان به هدف      يادی ز يهاید سخت ید با یها کش یدار خوب یب
بایـد بدانیـد و مطمـئن       : 3اماما شما اي پدر و مادر عزیز و گرامی        ؛ و   ل گردید یبه اهللا است نا   

 و ساالر شـهیدان اسـالم حـسین         دالشهدایسنهم که در آن راه        باشید که من در راهی گام می      
 و شـهداي کـربال   5 و یاسرها4گذارم که عمارها     گام نهاد و در راهی قدم می       )7( یابن عل 

 زیـادي   يهـا   مشقت و   ها  رنج من   به خاطر شما  .  و اي مادر و پدرم     اند  در آن راه قدم گذارده    
 ی کوتـاه یلـ یخدر حـقّ شـما   .  زحمات شما را جبـران نمـایم     مستتواناید و من هم ن      کشیده
مـن از تمـام بـرادران    ؛ و ام ولی امیدوارم که شما من را ببخشید و مـن را حـالل کنیـد       کرده

ی به گردن    6امگرامی  انجـام وظیفـه کـنم از        آنهـا ام در حـقّ       نتوانسته من دارند و من      7 که حقّ
خواهم که مرا حالل کنید و بخصوص از          طلبم و عاجزانه می     صمیم قلب از آنان حاللیت می     

  .کنم همسایگان عزیز طلب مغفرت و آمرزش می
ا   . بینم که بخواهم کسی را نـصیحت کـنم           از آن خود را می     کوچکترو من    بـه عنـوان   امـ 

 بدانیـد  8اماي پدر و مـادر گرامـی  . کنم بی را خدمت برادران عرض می   تذکر و یادآوري مطال   
تواند او    که انسان تنها در مقابل مرگ تسلیم است و راه گریزي هم ندارد و هیچ قدرتی نمی                

را در این معرکه نجات بخشد پس چه بهتر آنکه مرگ ما شهادت در راه خدا باشد کـه ایـن                

                                           
 ).السالمعلیه(به امام حسن) السالمعلیه(االسالم، وصیت امام علی، فیض977 ص،47 نامه .1
 .»بهدف« در اصل وصیت .2
  .»گرامیم«وصیت  در اصل .3
 .تعلیقات. ك. ر. 4
 .تعلیقات. ك. ر. 5
  .»گرامیم« در اصل وصیت .6
 .»بگردن« در اصل وصیت .7
  .»گرامیم« در اصل وصیت .8
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. شـود   خالص خـدا مـی  بندگان 2د و فقط نصیبشو   هر کسی نمی   1سعادت عظیم هم نصیب   
 شـهادت در راه خداسـت کـه صـورت           لهیبـه وسـ   زیرا تنها حد نهایی سیر تکـاملی انـسان          

پذیرد و امیدوارم که شهادت این پاسدار حقیر قرآن و اسالم باعث شود که شما عزیـزان                   می
 امـام خمینـی     3 انقالب را به رهبري    زده  طوفانهر چه پرخروش و با مقاومت بیشتري کشتی         

یاري کرده و این کشتی را صحیح و سالم بـه سـاحل نجـات هـدایت کنیـد و بـه صـاحب                   
  .اش برگردانیداصلی

خواهم کـه در       می 4[...] رئوف و مهربانت در نظرم مجسم        چهرهو تو اي مادر عزیزم که       
  در5ام اشک هم نریزید و بجاي آن براي آمرزش گناهانم و رو سـپیدي قطرهمرگم حتی یک  

 کنید و تا جایی که امکان دارد در کارهـاي خیـر شـرکت کنیـد کـه                   تعالی دعا مقابل خداي   
 مادرم اگـر جـسد      تو اي د و   یکن  ی که برایت مقدور باشد شرکت می      یمطمئن هستم که تا جا    

 فرزندتان را در راه خدا قربانی       6 زیرا اگر  ، ناراحت نباشید  چگونهیه ،من به دست شما نرسید    
  .اش باشید اید منتظر جنازه دیگر نب،اید کرده

 خداونـد   نـزد خواهم کـه بـراي قبـولی شـهادتم در             و برادران عزیزم از شما عاجزانه می      
تبارك و تعالی دعا کنید و اي برادران گرامی انسان زنده است و آفریده شده که بـه لقـاء اهللا    

ـ  شـهادت بـه لقـاء خـدا نا         لهیوسـ برسد و چه راهی بهتر از اینکه به          اي امـت   ؛ و   ل گـردد  ی
اهللا باید قدر و منزلت خـود را درك کنیـد و آگـاه باشـید کـه در چـه مـوقعیتی قـرار                        حزب
 خدایی نخواسته مبادا در این زمان به فکر مسائل مادي و دنیوي باشید و از مسائل               ،اید  گرفته

ایـد و    که در این صورت شیطان را معبود خود را قـرار داده ،اخروي و معنوي فاصله بگیرید    
 مرگ و بـه     7ۀ بزرگ انسان همیشه به یاد     صینقکه براي رفع این     . فرمان او خواهید شد   مطیع  

                                           
 .»نسیب«در اصل وصیت . 1
 .»نسیب«در اصل وصیت  .2
 .»برهیري« در اصل وصیت .3
  .خوانا نیست .4
 .»روسپیدیم« در اصل وصیت .5
 .»گر« در اصل وصیت .6
 .»بیاد« در اصل وصیت .7
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 جانـشینی خـدا در   1درجـه یاد خدا باشد تا این وساوس شیطانی از او دور شود تا بتواند به             
  .زمین برسد

 در نمازهاي جمعه و جماعات شرکت کنید و موضـوع  2االمکانتیح: و اي برادران عزیز   
گـذرد را بدانیـد و عمـر      هـایی کـه بـه سـرعت بـاد مـی             ها و وقـت     در فرصت دیگر اینکه ق  

 به عبادت و راز و نیاز بـا خـداي           شتریو ب  بیهوده نکنید    پوچ و  را صرف کارهاي     تانیگرانبها
یعنـی  : 3»ضاعۀ الفرصـۀ غـصۀٌ    «فرماید که    در این را مطلبی می     )7( یکه عل . خود بپردازید 

جهـاد   آن خواهد آمـد و پیوسـته بـه           به دنبال و اندوه   ها را از دست بدهی غصه         اگر فرصت 
  بالسوء 4إنّ النفس المارة  «: فرماید   یعنی مبارزه با نفس بپردازید که قرآن در این رابطه می           اکبر

یعنی نفس اماره پیوسته انسان را به سوي بدي و کارهاي زشـت هـدایت               : »5اال ما رحم ربی   
پیوسته تقواي خدا پیـشه کنیـد و        ؛ و    ترحمی بنماید  کند مگر اینکه خداوند متعال رحم و        می

  ؛سعی کنید در هر کاري خدا را در نظر داشته باشید
تو اي برادر و خواهر عزیزم با جدیت تمام درس بخوانید و تـو اي خـواهرم تـو هـم              و  

تـرین    دانیـد ارزنـده      می  که يهمان طور توانی با حفظ حجابت به انقالب خدمت کرده و            می
 6سخنی هم براي برادران عضو گـروه مقاومـت ابـوذر          آنهاست؛ و   فظ حجاب   زینت زنان ح  

 براي یک بار هـم کـه شـده          دیا  نرفته اینست که اگر تا به حال به جبهه          ،  دارم میها یکالس  هم
ش خـدا سـرافراز   ید تا هم در پ ی کن یسینو دانشگاه الهی بزنید و در این دانشگاه نام        7سري به 

د و در ضـمن درس خوانـدن بـه مـسائل          یهدا ادا کـرده باشـ     ن خود را به شـ     ید و هم د   یباش
اعتقادي و معنوي بپردازید و فرصتی را در طول روز براي این دانشگاه امر مهـم اختـصاص                

  ؛اي نخواهد داشت دهید زیرا علم بودن ایمان هیچ فایده

                                           
 .»بدرجه« در اصل وصیت .1
  .»حدالمکان« در اصل وصیت .2
  ).غ(ذیل حرف ) اسالمعلیه(امام علی  غرورالحکم، .3
 »االمارة« در اصل وصیت .4

 .53 / یوسف.5
 .تعلیقات. ك. ر.6
 .»از« در اصل وصیت .7
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در خاتمه از همۀ اقوام و دوستان و همسایگان برایم حاللیـت بطلبیـد و اگـر خطـا و                    و  
 اغمـاض بنگریـد و بـه    دیدة حقیر خدا سر زده است به        بندتباهی از روي ناآگاهی از من       اش

خـواهم کـه بـرایم        مـی  1اماز خانوادة گرامی  ؛ و   بزرگواري خویش مرا ببخشید و حاللم کنید      
  . تومان در راه خدا صدقه دهید500مبلغ ؛ و یک هفته روزه و نماز بخوانند

 سلحـشوران اسـالم و بـه        2دست فتح کربالي عزیز به    به امید پیروزي رزمندگان اسالم و     
  .امید زیارت کربال

      خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار 
الم علیکم و  اهللا و برکاتهرحمۀوالس .  

  2/12/62تاریخ : مهدي ناطقین برادر حقیرتا

                                           
 .»گرامیم« در اصل وصیت .1
  .»بدست« در اصل وصیت .2
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  هاي کلیديعبارت
I           خواهم براي من گریه و نـاراحتی          شما می  من کام خویش را از خداي خودم خواهم گرفت و از

 .نکنید
I خوشحال باشید که من سرم را در راه دین و احیاي مکتب مقدس اسالم فدا خواهم کرد. 
I اي یاور مظلومان و مستضعفان جهان لبیک. لبیک اي امام. 
I تا آخرین لحظه و آخرین قطره خونم از اسالم عزیز دفاع خواهم کرد. 
I کردم، افسوس که یک جان بیشتر ندارم شتم و در راه دینم فدا میدا اي کاش چندین جان می. 

  اصغر علی :نام
  ناهیدي :خانوادگی  نام

  محمد :پدر نام 
   نبات:نام مادر

  1336بیستم مرداد :تاریخ تولد
روسـتاي چهـاردده ورزن از توابـع         :محل تولد 
  دامغانشهرستان 
   متوسطهچهارم :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361دوم خرداد  :تاریخ شهادت
  خرمشهر :محل شهادت
  ابت ترکش اص :نحوة شهادت

  فردوس رضاي زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  اصغر ناهیديیعل
  

ح   میبسم اهللا الرّحمن الرّ
  اصغر ناهیدي نامه شهید علی وصیت

 و سـالم مـن بـه بـرادر          1اي  سالم من به رهبرم امام خمینی و سالم من به بـرادر خامنـه             
 و سـالم مـن بـه تمـام مـردم            3 منتظـري  الـه تی و سالم من به امید امام و امت آ         2رفسنجانی

شهیدپرور ایران و تمام مستضعفین ایران و جهان و سالم من به پدر و مادر مهربانم و بـرادر    
 پدر و مادر عزیزم اگر من لیاقت آن را داشتم که شهید شوم، شـما      4امعزیزم و خواهر گرامی   

  .شتابم  معشوق خود میيبه سوخوشحال و سربلند باشید، چون 
چون من کام خویش را از خداي خـودم  . دیینگوي پدر و مادر عزیزم مرا جوان ناکام  بار

خواهم براي من گریه و نـاراحتی نکنیـد، اگـر شـادي روح مـرا       خواهم گرفت و از شما می   
 مکتب مقدس اسالم فـدا      يو خوشحال باشید که من سرم را در راه دین و احیا           . خواهید  می

گـویم لبیـک      خواهد، می    امام که از یارانش کمک می      5»اصرهل من ن  «خواهم کرد و به نداي      
تا آخرین لحظه و آخرین قطـره خـونم   . اي یاور مظلومان و مستضعفان جهان لبیک  . اي امام 

داشـتم و در راه دیـنم فـدا           از اسالم عزیز دفاع خواهم کرد، و اي کـاش چنـدین جـان مـی               
  .کردم، افسوس که یک جان بیشتر ندارم می

ادرم اگر خواستید گریه کنید براي من گریـه نکنیـد چـون روح مـرا آزرده       باري پدر و م   
 8خدا حافظ پدر و مادر و بـرادر .   کربال گریه کنید7اصغر   و علی6اکبر  سازید و براي علی     می

الم علی .و خواهر گرامی اصغر ناهیدي والس  
                                           

 .تعلیقات. ك.ر .1
 .تعلیقات. ك.ر .2
 .تعلیقات. ك.ر .3
 .»گرامیم« در اصل وصیت .4
 ).السالمعلیه( امام حسین.5
 .تعلیقات. ك.ر .6
 .تعلیقات. ك.ر .7
 .»براد« در اصل وصیت .8
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   کلیديهايعبارت
I هـاي پـاکش      سالم راستین این است که دامـن      روم تا با خون سرخ خویشتن گواهی دهم که ا           می

 . استپروراندهچنین دالورانی را 
I ها خفه کنند در سینه، باشد خواهند اسالم را که فریادهایش در حال انفجار می اینان می. 
I ایم ما براي این که این حق را باقی بداریم به میدان پیکار آمده. 
I به ما ارث رسیده است سرور شهیدان، )7(شهادت میراثی است که از حسین. 
I پیکارگران با شمشیر در خط سرخ محمد و آل اوآموزنده بود )7(حسین .  
I در مکتب ما شهادت مرگی نیست که دشمن ما بر مجاهد تحمیل کند. 
I         و همه منطق و شعور بیـداري و بینـایی    ی آگاه همه شهادت مرگ دلخواهی است که مجاهد، با 

 .کند خویش، خود انتخاب می
I اه دفاع از حق از هیچ عملی نباید دریغ ورزیم حتی در این راه جان فدا کنیمو ما در ر. 
I ها خارج کنید  از صحنه،زنند منافقان کوردلی را که در هرجا بتوانند به اسالم و امام ضربه می. 

  سیدجمال :نام
  نبوي چاشمی :خانوادگی  نام

   سیدمحمدمهدي:پدر نام 
   سیده بانو:نام مادر

  1346هشتم شهریور  :تاریخ تولد
روستاي چاشم از توابع شهرسـتان       :محل تولد 
  مهدیشهر

   متوسطهاول :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365دوم دي  و بیست :هادتتاریخ ش
  شلمچه :محل شهادت
  اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 فردوس رضاي زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  سیدجمال نبوي چاشمی
  

حمنبسم اهللا  حالرّ   می الرّ
دیقین بسم رب الشهداء والص  

 تُنجیکم من عذابٍ الیم تومنون باهللا و رسوله و ةٍل ادلّکم علی تجار ه1یا ایها الذین آمنوا«
  2.»تجاهدون فی سبیل اهللا باموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون

بخـشد   اي اهل ایمان آیا شما را به تجارتی سودمند که شما را از عذاب آخرت نجـات مـی      «
ول او ایمان آورید و به مال و جان در راه            و رس  به خدا آن تجارت این است که      . داللت کنم 

  .»خدا جهاد کنید که این کار اگر دانا باشید از هر تجارت براي شما سودمندتر است
ـ گانه منجی عالم بشریت امام عصر و نا       یبا سالم و درون فراوان بر         پیـر   3بـه حقـش   ب  ی

د و سـالم   مظلـومین، مستـضعفین جهـان، و بـا درو       دهنـده شکن زمان و یاري       جماران، بت 
م  تـا قـائ    )6(م  تـا خـات   ] )7([مشهداي در راه حـق از آد      ] فاتح[کران نثار ارواح      بی
.  سرخ آرمیده، صـحراي پـربالي کـربال        به خاك لبان    پایان بر تشنه    و همچنین سالم بی   ) عج(

 و فراز از غافله عقب  بیپر نش پایان خالقی را که توفیق یافتم تا در این ره             حمد و سپاس بی   
 فـه یوظ و خروشان موانع را از راه برداشته و بـه          4در میان رهگذران با امواج متالطم     نمانم و   

با اهداي  «چون خداوند   . خود عمل کنم و به مسیري قدم نهم که رضاي رضوان در آن باشد             
؛ شـود   و این هم با شهادت میسر می5»دهد جان و مال، بندگان مطیعش را به بهشت نوید می       

روم تا بـا خـون        می. 6باشد بپیوندیم   ر این راه به لقاي حق که ابدي می        رویم تا د    ما هم می  و  
هاي پاکش چنـین دالورانـی    سرخ خویشتن گواهی دهم که اسالم راستین این است که دامن  

خواهنـد اسـالم را کـه         ام تا بگویم که اسالم نمرده است اینـان مـی             است و آمده   پروراندهرا  
                                           

  .»آمنوا« در اصل وصیت .1
 .»)11ـ9( صف آیه«در اصل وصیت . 11ـ10 /صف .2
 .»بحقش« در اصل وصیت .3
  .»متالتم«یت  در اصل وص.4
 . سوره توبه است111اي آزاد از آیه  ترجمه.5
 .»بپیوندم« در اصل وصیت .6
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ها خفته کنند و براي همین هم هست کـه مـا    ا در سینه باشد ر   فریادهایش در حال انفجار می    
 اثبـات ایـن حـق بـه         يبـرا ؛ و   ایـم   براي این که این حق را باقی بداریم به میدان پیکار آمده           

باشد و جان و در نهایـت         شجاعت و دالوري نیاز دارد و الزمه پایداري این مکتب خون می           
شـهادت  .  مکتـب پیـر خمینـی    مکتب سرخ حسینی و به همـراهش برپادارندهشهادت است  

 سرور شهیدان، به ما ارث رسیده است و مـا وارث خـون،              )7(میراثی است که از حسین    
 پیکارگران بـا شمـشیر در       آموزنده بود   )7(این حسین ؛ و   باشیم  خون او یعنی شهادت می    
  .خط سرخ محمد و آل او

 مذاهب و    خونین و ناگوار نیست در     حادثهچون شهادت در فرهنگ ما و مذهب ما یک          
ها به دست دشـمن       تاریخهاي اقوام شهادت عبارتست از قربانی شدن قهرمانانی که در جنگ          

. اما در مکتب ما شهادت مرگی نیست که دشمن ما بر مجاهـد تحمیـل کنـد           . شوند  کشته می 
 و همـه منطـق و شـعور بیـداري و     ی آگـاه همهشهادت مرگ دلخواهی است که مجاهد، با      

 قلـب بـه   همچنان کـه  1».چون شهید قلب تاریخ است    «. کند  اب می بینایی خویش، خود انتخ   
، رود یمـ  رو بـه مـردن       2اي کـه  جامعه. دهد  هاي خشک اندام خون، حیات و زندگی می         رگ

 به مرگ   4 که يا  جامعه و   اند  داده خویش را به خویش ازدست       مانیا فرزندانش   3 که يا  جامعه
 اعتقاد انسان بودن    6 که يا  جامعهن کرده،    تسلیم را تمکی   5 که يا  جامعهتدریجی گرفتار است،    

د همچـون   ی، جنبش و زایش بازمانده است شه      اتیحدر خود یافته است و تاریخی که از         ا  ر
 نیتـر   بـزرگ  و   7رسـاند  یمـ رمق جامعه، خون خـویش را         هاي خشک مرده بی     قلبی به اندام  

آري شـهید  . بخشد  جدید به خویشتن را میانمیا شهادتش این است که به یک نسل   معجزه
  .حاضر، همیشه جاوید

                                           
 .دکتر علی شریعتیمنسوب است به  .1
 .»ایکهجامعه« در اصل وصیت .2
 .»ایکهجامعه« در اصل وصیت .3
 .»ایکهجامعه« در اصل وصیت .4
 .»ایکهجامعه« در اصل وصیت .5
 .»هایکجامعه« در اصل وصیت .6
، حماسـه  »شهادت تزریق خـون اسـت بـه پیکـر اجتمـاع     «تعابیر شهید مشابه این عبارت مشهور استاد مطهري است          . 7

  . انتشارات صدرا،1 ج،حسینی
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و ما در راه دفاع از حق از هیچ عملی نباید دریغ ورزیم حتی در این راه جان فـدا کنـیم             
 و حـاال کـه بـا        1»چه کشته شویم و چه پیروز شویم در نهایـت پیـروزیم           «و در این راه هم      

 خـار و  دشـمن کـودن،  ؛ و رسـد   حق به اثبات می،بربادرفتههاي  کشته شدن من حق و خون   
اي ؛ و شود، پس اي شمشیرها بر من فرود آیید و اي خنجرها جگرگاه مرا بشکافید              زبون می 

هـا و     ام پارچـه    آتشبارها مرا به آتش بکشید، و در نهایت تقاضـا دارم کـه در تـشییع جنـازه                 
 2و آن منافقـان   . باشد را برافرازید     فتح و ظفر می    دهندههاي سبز و سرخ که همانا نوید          پرچم
؛ و ها خارج کنیـد   از صحنه]را[زنند  دلی را که در هرجا بتوانند به اسالم و امام ضربه می کور

  .فریادهاي نفرتشان را در حلقومشان خفه کنید
ـل شـدید بـی              به خاطر پدر و مادر عزیزم از شما        نهایـت    زحمـاتی کـه بـراي مـن متحم

هایت از شما حاللیـت     خواهم که در هجرم سوگواري نکنید و در ن          سپاسگزارم و از شما می    
خواهم که در همه حال حـامی         طلبم و از آنان می      طلبم و همچنین از برادران حاللیت می        می

 کـه بـر گـردن       ییآنهادر پایان از کلیه دوستان عزیز و بستگان و آشنایان و همه             . حق باشند 
الم. خواهم   من حق دارند حاللیت می والس  

  : یعبدعاص» به امید پیروزي حق بر باطل«
  سیدجمال نبوي

  .خدایا خدایا تا نقالب مهدي خمینی را نگهدار

                                           
 .492، ص4 صحیفه امام، ج.1
 .تعلیقات. ك. ر.2
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   کلیديهايعبارت
I ران در پشت جبهه کوشا باشید یاور امام باشیدیاي ملت قهرمان ا. 
I اگر در جبهه زیر هزار ضربت شمشیر جان دهم بهتر از آن است که در رختخواب ذلّت بمیرم. 
I ن از دست رفت ناراحت نباشیداي پدر و مادر اگر فرزندتا. 
I خواهد براي من عزاداري بپا نکنید که شهید عزاداري نمی. 
I شود هر کس که اهللا را انتخاب کند خدا عاشقش می. 
I شهادت رستگاري بزرگ است.  

  سیدصادق :نام
  نبوي چاشمی :خانوادگی  نام

  اهللاحبیب :پدر نام 
  سیده خاتون:نام مادر

  1346ام فروردین سی :تاریخ تولد
شهرسـتان  روستاي چاشم از توابـع   :محل تولد 
  مهدیشهر

  دوم راهنمایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

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

 فردوس رضاي زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  سیدصادق نبوي چاشمی
  

ح   میبسم اهللا الرّحمن الرّ
  نامه شهید سیدصادق نبوي متن وصیت

 ی االَرحام بعضُهم أولاوا و جاهدوا معکم فاولئک منکم واُلُوهاجرو والذین آمنوا من بعد «
  1.» کتابِ اهللا ان اهللا بکل شئ علیمیضٍ فبعب

و نایـب   ) عـج ( بـن الحـسن مهـدي موعـود        ۀحجـ  پیشگاه ولی عصر     بهبا سالم و درود     
اهللا خمینی یگانه امید مستضعفان جهان و همچنـین درود و سـالم بـه         برحقش حضرت آیت  

 تا کربالي ایران کـه هـزاران شـهید بـراي یـک              )7(امی شهیدان کربالي حسین    تم 2روان
انـد و دسـت از مـال و           آرمان در سراسر مرز ایران و عراق براي نابودي باطل به خون خفته            

نامه این حقیـر کوچـک را آغـاز           ها رهسپار شدند وصیت      و به جبهه   اند  برداشتهزندگی خود   
  :کنم می

شت جبهه کوشا باشید یاور امام باشید و در هر کـاري یـاري              ران در پ  یاي ملت قهرمان ا   
کسی در برابر شما نتواند قد علم کند و همیشه مثـل    ]که[ چنان در پشت جبهه باشید       دیینما

ننـد بـه سـوراخها    یبی کوچکتان را هم مي فرزندهایشان که تا حت  یموش باشند در سوراخها   
کننـد     مـی  یفشان  جانها    ا دوستانتان در جبهه   د که همان  یران شما تالش کن   ی جوانان ا  يبروند ا 

 3اکبرهـا   ها مانند علی    مبادا در خانه روي رختخواب بخوابید و بمیرید که دوستانتان در جبهه           
حسین آن مـرد شـهامت و شـجاعت در          .  در جبهه جنگ جان دادند     5 و اصغرها  4ها  عباسو  

  بهـه زیـر هـزار ضـربت     نبرد شهید شد و چنین گفت کـه اگـر در ج           6[...]میدان شهید شده    

                                           
 .75 انفال ـ .1
 .»بروان« در اصل وصیت .2
  .تعلیقات. ك. ر.3
  .تعلیقات. ك. ر.4
  .اتتعلیق. ك. ر.5
 .خوانا نیست .6
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 شـما هـم     ها  جوان اي   1[...]شمشیر جان دهم بهتر از آن است که در رختخواب ذلّت بمیرم             
  2[...]... شهامت داشته باشید ؟] به[مثل این مردان و جوانان بایستید مثل آنان 

ا شـکر کـه   ید خـدا ییـ  بگو،اي پدر و مادر اگر فرزندتان از دست رفت ناراحـت نباشـید       
بـه  ها     خدا باشید که دل    3همیشه به یاد  « داشتم و در راه اسالم فدایش کردم و          يچنین فرزند 

ایـد همـه آنـا را از نظرتـان       من زحمات زیادي کـشیده     ي برا 5[...] و   4»گیرد   خدا آرام می   ادی
عـزاداري  7[...] ادامه بدهند و براي مـن        6[...]اید    رید که اصالً فرزند نداشته    یپنهان بسازید بگ  

 در غـم اهللا اسـت و هـر          8[...]خواهد    خواهد، بلکه پیرو می     ه شهید عزاداري نمی   بپا نکنید ک  
  9[...]. ... کشد شود و او را می کس که اهللا را انتخاب کند خدا عاشقش می

  .شهادت رستگاري بزرگ است
  از عمر ما بکاه بر عمر او بیفزا. خدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را نگهدار

  

   نبويسیدصادق

                                           
 .خوانا نیست .1
 ..خوانا نیست .2
 .»بیاد« در اصل وصیت .3
 .)28 /رعد(» اال بذکراهللا تطمئن القلوب« ترجمه .4
 .خوانا نیست .5
 .خوانا نیست .6
 .خوانا نیست .7
 .خوانا نیست .8
 .خوانا نیست .9
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   کلیديهايعبارت
I به امید پیروزي اسالم در تمام جهان. 
I خداوند شما را موفق بدارد که تا پایان این مبارزه با امام عزیز باشید. 
I فاق اي امت حزب  .اهللا بدانید، راهی که رفتم انتخاب بود، نه اتّ
I تمام شودام بود تا از اسالم عزیز دفاع کنم هرچند به قیمت جانم مسلمان بودم و وظیفه . 
I ت حزباهللا این است که هرچه فریاد دارید بر سر جنایتکاران بکشید و به آن عمل نمایید ام . 
I دی باش)3(يشما اي خواهران عزیز امیدوارم همچون زینب کبر. 
I  باشیدپاکدامنحجاب را هرگز فراموش نکنید و . 

  

  سیدقربان :نام
  نبوي چاشمی :خانوادگی  نام

   سیدمحمد:پدر نام 
  زینب :نام مادر

  1351دهم خرداد  :تاریخ تولد
  روستاي چاشم از توابع مهدیشهر :دمحل تول

  سوم راهنمایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1366هشتم اسفند  و بیست :تاریخ شهادت
   گوجارعراق :محل شهادت
  اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 رضاي زادگاهش فردوس گلزار شهداي :مزار
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  شمیاسیدقربان نبوي چ
  

حیم   بسم اهللا الرّحمن الرّ
 فیقتلون و 1 اهللا یقاتلون فی سبیلالجنّۀالمؤمنین انفسهم و اموالهم بأنّ لَهم ري من إنّ اهللا اشت«
  2»قتلونی
کنند   در راه خدا جهاد میآنهاخدا جان و مال اهل ایمان را به بهاي بهشت خریداري کرده «

  »111هیسوره توبه ـ آ«. »که دشمنان خدا را به قتل برسانند و با خود کشته شوند
الم« ـ    5» علیک یا ثاراهللا   4 علیک یا اباعبداهللا، السالم    3الس  نجـات   نهیسـف «تـو اي    ر  ، سـالم ب
چـون چـراغ    بیت تاریخ اسالم را هم       که با دادن خون خود و اهل       6»، اي کشتی نجات   ییکجا

هرچند در آن زمان نبودیم تا تو را یعنی اسالم را یاري کنـیم، ولـی در ایـن                   . نورانی نمودي 
 7 بارالهـا مـا را در ایـن راه         ،ود، لبیک گفته و به یـاري اسـالم شـتافتیم          زمان به فرمان امام خ    

  .پرفراز و نشیب یاري نما
 حسین زمان امـام خمینـی   بر حقشو نایب ) عج(با سالم و درود فراوان بر آقا امام زمان    

اهللا و همیشه در صحنه که        به امید پیروزي اسالم در تمام جهان و با سالم به شما امت حزب             
 خداونـد   شـاءاهللا   اني امام عزیز لبیک گفتید و فرزندان خود را به یاري او فرسـتادید،               به ندا 

ظهـور  ) عـج (شما را موفق بدارد که تا پایان این مبارزه با امام عزیز باشید که صاحب زمـان                
اهللا بدانیـد، راهـی کـه رفـتم       اي امت حـزب   . کنند و انقالب را به صاحب اصلی آن بسپارید        

 ،ام بـود تـا از اسـالم عزیـز دفـاع کـنم               تّفاق، چرا که مسلمان بودم و وظیفه      نه ا . انتخاب بود 
اهللا این است کـه هرچـه فریـاد         پیام من به شما امت حزب     . هرچند به قیمت جانم تمام شود     

  . دارید بر سر جنایتکاران بکشید و به آن عمل نمایید
                                           

 .»سبیله« در اصل وصیت .1
  .111 / توبه.2
 .»اسالم« در اصل وصیت .3
 .»اسالم« در اصل وصیت .4
  .»فرازي از زیارت عاشورا است «.5
 .»النّجاة سفینۀانّ الحسین مصباح الهدي و «یث حد ترجمه .6

 .»را« در اصل وصیت نامه.7



 693 نبوي چاشمی، سیدقربان   ¹استان سمنان 

ة زیـادي از                 شـماها اذیـت و آزار      اي امت شهیدپرور امیدوارم مرا ببخشید زیـرا بـه عـد
  . شما طلب حاللیت دارمهمهرساندم از 

طلبم چرا که شما زحمات زیـادي بـرایم کـشیدید     پدر و مادر عزیزم از شما حاللیت می    
. ولی من حتی نتوانستم زحمات یک شب بیـدار مانـدن شـما مـادر عزیـزم را جبـران کـنم                     

 شـما مـادر مهربـانم طلـب     دوبـاره از . امیدوارم اذیت و آزارهایی که از من دیـدي ببخـشی        
کنم و شما اي پدر بزرگوار امیدوارم از من راضی باشی زیـرا زحمـات شـما را                    حاللیت می 

کـردم از شـما    رساندم و شما را ناراحت می جبران نکردم و برعکس به شما اذیت و آزار می    
 )3(يشما اي خواهران عزیز امیدوارم همچون زینب کبـر ؛ و   جویم  هم طلب حاللیت می   

د و بتوانید به وظایف خود عمل نمایید و با درس خوانـدن در سـنگر مـدارس، آینـدة                     یباش
حجـاب را هرگـز فرامـوش نکنیـد و          . داشته باشـید  ) عج(روشنی براي این کشور امام زمان     

 بخـوان و راه     تر  خوبخواندي     باشید و شما اي برادر عزیز درس خود را خوب می           پاکدامن
 1ران عزیزم اگر شما را آزردم و قلـب ظریـف شـما را بـه درد    خواهران و براد  . مرا ادامه بده  

  .جویم  شما طلب مغفرت و حاللیت می همهآوردم از 
خواهم که اگر از من اذیـت و آزاري         و دبیران گرامی خود می     یکالس  هماز تمام دوستان    

  . دیدند به بزرگواري خود حاللم کنند
ببرید و اگر   » چاشم«که جنازة مرا به     نمایم    در پایان خدمت پدر و مادر عزیزم عرض می        
داً از همـۀ شـما       . العابدین دفن نمایید    امکان داشت در کنار شهید سیدجمال و سیدزین        مجـد

  جویم  عزیز حاللیت میوطنان هم و 2دوستان و آشنایان و فامیلها
  .اهللا اشهد انّ ال اله اال اهللا و اشهد أنّ محمداً رسول اهللا و اشهد أنّ علیاً ولی

  والسالم
  23/10/66سیدقربان نبوي ـ 

  »به امید پیروزي رزمندگان اسالم بر کفر صدامی«

                                           
 .»بدرد« در اصل وصیت .1
 .»فامیالن« در اصل وصیت .2
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   کلیديهايعبارت
I دانستم که به جبهه بیایم  شرعی و اسالمی خود   عنوان یک شخص مسلمان وظیفهبه. 
I       یک به نـداي  براي دین و اسالم و آزادي مستضعفان و محرومان از قید و بند جالدان و کفّار و لب

 . روانه جبهه شوم و از دین و شرف و ناموس خود دفاع کنم،حسین زمان خمینی کبیر
I قرار بدهد) عج(امیدوارم که خداوند ما را جزو سربازان واقعی امام زمان. 
I جنگیم  ما در جبهه براي نماز می. 
I  چکاچک شمشیرها نماز خوانددر در روز عاشورا )7(ابن علی حسین . 
I مساجد را پر کنید«بق فرمان امام که فرمان حق است اي جوانان ط«. 
I           داشـته   بـه خـدا    اتکـا خواهید انجام بدهید      اي مردم اخالص در کارتان باشید و هر کاري که می 

 .باشید
I  دیینماچنانچه نزدیک کربال شهید شدم، مرا کربال دفن. 

  نوراهللا :نام
  نجاتی :خانوادگی  نام

   فرج:پدر نام 
  لیال :نام مادر

  1345پانزدهم شهریور  :تاریخ تولد
   مهدیشهر شهرستان:محل تولد

  طلبه :حصیالتت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

یکـم بهمـن    و  بیست :تاریخ شـهادت  
1364  

  الرصاص عراق ام :محل شهادت
  اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  نوراهللا نجاتی
  

ح   میبسم اهللا الرّحمن الرّ
ترفتموها و رَتُکم و اموال اقیناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشقُل ان کانَ آباوکم و اب«

 کسادها و مساکن ترضونها أحب الیکم من اهللا و رسوله و جهاد فی سبیله  تَخشونتجارةٌ
صوا حتی  1»أتی اهللا ِبأمره واهللا الیهدي القوم الفاسقینیفَتَرب  

 امـر و طـاعتش فـزون        حمد و سپاس خداي را عزوجل که خالق خلق است و مدبر بـر             
عزت است و شکرش مزید نعمت و حمـد و سـپاس خـدایی را کـه بـراي هـدایت انـسان               
پیامبران را فرستاد و حمد و سپاس خدایی را کـه یـونس را در شـکم مـاهی، ابـراهیم را از                      

 را بـراي نبـوت فرسـتاد و در رسـالتش وي را همیـشه            )6(آتش نجـات داد و محمـد      
 کار و رسالت براي خدا بود و هدایت         چونکه یاري نمود چرا     همچون پیامبران قبل کمک و    

خلق به سوي خدا و برقراري و استوار نمودن دین خدا بود و هرکس خدا و دینش را یاري                 
] او[کند و در راه او کوشش و فعالیت کند خدا نیـز او را یـاري کـرده و او را بـر دشـمنان                       

ط و غالب می   .گرداند مسلّ
 و سالم و درود     )6(د  یامبران الهی و خصوصاً بر حضرت محم      با سالم و درود بر پ     

 یـار مستـضعفان کوبنـده مـستکبران     2 االعظـم اهللا ۀیبقحضرت  ایشان و بر مطهربر آل پاك و  
 پیر جماران امیـد مستـضعفان و محرومـان          بر حقش ب  یو نا ) عج(د  الفداء مهدي موعو    روح

 و سالم و درود بـه       3ظله  ینی کبیر دام   مردم امام امت خم    تپندهخار چشم دشمنان اسالم قلب      
روان پاك شهیدان این شهیدانی که جان خود را در راه اسالم و قرآن دادند و همچون سرور            

 جان خود را نثار اسالم و قـرآن نمودنـد و            )7( ابن علی  نیحس) دالشهدایس(و ساالرشان   
  .ا بر ایشان بادچون شمع سوخته و به ما روشنی بخشیدند تا ما هدایت شویم درود خدهم

چون کوه استوار    شما امتی که صبر و استقامتتان هم       دپروریشهسالم و درود بر شما امت       
و پابرجاست و جهان را خصوصاً دشـمنان اسـالم و قـرآن را بـه وحـشت انداختـه و آنـان         

                                           
 .24 / توبه.1
  .»العظم« در اصل وصیت .2
 .»الضله« در اصل وصیت .3
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اي کــه ذکــر شــد خداونــد بــه  بــا توجــه بــه آیــه. انــد  گرفتــه1انگــشت تعجــب بــه دهــان
و امت را که اي مردم اگر شـما پـدران و پـسران و بـرادران و زنـان و                     بگ. فرماید  رسولشمی

 و  2مناکنـد یالتجاره کـه از کـسادش ب        اید و مال    خویشاوندان خود و اموالی را که جمع آورده       
دارید  اید، بیش از خود و رسول و جهاد در راه او دوست می          خوش داشته   منازل که به آن دل    

اي حتمی خدا جاري گردد و اسـالم را بـر کفـر غالـب و        پس منتظر باشید تا امر نافذ و قض       
فاتح گرداند و شما دنیاطلبان بدکار از فعل خود پشیمان و زیانکـار شـوید و خـدا فـساق و         

  .بدکاران را به راه بهشت و سعادت هدایت نخواهد کرد
بان درگاهش قـرار بدهـد،        شاءاهللا  انخداوند   ز  هـدف ا شـاءاهللا  ان ما را و شما را جزو مقرّ

جبهه با توجه به موقعیت زمانی و آنچه را که ایـن بنـده حقیـر نـسبت بـه خـود احـساس                        
دانستم کـه    شرعی و اسالمی خود   عنوان یک شخص مسلمان وظیفه   کردم و به    مسئولیت می 

 را لبیک بگویم و براي دیـن و      )7(ن حسی 3»هل من ناصر ینصرنی   «به جبهه بیایم و نداي      
محرومان از قید و بند جالدان و کفّار و لبیک به نداي حـسین              اسالم و آزادي مستضعفان و      

زمان خمینی کبیر روانه جبهه شوم و از دین و شرف و ناموس خود دفاع کـنم و دشـمن را                     
 آواره   را نمییـ آ هـم کـین و هـم         وطـن   هـم  کـه    ییآنهااز خانه و کاشانه خود بیرون برانم و         

 چـون کـه   هی از شهیدانمان دفـاع نمـایم        اند به درك واصل گردانم و به پاي خونخوا        ساخته
آن گنـاه و معـصیت    4[...]] ر ازیـ و غ. [باشـد  جهاد و دفاع بر هر شخص مسلمان واجب می      

 و قلب امـام     5قرار بدهد ) عج(است امیدوارم که خداوند ما را جزو سربازان واقعی امام زمان          
  .زمان را از ما راضی و خشنود بگرداند

حق است بنابراین مواظب باشید زندگی دنیا شـما را          ) مرگ( خدا   وعده اي مردم    6]پیام[
 و مـا  7»باشد ستون دین را به پا داشته که اولینش نماز می        «فریب ندهد و شما اي ملت عزیز        

                                           
  .»بدهان«اصل وصیت  در .1
 .»پیدا کنید« در اصل وصیت .2
 .تعلیقات. ك. ر.3
  .خوانا نیست .4
 .»بد« در اصل وصیت .5
 . اضافه شده استنامه به وصیت. 6
 .»الّدین  عمودالصلوة«: جمه تر.7
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 1]در[ در روز عاشـورا      )7(ابـن علـی      حـسین    چـون کـه   جنگـیم     در جبهه براي نماز می    
 فرمودند که ایـن  )7( علیبن نیحسچکاچک شمشیرها نماز خواند یکی از یاران امام به       

  . جنگیم، نه براي چیزهاي دیگر امام فرمودند ما براي نماز می. دهید چه کاري است انجام می
 و دشـمنی    ییگـو   دروغ کوردل دست از ریا و خودخواهی و خودپسندي و           2اي منافقین 

سـنگر  مساجد را پر کنیـد و       «خدا بردارید و اي جوانان طبق فرمان امام که فرمان حق است             
 مسجد انسان را به راه راسـت هـدایت   چون که.  و نماز را به پا دارید     3مساجد را حفظ کنید   

نماز انـسان را از فحـشاء و منکـرات بـاز            «و  » 4سازي است   نماز کارخانه انسان  «و  » نماید  می
 اتکـا خواهید انجام بدهیـد   و اي مردم اخالص در کارتان باشید و هر کاري که می        » 5دارد  می

خداونـد بـا   « داشته باشید و از خدا کمک بخواهید و در کارهایتان صـابر باشـید کـه     به خدا 
سازي عنایـت     خداوند به ما و به شما یک عقل انسان        ؛ و   6»باشد  صابران و توکل کنندگان می    

باشـد، توسـط مـؤمنین        هاي حق مـی     هاي اسالمی پیامبران که نصیحت      بفرماید و از نصیحت   
  .آگاهی پیدا کنیم

نامـه     وصـیت  خیتـار  1345 تاریخ تولد    27اهللا شماره شناسنامه      هللا نجاتی پدر فرج   نام نورا 
  A ـ ل383ـ400 شماره پالك 16/11/64نوشتن 

   4/10/64 اعزام جعفر، تاریخ  بنیموسگردان 
  .خداوند به شما توفیق اطاعت عنایت بفرماید

 اگـر  )دخواهـ  هـر جـا دلتـان مـی    (شهر قبرستان شهدا  مهدي: دیسیمحل دفن خود را بنو    
 و اگر نزدیکـی یکـی ازائمـه      دیینماشهید شدم، مرا کربال دفن      ] است[چنانچه نزدیک کربال    

  .شهر  مهدي، و اگر نشددیینماهمان نزدیکی دفن ] است[اطهار 

                                           
 .»از« در اصل وصیت .1
 .تعلیقات. ك.ر. 2
 .393، ص 12صحیفه امام، ج  .3
 .392، ص12صحیفه امام، ج .4
 .392، ص17صحیفه امام، ج  .5
 .12 /ابراهیم .6
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   کلیديهايعبارت
I کنند و مقاوم هستند سالم به مادرانی که چون زینب، بعد از مرگ عزیزانشان صبر می. 
I ه دهندگان راه شهیدان باشیدادام. 
I امام را تنها نگذارید. 
I مادرم و خواهرانم امیدوارم که حجاب خود را رعایت کنید. 
I بهترین زینت زن حجاب است.  
I اي ملت شریف، خدا را ناظر بر کارهایتان بدانید و تقوا را چون جامه به خود بپوشانید. 
I ها نباشید مانع از آمدن فرزندانتان به جبهه. 
I م را، امام را، امام را، دعا کنید و تنهایش نگذاریداما. 

  رمضانعلی :نام
  نجار :خانوادگی  نام

  محمدعلی :پدر نام 
  معصومه :نام مادر

  1346بیستم اسفند :تاریخ تولد
  دامغان شهرستان :محل تولد
   متوسطهدوم :تحصیالت

  بسیج :کننده ان اعزامارگ
  1364پانزدهم خرداد :تاریخ شهادت
  طالئیه  :محل شهادت
  اصابت ترکش  :نحوة شهادت

فردوس رضـاي    گلزار شهداي    :مزار
 زادگاهش



 )دفتر دوازدهم (نامه کامل شهدا  وصیت ¹)16(     آثار و اسناد شهدا و ایثارگران 704

  رمضانعلی نجار
  

  اهللا الرّحمن الرّحیم بسم
 الحمدهللا رب 2» فسوف نؤتیه اجراً عظیما1و من یقاتل فی سبیل اهللا فیقتل او یغلب«

  .العالمین
انتهـاي او و هوالبـاقی        حمد و سپاس مخصوص خدایی است که هـواالول صـفت بـی            «

ذات مقدس است و با سالم به اولیاء و اوصیاء خداوند، از حضرت آدم گرفتـه                صفت ابدي   
 لـه  4ارواحنا اهللا ۀیبقحضرت  و با سالم به  )6(ی محمد مصطف  3تا حضرت ختمی مرتبت   
 آن حضرت امام است و با سالم به پدرانی که فرزندان خود       بر حق الفداء و با سالم به نایب       

یـنِ خـود را                  به قتلگاه می   )7(مرا چون ابراهی   فرستند تا یاري اسـالم را کـرده باشـند و د
نسبت به اسالم ادا کرده باشند و سالم به مادرانی که چون زینب، بعـد از مـرگ عزیزانـشان            

کنند و مقاوم هستند و با سالم و صلوات خدا بر شهیدان از صدر اسالم تا بـه حـال         صبر می 
  . آن زمان تا بدر این زمان5از بدر

  :ام وادهسخنی با خان
 در  ،پدر و برادرانم امیدوارم که ادامه دهندگان راه شهیدان باشید و امام را تنهـا نگذاریـد                

خواستم بیایم گرفتم، به بـرادر رضـا         به علت اینکه وقتی به جبهه می       الی ر 5000ضمن مبلغ   
لو بدهکارم بپردازید سخنی بـا مـادرم و خـواهرانم امیـدوارم کـه حجـاب خـود را                  خدابنده

اگـر  . ت کنید که بهترین زینت زن حجاب است و بعد از مرگ من گریه و زاري نکنید                 رعای
امـا سـخنی بـا      . خواستید هم گریه بکنید، در انظار گریه نکنید که دشـمنان مـا شـاد شـوند                

خواهم که این سنگر را پاك نگه دارید و نگذارید که             آموزان اي برادران من از شما می        دانش
ها و نوارهـاي کـذا و کـذا اذهـان             کنند در آنجا و با پخش عکس      عوامل شرق و غرب نفوذ      

                                           
 .»یقلب«در اصل وصیت  .1
 .74 / نساء.2
 .»مرتبۀ«اصل وصیت  در .3

 .»ارواح هنا« در اصل وصیت .4
 .ذیل عملیات بدر. تعلیقات. ك. ر.5
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که اي ملـت شـریف، خـدا را         شما را به باطل میل دهند و سخن آخر با ملت شهیدپرور این            
ناظر بر کارهایتان بدانید و تقوا را چون جامه به خود بپوشانید و روح خود را با نداي الهـی                    

خـواهم کـه      از شما مـردم مـی     . ت جاودانه باشید  و نور قرآن روشن گردانید باشد تا در بهش        
 احتیاج دارد بگذارید به جبهه بیایند       آنهااسالم به   . ها نباشید   مانع از آمدن فرزندانتان به جبهه     

اما سـخن آخـر بـا ملـت        ؛ و    هیچ ابایی نداشته باشید    1و یاري اسالم کنند و اگر شهید شدند       
ینکه امـام را، امـام را، امـام را، دعـا کنیـد و               شهیدپرور و ایثارگر این سرزمین خونین ایران ا       

ایـن  . تنهایش نگذارید و پایان سخن اینکه در هر کجا که والدینم خواستند مـرا دفـن کننـد                 
  .  هنگام تحویل سال29/12/63ام در تاریخ  وصیت را در صحت بدن نوشته

  حقیر گناهکار رمضان نجار
  ملتمس دعا

  . نگهدارخدایا خدایا تا انقالب مهدي خمینی را

                                           
 .»شدن« در اصل وصیت .1
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   کلیديهايعبارت
I          یک دانشگاهی آفرید تا ما شاگردان این دانشگاه         به عنوان شکر خداوندي را که زمین را براي ما 

 .باشیم
I پیامبران و ائمه و والیت امر، اساتید این مدرسه و دانشگاه باشند. 
I                      نمـودن دل از تمـام      هر انسان باید خود را موظف بدانـد کـه در جهـت تهـذیب نفـس و پـاك

 .ها کوشش نماید ها و زشتی آلودگی
I         ها و معیارهاي اسالمی را داشته باشیم که تمام اعمال و           ما باید در هر کارمان یک سري از ارزش

 . آن انجام دهیمبر اساسکارهایمان را 
I      منـد    و بهـره دییـ نما و نماز جماعات و مجالس اسـالمی شـرکت   ها  نماز جمعه همه شما باید در

 .یدشو
I هاي جنگ حق علیه باطل شوید اي پدران و مادران سد راهی براي آمدن فرزندانتان به جبهه. 
I شما نباید هیچ گاه احکام اسالم را زیر پا بگذارید. 
I  امام بوده و براي امام و رزمندگان اسالم دعا کنیدبه فرمانهمیشه گوش .  
I کوتاهی نفرمایند جنگ يها کنم که از کمک به جبهه از ملت قهرمان سفارش می. 
I مردم در پشت جبهه دست این منافقان کوردل را قطع بکنند. 

    

  محمد :نام
  نجاري :خانوادگی  نام

   عباس:پدر نام 
  مریم :نام مادر

  1343بیستم شهریور  :تاریخ تولد
روستاي غنی آباد از توابـع       :محل تولد 
  دامغانشهرستان 
  دوم متوسطه :تحصیالت
  بسیج :نندهک ارگان اعزام

  1361ششم تیر و بیست :تاریخ شهادت
  شلمچه :محل شهادت
  اصابت ترکش  :نحوة شهادت

  زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  محمد نجاري
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  1.» بل احیاء و لکن ال تشعرون امواتوالتقولوا لمن یقتل فی سبیل اهللا«
د اند بلکه آنـان زنـده در نـز           مرده دیینگوشوند    و به کسانی که در راه خداي خود کشته می         «

  .»فهمید  شما این حقیقت را نمیهمهخدا هستند و 
 یک دانشگاهی آفرید تا ما شاگردان ایـن      به عنوان شکر خداوندي را که زمین را براي ما         

دانشگاه باشیم و پیامبران و ائمه و والیت امر، اساتید ایـن مدرسـه و دانـشگاه باشـند و مـا                      
که در این مکان دنیـوي زنـدگی        ] را[تی  دانشجویان این دانشگاه الهی وظیفه داریم که تا مد        

  :انجام چند مسئله اساسی باشیم] و[کنیم درصدد  می
 تزکیه و خودسازي، هر انسان باید خود را موظف بداند که در جهت تهذیب نفس و                 )1

ــتیر[   باید 2.ها کوشش نماید ها و زشتی پاك نمودن دل از تمام آلودگی ــختی 3]اضـ  و سـ
ـ نماین تزکیه و تهذیب تقرب بـه سـوي اهللا   بکشد تا بتواند از طریق ا   ) 2 مـسئله بعـدي،   4دی

هاي اسالمی بر خود و بر جامعه است ما باید در هر کارمان یک سري از                  حاکم کردن ارزش  
 آن بـر اسـاس  ها و معیارهاي اسالمی را داشته باشیم که تمام اعمـال و کارهایمـان را                ارزش

نونی بـراي خـود و بـراي جامعـه بـدانیم و کلیـه          قا به عنوان ها را     انجام دهیم که این ارزش    
 این معیارها انجام دهیم، و آنچه را که موافق          بر اساس هاي اسالمی اجتماعی خود را        حرکت

 و بایـد درصـدد   میینمااین معیارها است انجام داده و آنچه را که خالف آن است رد و نفی         
 اعمال و گفتارهـاي اسـالمی       باشیم که اخالق خود را یک اخالق اسالمی نموده و همچنین          

داشته باشیم و در هر کارمان یک انگیزه خداوندي داشته باشیم و همیشه در کارهایمـان بـه                  
   .یاد خدا باشیم

                                           
  .154 / بقره.1
 .»نمایند« در اصل وصیت .2
  .»زیافت« در اصل وصیت .3
 .»نمایید« وصیت  در اصل.4
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خواهم توجه همگی شما را به چند نکته جلـب             می 1امگرامی    خانوادهمردم شهیدپرور و    
 بـه عنـوان    ولی   ،ا روشن کنیم  مش از آنیم که بتوانیم راه را براي         کوچکترهر چند که ما     . کنم

  .یک فرزند از ما قبول کنید
 و نمـاز جماعـات و مجـالس اسـالمی           ها  نماز جمعه اول اینکه امروزه همه شما باید در        

 رسـیدن فقـط از همـین راههـا موفـق            بـه خـدا    2]يبرا[که  . مند شوید    و بهره  دیینماشرکت  
راهی بـراي آمـدن فرزنـدانتان بـه         دوم اینکه شما نباید اي پدران و مادران سد          . خواهید شد 

ها بیایند امـروزه دیگـر        هاي جنگ حق علیه باطل شوید و بگذارید فرزندانتان به جبهه            جبهه
 ي اگر اینجا دلیلی بـرا . مبارزه با کفار نگذارند    3 وجود ندارد که پا به عرصه      آنهااي براي     بهانه
خداونـد حرفـشان را پـذیرا     وجود نـدارد و در قیامـت دیگـر         آنها دلیلی براي    ، آورند 4خود

  .نیست
سوم اینکه شما نباید هیچ گاه احکام اسالم را زیر پا بگذارید و باید شدیداً مراقب خـود                  

 امام بـوده و بـراي امـام و          5به فرمان جهت اجراي احکام اسالم باشید و همیشه گوش         ] در[
  .رزمندگان اسالم دعا کنید

و اسـالمی بفرسـتید و بگذاریـد کـه          چهارم اینکه فرزندان خـود را بـه مـدارس علمـی             
  .مفید بزرگ شوند و عمر خود را بیهوده مصرف نکنند] با[فرزندانتان براي مملکت 

خواهم که براي من گریه نکنند که دشـمنان اسـالم از    من از پدر و مادرم و خویشانم می      
ه راهم خواهم ک    ضعیف هستند و می    نهایاگویند که چقدر      گریه شما سوء استفاده کرده و می      

 جنـگ  يهـا  کـنم کـه از کمـک بـه جبهـه         از ملت قهرمان سفارش مـی      6]به. [را ادامه بدهند  

                                           
 .»گرامیم« در اصل وصیت .1
  .»که به خدا« در اصل وصیت .2
 .»بعرصه« در اصل وصیت .3
 .»برخود« در اصل وصیت .4
 .»بفرمان« در اصل وصیت .5
  .»از« در اصل وصیت .6
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 2 و پشتوانه رزمندگان باشند و مردم در پشت جبهه دسـت ایـن منافقـان               1]نفرمایند[کوتاهی  
  .کوردل را قطع بکنند و نگذارند اینچنین عزیزان را از ملت بگیرند و کشور را عزادار بکنند

هاي گذشته روزه واجـب دارم کـه           روز از سال   10خواهم که حدود      ام می   وادهمن از خان  
برایم ترتیبش را بدهند و مدت این چند روز هم که در ماه مبارك در جبهـه بـودم و کفـارة                     

  . خیلی نخواهد شد،ام بدهند نمازهایی را هم که نخوانده
دیگـر  . عفرآبـادي باشـد   در کنار قبر رضا و اسماعیل ج  آباد یغنمحل دفن در روستایمان     

 ندارم به جز سـالمتی شـماها و سـالمتی امـام عزیـز از درگـاه خداونـد و سـالمتی                یعرض
رزمندگان اسالم و پیروزي کامل جنود اسالم بر جنود کفـر و امیـدوارم کـه پـرچم خـونین                    

 شـدن   یطوالناسالم آبیاري شده از خون شهیدان در تمام گیتی به احتراز در آید و خواهان                
خواهم که بر سر قبرم دعاي وحـدت           و من می   3]باشمیم[امام به درازاي نور خورشید      عمر  
کـنم تـا روز قیامـت     من شهید از تمام شـما خـداحافظی مـی     .  و دیگر عرضی ندارم    دنبخوان

  .21/4/1361 مورخه 20تاریخ ماه مبارك رمضان روز .  خداحافظ4]ببینیم[همدیگر را 
  

  يد محمد نجاریبرادر شه
   5آباد دامغان شماره شناسنامه یاز غن یاعزام

  1343خ تولد یتار

                                           
 .»نفرمایید« در اصل وصیت .1
 .تعلیقات. ك. ر.2
  .»خواهمخورشید و من می« در اصل وصیت .3
 .»ببینم«وصیت  در اصل .4
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   کلیديهايعبارت
I                دانـم کـه خـدا       به نظر من شهادت وحشت نیست و من شهادت را بهترین و باالترین درجه مـی

 .کند ب نیکوکاران میینص
I خواهم دینم را به جامعه ادا نمایم و راه شهیدان را ادامه دهم می. 
I ز و مادر عزیز در نبود من غم و اندوه به دل را مدهیدی عزاي پدر. 
I شناسی شرکت کنی  و اسلحهيدئولوژیاهاي  خواهم که در کالس اي خواهر عزیز از تو می. 
I خواهم که راه مرا ادامه دهند از جوانان وطن می. 

  ابوالقاسم :نام
  زادگی نجف :خانوادگی  نام

  غالمرضا :پدر نام 
  زهرا : نام مادر

   1345یکم اردیبهشت  :تاریخ تولد
  روستاي تاش علیا از توابع شاهرود  :محل تولد
  چهارم ابتدایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1361دوم تیر  و بیست :تاریخ شهادت
   شلمچه :حل شهادتم

  اصابت خمپاره  :نحوة شهادت
 فردوس رضاي زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  زادگیابوالقاسم نجف
  

ح   میبسم اهللا الرّحمن الرّ
  صدیقینال رب الشهدا و  بسم

  نام خدابه 
دانم کـه    به نظر من شهادت وحشت نیست و من شهادت را بهترین و باالترین درجه می              

کـسانی شـهید    .  هـر کـس نخواهـد شـد        2بی و شهادت نـص    کند  مینیکوکاران   1بیخدا نص 
شوند که راهشان حفظ دین باشد، شهادت مانند نقطه از کوهی است که به تدریج بـه آن                 می

اند کـه هـدف       کسانی به این نقطه رسیده    ] ما[دانیم بیشتر      می  که همانطورشویم و     نزدیک می 
  . راه آنان باشیمدهندهآنان حفظ دین بوده است و ما باید ادامه 

 3خواهم دیـنم را بـه جامعـه ادا         باشم و می    نوعان این شهیدان می   در اینجا من یکی از هم     
ـ اي پـدر عز    4دهو در آخر سخنی دارم به خانوا      . نمایم و راه شهیدان را ادامه دهم       ز و مـادر    ی

 را مدهید و شاد و خرّم باشید و اي پـدر عزیـز از تـو                6 به دل  5عزیز در نبود من غم و اندوه      
و اي خـواهر عزیـز از تـو       . باشـد ادامـه دهـی       دیـن مـی   ] از[خواهم که راه مرا که حفظ         می
ان خـود    کنی تا بتوانی با زب     شرکتشناسی     و اسلحه  يدئولوژیاهاي     کالس 7خواهم که در    می

: دیـ خـواهم کـه راه مـرا ادامـه ده           جلوي زورگویان را بگیري و در آخر از جوانان وطن می          
  .درود به رهبر انقالب

  یزادگ نجفابوالقاسم

                                           
 .»نسیب« در اصل وصیت .1
 .»نسیب« در اصل وصیت .2
 .»عدا« در اصل وصیت .3
 .»خوانواده«در اصل وصیت .4
 .»اندوح« در اصل وصیت .5
 .»بدل« در اصل وصیت .6
 .»به« در اصل وصیت .7
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   کلیديهايعبارت
I بـر گـوش      طلبانه این ملت مظلوم را با رگبار گلولـه          روم به جبهه حق علیه باطل تا فریاد حق          می 

این منافقین این خونخواران و جنایتکاران و آن اربابان به اصطالح ابرقدرتش            این کافران بعثی و     
  .برسانم

I کنمتر نیرا رنگروم تا خط سرخ شهادت  می . 
I  ام  از دنیا و زندگی خسته شده کهیمعنبارالها من خواهان شهادتم اما نه به آن. 
I  باش)7(ن پیرو خون حسی)3( زینبچونهمخواهرم با حجابت . 
I  هاي جماعت و مبارزه کردن با نفس خود اسالم را یاري و مرا خوشـحال                 ا رفتن به نماز   برادرم ب

 .کنی می
I همسرم در همه حال و در همه جا به یاد خدا باش. 
I فرزندم را طوري تربیت کن که بعدها یک فرد مفیدي براي جامعه باشد ،همسرم. 
I ش نکنیددیده و محروم ایران را هرگز فراموکنم که ملت رنج تقاضا می. 
I  پیروز شویمشاءاهللا انما امروز به این ملت محروم مدیون هستیم و باید بجنگیم و بمیریم تا . 

  علیقنبر :نام
  نجفی :خانوادگی  نام

  عباسعلی :پدر نام 
  ر کشو: نام مادر

  1341نهم اسفند  :تاریخ تولد
  دامغان شهرستان :محل تولد
  پایان دوره راهنمایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

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

ــزار ــهداي :م ــزار ش ــردوس  گل ف
 رضاي زادگاهش
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   قنبرعلی نجفی
ح   میبسم اهللا الرّحمن الرّ

 به نام او که دلها پروانه اوست
 

   پیمـان نکنـیم    1ما در ره عـشق نقـض      «
ــا اگــر از یز ــدنی ــان[دی ــز شــود] ی   لبری

  

  3 نکنــیم دریـغ از جـان  2گـر جـان طلبــد  
ــیم  ــه ســاالر شــهیدان نکن   4»مــا پــشت ب

  

* * *  
  اگــــر گــــردم شــــهید راه مــــیهن«
   حفظ ملک دین از واجبات اسـت       5وچ

  

ــت شـــهرت مـــن     ــد تـــا قیامـ   بمانـ
ــ ــس دمـ ــد پـ ــستنینبایـ   » غافـــل نشـ

  

  

 رهبر  بر حقش ب  یبا سالم و درود بر مهدي موعود منجی عالم و هدایت کننده بشر و نا              
شکن زمان خمینی و بـا سـالم و درود بـر تمـامی رزمنـدگان                   بت 6[...]مستضعفین جهان و    

 رزمنـدگان از خداونـد   تـر  عیسرهاي حق علیه باطل و به امید پیروزي هرچه       اسالم در جبهه  
 قدرت و نیرو داد و توانستم خود را به حدي برسانم            7 من ]به[بزرگ سپاسگزارم که تا اینجا      

اي بـه عنـوان وصـیت         ی داد تا چند کلمه    ی توانا  استفاده نمایم و   یبه خوب ها    که از این نعمت   
  .براي خانواده پدر و مادر و خواهر و برادرم و زن و فرزند مهربان خود بنویسم

 بـر  8طلبانه این ملت مظلوم را با رگبار گلوله      روم به جبهه حق علیه باطل تا فریاد حق          می
 و آن اربابـان بـه       11اران این خونخـواران و جنایتکـ      10 و این منافقین   9گوش این کافران بعثی   
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یـا  « کـنم    تـر   نیرا رنگـ  روم تـا خـط سـرخ شـهادت            به اصـطالح ابرقـدرتش برسـانم، مـی        
 اي صـاحب اختیـار      15» العـالمین  14 القلوب الصادقین و یا الـه      13 یا حبیب  12ثینیالمستغ  غیاث

 و اي هـا  دلمؤمنان، اي نهایت آرزوي عارفـان، اي فریـادرس فریادخواهـان و اي محبـوب             
 در تنهـایی زیـستم ولـی تـو را بهتـرین      16به ظاهر گواه باش که در این دنیا        ،خداي جهانیان 

   . پس مرا به سوي خودت فرا خوان، یافتمها آمال و ها عشق، ها دوست
هاي دنیوي دل بریدم تا بـه تـو    خدایا شاهد باش که از تمام مظاهر مادي و از تمام عشق      

 حرکت کردم و اینک فقط رسیدن بـه تـو   خدایا شاهد باشد به عشق تو و در راه تو         . بپیوندم
 از دنیـا و زنـدگی خـسته          کـه  یمعنـ بارالها من خواهان شهادتم اما نه بـه آن          . را انتظار دارم  

اي از    خواهم با رنج کشیدن در راه تو و ریخـتن خـونم، بـه خـاطر تـو ذره                    ام، بلکه می    شده
  .گناهانم پاك گردد

از ؛ و نم من براي شما فرزنـد خـوبی نبـودم   پدر و مادر عزیز و خواهران و برادران مهربا  
 پیـرو   )3( زینـب  چـون همکنم که مرا حالل کنید و تو خواهرم با حجابت             شما تقاضا می  

                                                                                                       
 .»نفس« در اصل وصیت .1
 .»کلید« در اصل وصیت .2
 .»بکنیم« در اصل وصیت .3
 .»کنیممی«یت  در اصل وص.4
 .»چه«در اصل وصیت  .5
 .خوانا نیست .6
 .»)من(« در اصل وصیت .7
 .»لکوله« در اصل وصیت .8
  .تعلیقات. ك. ر.9

 .تعلیقات. ك. ر.10
 .»جنایتگاران« در اصل وصیت .11
  .»المستغسین« در اصل وصیت .12
  .»حبب« در اصل وصیت .13
 .»یا اهللا« در اصل وصیت .14
  .ل، مفاتیح الجنان فرازي از دعاي کمی.15
  .»بظاهر« در اصل وصیت .16
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 بـا نفـس   1هاي جماعت و مبارزه کردن    باش و تو برادرم با رفتن به نماز        )7(نخون حسی 
زمنـدگان و دعـا   دعا کردن به جان تمام ر] از[کنی و  خود اسالم را یاري و مرا خوشحال می   

  .کردن به جان امام یادتان نرود
و تو همسرم در همه حال و در همه جا به یاد خدا باش و فرزندم را طوري تربیت کـن                   

خواهم که تمامی بـدیهاي مـن را    که بعدها یک فرد مفیدي براي جامعه باشد و از تو هم می      
سـت و هـر کـاري کـه         در ضمن وصی و وکیل من پدرم ا       . زیر پا بگذاري و مرا حالل کنی      
  .کار بکند که چه2]داند می[ او خود . شما دخالتی نکنید،خواست براي من انجام بدهد
سپارم و از شـما    زن و فرزندم را به شما می . اول خدا دوم شما    ،پدر مهربان و دلسوز من    

 در غیاب من از ایشان پذیرائی کنید و امـا دوسـتان و همرزمـان هـر          یبه خوب خواهم که     می
کنم که ملت      که دوست و همرزم خوبی براي شما نبودم ولی از شما عاجزانه تقاضا می              چند
 چرا که مـا امـروز بـه ایـن ملـت محـروم               .دیده و محروم ایران را هرگز فراموش نکنید       رنج

 بـراي مـا     گگونـه مـر      پیروز شویم و این    شاءاهللا  انمدیون هستیم و باید بجنگیم و بمیریم تا         
 بـه پیـروزي تمـامی     دیو با ام   )عج (ي ظهور هرچه زودتر حضرت مهد      به امید  . است افتخار

 بـا همگـی شـما خـداحافظی       .رزمندگان و با گسترش انقالب اسالمی ایران به تمامی جهان         
  .خداحافظ. کنم می

  3والسالم
  . الحسنه بپردازید  هزار تومان به قرض8مبلغ 

  قنبرعلی نجفی

                                           
 .»گردن« در اصل وصیت .1
 .»دادمی« در اصل وصیت .2
  .»وسالم« در اصل وصیت .3
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   کلیديهايعبارت
I   ،خیري از دنیا باید ببري مادر و خواهر و برادران خود را بایـد رسـیدگی و پرسـتاري                    اگرپسرم 

   .بکنی

  محمداسماعیل :نام
  نجفی :خانوادگی  نام

   خلیل :پدر نام 
   زینب :نام مادر

  1314دهم شهریور  :تاریخ تولد
روسـتاي قلعـه نـو از توابـع          :ل تولـد  مح

  شهرستان شاهرود
  سوم ابتدایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

  1365پنجم دي  و بیست :تاریخ شهادت
   هفت تپه :محل شهادت
  اصابت ترکش  :نحوة شهادت

 زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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 محمداسماعیل نجفی
  

ح   میبسم اهللا الرّحمن الرّ
 2641وصیت نموده و وصی خود قرار دادم آقاي محمداسماعیل نجفی به شناسنامه شـماره               

 صـادره از    71نامه شـماره    صادره از قلعه نو با نظارت آقـاي حـسین نجفـی و داراي شناسـ               
محل دفن قلعـه  : عمل نمایداست  من که در این اوراق به شرح رفته         يها  تیبه وص آباد    علی

نو و نماز اسـتیجاري بخوانـد،     قلعههینیحسداري در    نو، نماز وحشت بخواند، تجهیز و تعزیه      
 نداشـتم و   دادم، مظالم العبـاد دادم، نیابـت حـج        1تاروزه استیجاري ندارم، خمس دارم، زک     

 : برسـاند  بـه مـصرف   از ثلث مالم برداشته و بقیه ثلث را در موارد زیـر             . کفّارات داشتم دادم  
اي  مهریۀ زوجه دائمی خود از سهم خودم کـه خانـه  .  بدهند2 یک خرج جزئی   ،چیزي داشتم 

 صادره از قلعه آقاعبداهللا فرزنـد       211شهرت اسدفر شماره شناسنامه     .  بدهند 3دارم یک دانگ  
ــ اسـاس زنـدگی     3. ام  ـ بقیۀ آن را به وارث خـودم داده        2،  6ط حیا 5 مبلغ یک دانگ   4اهللا  حیذب

 جمـع    ــ 4.  کافی بدهیـد   تان به مادر خود   7 فرش و رختخواب   ،خانه یک دست اثاث تکمیل    
و هاي خودم      بچه ]به[ به همسر خود و بقیه وارث        را  آن 10نگا د 3ـ  5 9نگا د 6 8طنگ حیا اد

ــ  2.  تومـان بـه تکیـه خرقـان اسـت        1700ـ بدهکاري من    1 : من بدین شرح است    مطالبات
ظـري  تـ بدهکاري من به حاج ابراهیم من      3ان  م هزار تو  10ابراهیم منتظري،     بدهکاري به حاج  

ــ  6 . تومان4000اصغر حسینی  ـ از حسین حاج علی5 تومان 500ـ به تکیه 4 . کیلو 19برنج  

                                           
  .»ةزکو« در اصل وصیت . 1
 .»جزعی« در اصل وصیت .2
نگ« در اصل وصیت .3 د«. 
  .»اهللازبیح« در اصل وصیت .4
نگ« در اصل وصیت .5 د«. 
  .»حیات« در اصل وصیت .6
  .»خابرخته« در اصل وصیت .7
  .»دنگ حیات« در اصل وصیت .8
  .»دنگ« در اصل وصیت .9

  .»دنگ« در اصل وصیت .10
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ن شـهربانو   یحـس ر علی اصـغر خلیـل       اکب  قیومیت اطفال علی  .  هراز تومان  30بدهکاري آخر   
واگـذار  آبـاد فرزنـد محمداسـماعیل         صادره از علی   1[...]ه  شهرت نجفی به شناسنام   جه  یخد

  10/10/65به تاریخ نمودم 
ام و شـما       زن به تـو داده     ،ام  آقاي حسین نجفی من شما را بیست و پنج سال بزرگ کرده           

کنـی و اگـر        درست می  شانیبراگی  زند] و[کنی و زن      هم این برادر خودت را سرپرستی می      
خیري از دنیا باید ببري مادر و خواهر و برادران خود را باید رسیدگی و پرستاري بکنـی تـا       

  .خیري از دنیا ببري

                                           
 .خوانا نیست .1
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  هاي کلیدي عبارت
I  رساند  اعالي ملکوتی میبه درجهشهادت انسان را. 
I          ماند که وارثان خون پاك شـهیدان از   حمدي میچقدر شهادت در راه خدا زیباست و مانند گل م

 .بویند آن می
I  ریبپذخدایا شهادتم را در راه اسالم و قرآن که خاري در چشم دشمنان است. 
I پدر ارجمندم، با استقامت صبر و شکیبایی از انقالب اسالمی دفاع کن. 
I باشید و در راه خدا مبارزه کنید] گونه [ خواهران مسلمانم شما نیز زینب. 
I  پوینده و کوشنده این راه باشیدهاست راهاي برادران عزیزم راه خدا بهترین و برترین . 
I در هر کجا هستید از روحانیت مبارز دفاع کنید تا اسالم را به تمام جهانیان بشناسانید. 
I خون شهیدان را پایمال نکنید. 
I وقت امام عزیز رهبر انقالب را تنها نگذارید هیچ. 
I      بینم و اگر زنده ماندم قبر شریف او را زیـارت خـواهم         را می ) 7(ن  حسیاگر شهید شدم امام

  .کرد

   نیحس :نام
  ینصرت :خانوادگی  نام

   د محمدیع :پدر نام 
   ثریا:نام مادر

   1336کم مهر ی :تاریخ تولد
آبــاد از روســتاي حــسین :محـل تولــد 

  توابع شهرستان شاهرود
  پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  سازندگیجهاد :کننده ارگان اعزام

  1363بیستم خرداد  :تاریخ شهادت
   مهاباد :محل شهادت
  سانحه رانندگی :نحوة شهادت

  گلزار شهداي زادگاهش:مزار
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  صرتینحسین 
 

  الرّحیم  الرّحمناهللابسم 
  نامه حسین نصرتی وصیت

ذین قتلوا فی سبیل«   1»اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون وال تحسبنّ الّ
المی محتـاج بـه حفـظ و    نظیر و این جمهـوري اسـ   این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزي بی      

  2.نگهبانی است
 لحظه آغاز جهاد و شهادت است، این احـساس را در خـود      نیو ا تا حال من مرده بودم      

شهادت انسان را   . کنم  شوم و زندگی جاویدان خود را آغاز می         بینم که تازه دارم متولد می       می
 ماننـد گـل     رسـاند و چقـدر شـهادت در راه خـدا زیباسـت و                اعالي ملکوتی می   3به درجه 

خدایا شهادتم را در راه اسـالم  . بویند ماند که وارثان خون پاك شهیدان از آن می     محمدي می 
 و 5 اي مادر مهربان و عزیزم سالم مرا بپذیر    4.ریبپذو قرآن که خاري در چشم دشمنان است         

هـاي سـبز سـوار کـن و           مان پـرچم    در باالي خانه  . مبادا در فقدان من گریه کنی     . حاللم کن 
اي پـدر ارجمنـدم، مـرا       . فتخار کن که فرزندت در راه خدا به این مقام بزرگ رسیده است            ا

مبـادا روحیـه خـود را    . حالل کن و با استقامت صبر و شکیبایی از انقالب اسالمی دفاع کن     
 خیـل پاسـداران و   6]دعاگوي[و . ببازي و گریه کنی، چون گریۀ تو باعث ناراحتی من است       

از [اي همسر مهربانم مرا حالل کـن  .  باشجهاناسالم در هر کجاي رزمندگان و جهادگران    
 دیگرم اینکه از تنهـا یادگـار مـن    خواهشخواهم که بعد از من راه مرا ادامه دهی و         می 7]تو

                                           
ـ اند و نزد خدا د بلکه زندهیشوند، مرده مپندار یآنان را که در راه خدا کشته م«؛ ترجمه 169 ص/عمران  آل. 1  يشان روزی

 .»خورند یم
 .77ص، 14فه امام، جیصح. 2
 .»به درجه«ت یدر اصل وص. 3
 . »ریبپز«ت یدر اصل وص. 4
 .»ریبپز«ت یدر اصل وص. 5
  .»يبه دعا«ت یدر اصل وص. 6
 .خوانا نیست. 7
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اي .  دهیـد  3 زمـان تحویـل بـه جامعـه        2 خوب مواظبت کنی و او را سمیه       1دختر کوچولویم 
و اي بـرادران    . شید و در راه خـدا مبـارزه کنیـد          با 4]گونه [ خواهران مسلمانم شما نیز زینب    

اي امـت   .  پوینـده و کوشـنده ایـن راه باشـید          هاسـت   راهعزیزم راه خدا بهتـرین و برتـرین         
یی پشتیبانی قـاطع    نها ایران تنها راه نجات اسالم و رهایی مستضعفین و پیروزي،            دپروریشه
ط امام که همانا خـط اصـیل   از دولت جمهوري اسالمی و پیوستن به خ  ] خود را  [غیدر یبو  

 در هر کجا هستید از روحانیت مبارز دفاع کنیـد           5]باشد  می. [است) 6(د  اسالم و محم  
هـاي دشـمن    از توطئـه . خون شهیدان را پایمال نکنید. تا اسالم را به تمام جهانیان بشناسانید 

جـا کـه پـدرم      مـرا در هـر ک     . وقت امام عزیز رهبر انقالب را تنها نگذارید         آگاه باشید و هیچ   
بیـنم و اگـر       را می ) 7(ن  اجازه داد دفن کنید و این را بدانید که اگر شهید شدم امام حسی             

  6والسالم. زنده ماندم قبر شریف او را زیارت خواهم کرد
  .باشد وکیل و وصی بنده پدرم می
د شـمارة شناسـنامه        حسین نصرتی فرزند عیدي    صـادره از حـوزة دو شـاهرود    18محمـ 

  .شت بسطامآباد پ حسین

                                           
 .»کوچلویم«ت یدر اصل وص. 1
 .قاتیتعل. ك.ـ ر» هیصوم«ت یدر اصل وص. 2
 .»جامه«ت یدر اصل وص. 3
  .»جامه«ت یدر اصل وص. 4
  .»هر کجادر . است«ت یدر اصل وص. 5
 .»وسالم«ت یدر اصل وص. 6
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  هاي کلیدي عبارت
I                   ي او بازگـشت    بـه سـو   ما همه اعتقاد به یگانگی خداوند سبحان داریم که مـا را خلـق کـرده و

 . خواهیم کرد
I   از حلقوم حسین زمان یگانه رهبر و مرجع اعلم و اشجع عـصر حاضـر          ) 7(ن  نداي امام حسی

 .دهابراهیم دوران پیر جماران یعنی امام خمینی بیرون آم
I     و ائمـه اطهـار بخـصوص امـام        ) 6(د  هاي حـضرت محمـ      ها و سختی    از اسالمی که با رنج

 .که با ریختن خون خود و اصحابش بدست ما رسید، دفاع کنیم) 7( نحسی
I فعاالنه شرکت کنیم» در این جنگ که بین اسالم و کفر است. 
I ها را پر کنیم و نگذاریم سنگرهاي اسالم خالی بماند جبهه . 
I    خواهم پیرو والیت فقیه باشید و از امام امت که فعالً ولی فقیه زمان و رهبـر انقـالب                 میاز شما

 .دیینماباشند پیروي  می
I  هاي شهدا و مفقودین و اسرا احترام زیادي بگذارید که اسـالم و ملـت ایـران مـدیون          به خانواده

 . هستندها آن
I  حتماً دعا کنید) عج(ن فرج امام زماقرآن را بخوانید و به آن عمل کنید و در دعاهایتان براي . 
I              همیشه در صحنه باشید که همین در صحنه بودن شما بود که دشمنان اسالم و منافقین را ذلیل و

  .خوار و ناامید کرد

  یحیی :نام
  نصرتی :خانوادگی  نام

  وسفی :پدر نام 
   زینب:نام مادر

  1334 هفدهم اردیبهشت :تاریخ تولد
آبــاد از روســتاي حــسین :محـل تولــد 

  توابع شهرستان شاهرود
  پایان دوره ابتدایی :تحصیالت
  بسیج :نندهک ارگان اعزام

  1365سوم مرداد  :تاریخ شهادت
   جزیره مجنون عراق :محل شهادت
  اصابت ترکش :نحوة شهادت

 زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  یحیی نصرتی
  

حیم   بسم اهللا الرّحمن الرّ
  1»انا هللا و انا الیه راجعون«

  نامه اینجانب یحیی نصرتی فرزند یوسف وصیت
ي او بـه سـو  تقاد به یگانگی خداوند سـبحان داریـم کـه مـا را خلـق کـرده و            ما همه اع  

 حـضرت آدم و     هـا   آن هـزار پیغمبـر کـه اول         124و اعتقاد داریم به     . بازگشت خواهیم کرد  
 امام  12 اهللا علیه و آله و سلم و اعتقاد داریم به            2 حضرت محمد ابن عبداهللا صلی     ها  آنخاتم  

  .ه یکی از ارکان فروع دین جهاد استو اعتقاد داریم به فروع دین، ک
  کـه  یکـسان  اي   7.»اهللا باموالهم و انفـسهم       فی سبیل  6 و جاهدوا  5 و هاجروا  4الذین آمنوا «3

 و امـروز    تـان یها  جـان  و   تـان یها  مالاید هجرت کنید و جهاد کنید در راه خدا با             ایمان آورده 
 بـه   8»ناصـر ینـصرنی   هل من   «که در روز عاشورا فرمود      ) 7(ن  نداي مظلومیت امام حسی   

این ندا را تنها براي زمان خودش نگفـت، بلکـه بـراي             ) 7(ن  رسد و امام حسی     گوش می 
 هـر مـاه   9»کل یومٍ عاشورا و کـل ارض کـربال  «ها گفت کـه   ها و نسل تمام عصرها و زمان 

از حلقـوم حـسین زمـان یگانـه     ) 7(ن محرم است و زمین کربال و این نداي امـام حـسی       
 یعنـی امـام خمینـی       10 و اشجع عصر حاضر ابراهیم دوران پیـر جمـاران          رهبر و مرجع اعلم   

                                           
  .» اوستيم و بازگشتمان به سوییما از خدا«؛ ترجمه 156 /بقره. 1
 .»ص«ت یدر اصل وص. 2
  .»نیها الذیا ای«ت یدر اصل وص. 3
 .»آمنو«ت یدر اصل وص. 4
 .»هاجرو«ت یدر اصل وص. 5
 .»جاهدو«ت یدر اصل وص. 6
 .20 /توبه. 7
 .اتقیتعل. ك.ر. )7(نیامام حس. 8
  .قاتیتعل. ك.ر. 9

  .قاتیتعل. ك.ر. 10
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طلبد و ما را دعوت به جهـاد          بیرون آمده و براي دفاع از اسالم و مسلمین کمک و یاري می            
  .نموده است

و حال امـت شـهیدپرور همیـشه در صـحنه شـاهرود و بخـصوص روسـتاي زادگـاهم                    
عـزاداري  ) 7(ن  رم براي اباعبداهللا الحـسی     هر سال در ماه مح      که یکسانآباد و تمام      حسین

را یـاري   ) 7(ن  اي کاش ما در صحراي کربال بـودیم و امـام حـسی             «دییگو یمکنید و     می
 امروز وقت آن رسیده که به گفتارمان صادق باشیم و عمل کنـیم و بـه ایـن نـدا        1»کردیم  می

ئمـه اطهـار    و ا ) 6(د  هاي حضرت محمـ     ها و سختی    لبیک گفته و از اسالمی که با رنج       
که با ریختن خون خود و اصحابش بدست مـا رسـید، دفـاع              ) 7(ن  بخصوص امام حسی  

ها را پر کنـیم        فعاالنه شرکت کنیم و جبهه     2»در این جنگ که بین اسالم و کفر است        «کنیم و   
و نگذاریم سنگرهاي اسالم خالی بماند و در مقابل تمامی کفار و منافقین که با هم بر علیـه                   

. اند ایستادگی کنیم و این جنگ را سرفرازانه به نفع اسالم به پایان برسـانیم              شدهاسالم متحد   
. تا درسی باشد در تاریخ بشریت، براي دشمنان اسالم مانند عاشورا که در تاریخ بجاي مانـد     

هـا خـالی از       تفـاوتی نـشان بـدهیم و جبهـه          و اگر خداي ناکرده از خودمـان سـستی و بـی           
 به اسالم برسـد در روز قیامـت در پیـشگاه خداونـد سـبحان و                 اي  مجاهدین بماند و صدمه   

خواهم پیرو والیت فقیه باشـید و از          تمامی شهدا، مسئول و جوابگو باید باشیم و از شما می          
 و بـه دسـتورات      دییـ نماباشـند پیـروي       امام امت که فعالً ولی فقیه زمان و رهبر انقالب می          

خواهم بـاتقوا باشـید و مـرگ را در نظـر داشـته       ایشان با جان و دل عمل کنید و از شما می       
هـاي شـهدا و مفقـودین و اسـرا احتـرام زیـادي                باشید تا مرتکب گناه نشوید و به خـانواده        

 هستند و به فرزندان شـهدا و مفقـودین و اسـرا    ها آنبگذارید که اسالم و ملت ایران مدیون     
 بخوانید و به آن عمـل کنیـد و           از محبت پدر محرومند و قرآن را       آنها که   دیینمامحبت زیاد   

حتماً دعـا کنیـد و از خداونـد بخواهیـد تـا بـه آن                ) عج(ن  در دعاهایتان براي فرج امام زما     
حضرت اجازه ظهور بدهد و همیشه در صحنه باشید که همین در صحنه بودن شما بود کـه              

                                           
الجنـان،  حیمفـات (» مـاً ی کُنت معکم فَـأفوز فـوزاً عظ  یتنیا لَی« است )7(ارت اول امام حسین ین بخش از ز  یا  ترجمه  . 1

 .»)424ص
 ).ره (ینیشه امام خمی، جنگ و دفاع در اند24ان، دفتری، تبینیامام خم.  2
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 کوردل و قصی    2در اینجا به منافقین   (د   را ذلیل و خوار و ناامید کر       1دشمنان اسالم و منافقین   
یی بـه   نهـا القلب هم پیامی بدهم و آن اینکه این انقالب به کوري چـشم شـما بـا پیـروزي                    

سـپرده خواهـد شـد، چـه شـما بخواهیـد و چـه               ) عج(  اهللا  3ۀبقیاش حضرت     صاحب اصلی 
 نـسبت بـه    کـه یکـسان و از . نخواهید این وعده را در قرآن خداوند خالق به مـا داده اسـت      

خواهم که اینجانب را به بزرگی خودشان ببخـشند و مـورد              ی دارند می  اینجانب حقی و دین   
  .عفو خودشان قرار دهند که لذّتی که در گذشت هست در انتقام نیست

اجـازه فـرج و   ) عـج (ن خواهم که به آقا امام زما     در پایان از خداوند بزرگ و سبحان می       
مندگان اسالم نصرت و  و به رز  4 آن حضرت طول عمر و سالمتی      تا ظهور  بر حقش به نایب   

پیروزي و به خدمتگزاران اسالم سالمتی و تندرستی و توفیق خدمت بیشتر و صادقانه و بـه                 
امت شهیدپرور و همیشه در صحنه ایران سالمتی و تندرستی و صبر و استقامت بیشتر و بـه          

و  و اجر جزیل و به مـسلمین جهـان اتّحـاد           لیجمهاي شهدا، مفقودین و اسرا صبر         خانواده
  . عطا فرماید5آگاهی و به دشمنان اسالم ذلّت و خواري

  در مسلخ عشق جز نکـو را نکـشند        «
  

  6»خـو را نکـشند      روبه صفتان زشـت   
  

  والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته
  7»هللا ینصرکم و یثبت اقدامکموا اان تنصر«

   و ناتوان 8بنده حقیر و ضعیف
20/4/1365  

  یحیی نصرتی

                                           
 .قاتیتعل. ك.ر. 1
 .قاتیتعل. ك.ر. 2
 .»ثهیبق«ت یدر اصل وص. 3
  .»یسالت«ت یدر اصل وص. 4
 .»خوار«ت یدر اصل وص. 5
 .»وان اشعارش بنام او ثبت نشده استی از ديا ج نسخهیه«اما : اند  نوشتهیرزاده عشقین شعر را بر سنگ مزار میا. 6
 .» گرداندید خداوند شما را ثابت قدم می کنياریاگر خدا را «ترجمه . 7 /محمد. 7
  .»فیظع«ت یر اصل وصد. 8
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 هاي کلیديرتعبا
I بکوشید تا همیشه در راه مستقیم الهی ثابت و استوار باشید . 
I                     هیچگاه و هرگز از خط امام و رهبرمان که صراط مستقیم الهی است، فاصـله نگیـریم و اسـتوار

 . باشیم
I   ها را خالی گذاشت و پشتیبان انقالب نبود باید در انتظـار جـواب دردنـاك الهـی                  هر کس جبهه

 . باشد
I  نمازهاي جمعه و جماعت را با شکوه برگزار کنید جبههدر پشت . 
I از روحانیت اصیل و در خط امام جدا نشوید . 
I امید دارم با نثار جان ناقابلم رضایت خاطر موال و معبود خود را فراهم آورم. 
I تا دیر نشده استفاده نمایم حال وقت امتحان رسیده، وقت انتخاب راه صحیح چه بهتر از این  
I  اش را براي حفظ اسالم فدا کرد و تو هم خوشحال باش که فرزندت                 خانواده )7(سینامام ح

 .در راه اسالم فدا شد
I                    ،خداوند محبتی عظیمی به ما نموده و در این برهه تاریخ چنین رهبري را به ما اهدا نموده است

  .قدرش را بدانید که فردا در روز جزا در پیشگاه خداوند سرافکنده و شرمسار نباشید

  علیرضا :نام
  اول نصرتی :خانوادگی  نام

   حبیب:پدر نام 
   لیلی :نام مادر

  1346یکم تیر  :تاریخ تولد
ــد ــع   :محــل تول ــیج از تواب ــتاي خ روس

  دشهرستان شاهرو
  دوم راهنمایی :تحصیالت
  بسیج :کننده ارگان اعزام

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

 زادگاهش گلزار شهداي :مزار
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  اول علیرضا نصرتی
  

ح   میبسم اهللا الرّحمن الرّ
  بسمه تعالی

  2»اهللا رئوف بالعباد اهللا وات مرضء ابتغا1هشري نفسی  الناس منو من« :قال اهللا تبارك تعالی
شکر خداوند تبارك و تعالی را که در این سنین نوجوانی و جوانی به من این توفیق عظمـی    

 از دریاي بیکران مجاهدان راه خداوند باشیم و بـدین وسـیله             اي  را عنایت فرمود تا که قطره     
 خود را به امام و انقالب و اسالم و قرآن اعـالم دارم و جـان ناقابـل و                  3وفاداري] و[نهایت  

  .رضایت خاطر موال و معبود خود را فراهم آورم؛ و خدادادي خود را در راه او نثار گردانم
 قبول درگاهش و مرا در جوار شهداي کـربال محـشور    که خداوند شهادت را مورد     4انشاءاهللا
 5عـزم  و در این لحظات حساس و سرنوشت ساز که عاشقان اهللا و مجاهـدان راه او          بگرداند

وقـت خـود    اند تـا بـا هجـوم بـی     پوشند و سالح بر کف گرفته  می6رزمپیکار دارند و لباس     
 ناقص خـود بـراي عزیـزانم کـه          با زبان الکن و    . را به دیار عدم بفرستند     7دشمن زبون بعثی  

چشم به راه راهم در انتظار پیوستن به خیل شهیدان هستند، پیام و کالمی دارم امید که مؤثر                  
اهللا و همیـشه در صـحنه و     عزیزانم دوسـتان، بـرادران و خـواهران امـت حـزب         .واقع گردد 

نسبت به  مجاهد و مقاوم شما همیشه و در طول انقالب وفاداري و عزّت و عظمت خود را                 
ـ امام و اسالم ثابت گردید و با ایثار و نثار جان و مال خـود پـشتیبان و                    اور واقعـی اسـالم     ی

  .بودید

                                           
 .»نفس«در اصل وصیت  .1
 .»بعضی مردمانند که از جان خود در راه رضاي خدا درگذرند و خدا دوستدار چنین بندگانست« ترجمه .207/ بقره .2
 .»وفداري« در اصل وصیت .3
 .»اهللا« در اصل وصیت .4
   .»عظم«در اصل وصیت . 5
  .»رظم«در اصل وصیت . 6
 .»یبعص« در اصل وصیت .7
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 و  گـاه   چیهـ پس بکوشید تا همیشه در همین راه مستقیم الهی ثابـت و اسـتوار باشـید و                    
 هرگز از این خط امام و رهبرمان که صراط مستقیم الهی است فاصله نگیریم و استوار باشیم                

 باز شود و امنیت اسـالمی  )7(ن تا پیروزي نهایی واصل گردد و راه کربالي معالي حسی    
 از ایـن خـط امـام    1ایران و عراق از زور و جور فرعونیان زمان نجات یابند و بدانید هرکس          

در  دینبود با ها را خالی گذاشت و پشتیبان انقالب          فاصله گرفت و پشت به امام کرد و جبهه        
توصیه و سفارش دیگر این است کـه در پـشت جبهـه در              . ناك الهی باشد   جواب درد  انتظار
هاي انقالب حضور همیشگی داشته باشید و نمازهاي جماعـت و جمعـه را باشـکوه                  صحنه

آموز را به تقـوا       برگزار کنید و از روحانیت اصیل و در خط امام جدا نشوید و عزیزان دانش              
کنم و امیـد دارم همچنـان کـه بـه       سفارش می و دور از گناهان و درس خواندن در راه خدا           

پردازند جبهه و جنگ را فراموش نکنند که اگر درستان در کنار جهـاد در راه                  درس خود می  
  .خدا نباشود هیچ ارزشی ندارد

طلبم امیدوارم که مرا به بزرگی و عظمت خود        در پایان از پدر و مادر عزیزم حاللیت می        
 شایسته مقام پدر و مادر است به شـما احتـرام بگـذارم و               2]آنگونه که [ببخشند که نتوانستم    

فرزند خوبی برایتان باشم به هر حال مرا ببخشید و از خداوند متعال بخواهید که این قربانی                 
 و )7(ن بدانیــد کــه پیــشگاه باعظمــت امــام حــسی4اًبپــذیرد و قطعــ را از شــما 3ناقابــل

  .5)3(بزین
 

  ]اي دیگر نامه وصیت[
حیمبسم اهللا الرّحم   ن الرّ

ذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون« ن الّ 6»والتحسب  

                                           
 .»هرگز« در اصل وصیت .1
  .»آنکه« در اصل وصیت .2
 .»ناقبل« در اصل وصیت .3
 .»قطع«در اصل وصیت  .4
 .نامه ناتمام استوصیت .5
 .169 / آل عمران.6
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 و درود بر تو اي فرزنـد        1)عج(امام زمان   درود بر تو اي روح خدا درود بر تو اي نایب            
و سـالم بـه مـادر و بـرادران     ) عـج  ( به امـام مهـدي   با سالم ، امام خمینی    )7(علی  حسین
خوانید، خود در میـان شـما    شما اي خواهران اینک که این نوشته را می   و سالم بر     2امگرامی

عزیزان من مگر فرزندان شما بـا دیگـران چـه فرقـی             . نیستم و فقط یادي از من خواهد بود       
  ؟دارند

 و مادر و برادرانم و خواهرانم این است که در مرگ من ماتم نگیرند و در              پدر انتظارم از 
 شـهید   3دمان شهیدان خودمان در منطقه جنگی با چه وضـعیتی         نظر داشته باشید برادران خو    

 سـال راه خـود را پیـدا کـنم،           17ام بعـد از       اي مادر و اي برادرانم حال کـه توانـسته         . شدند
دوست دارم حق را در این راه یاري کنم، من همین راهی را کـه شـما دوسـت داشـتید کـه             

ل وقـت امتحـان رسـیده، وقـت         و راه شهیدان است پیدا کردم و حا       ) 7(همان راه حسین  
 تا دیر نشده استفاده نمایم و راه خود را انتخاب کنم و از               انتخاب راه صحیح چه بهتر از این      

  .خواهم که مرا در این راه یاري کند خداوند می
. اما به مادرم، مادر مهربانم چه بسیار بر ما زحمت کشیدي، ما تـو را رنـج بـسیار دادیـم                 

از فـراغ مـن ناراحـت نبـاش اگـر           .  فرمایـد  4 جمیل بر تـو عطـا      خداوند صبر جزیل و صبر    
 گریـه  5ماصغر و قاسـ   و علی )7(اکبر  و علی ) 7(  بر امام حسین   ،ی گریه کنی  ستخوا  می
 امـام   . خوشحال باش و از خدا بخواه که این هدیه ناقابل را خدا از تـو قبـول بگردانـد                   .کن

 که فرزنـدت  و هم خوشحال باشاش را براي حفظ اسالم فدا کرد و ت       خانواده )7(حسین
  .در راه اسالم فدا شد

خواهم که راه مرا ادامـه داده و سـالح مـرا بـه                و اي خواهرانم و اي برادرانم از شما می        
زمین نگذارید و شما اي ملت مسلمان همیشه گوش به فرمان امام باشـید و از ایـن نعمـت                    

                                           
  .»خدا«در اصل وصیت . 1
 .»میگرامی« در اصل وصیت .2
 .»وضعیت«در اصل وصیت . 3
 .»اعطا«در اصل وصیت  .4
 .»قاصم«در اصل وصیت  .5
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 براسـتی خداونـد محبتـی    .1بریدب  که خداوند نصیب ما کرده است حداکثر استفاده را      گرانبها
 تاریخ چنین رهبري را به ما اهدا نموده اسـت، قـدرش        طول ]این[عظیمی به ما نموده و در       

  .باشیدمرا بدانید که فردا در روز جزا در پیشگاه خداوند سرافکنده و شرمسار 
ام    داشته ي عزیزم و هر که با او رابطه       ها یکالس  هماز تمام دوستان و آشنایان و برادران و         

               آمـرزش   امید و انتظار عاجزانه دارم تا اعمال ناشایست و بدخلقی را به من ببخشایند، تا راه 
 من  عهده که بر    ]را [ توانسته باشم این وظیفه بزرگ و خطیري       شاءاهللا  ان .گناهان هموار باشد  
  .بود انجام داده باشم

  و چند سخن به مردم وطنم
اي بیش نیست بـراي آخـرت و اي بردگـان              دنیا وسیله  برادرانم دنیا را هدف قرار ندهید     

آورید مگر با از دست دادن      گویم که شرافت و عزت را بدست نمی         ی به شما می   به راست دنیا  
  . دارید میستوداید و رها کردن آنچه  آنچه بدان وابسته

الم علیکوالس  

                                           
 .»بفرمائید«در اصل وصیت  .1
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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 و ابوسفیان:  •
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  همۀ پس از قبول مسلمانی ملجأ و کهف

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  ۀ اشعر یمن است. پیش قراي یمن واز قبیل

) 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
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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       ز مبانی اصلی دوري شدند و بهمدت ا
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  و محکم و مستند امام تمام حرف و فقه ما فقه جواهري است با این موضع علمی

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 
ز هاجر بود سال تولدش را اسماعیل فرزند بزرگ حضرت ابراهیم ا 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     

ارد بر گلوي فرزند نهاد. اما خداوند چون اخالص ابراهیم بدون کوچکترین درنگ ک
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

ن، کنیا، اریتره و سومالی اسـت. پایتخـت   از کشورهاي آفریقاي شرقی بین سودا 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      . بعدها به گروهی که خواهان حرکتگفتند 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    

ف خـاص  کرد و خود مصادیقی یافت. البته هر دو جریـان سیاسـی در ایـران تعـاری    
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(است  حداقل باید بپذیریم که متفاوت
است مشهور و او پسر زادة سام بن نوح و عمه خضر اسـت. همـراه     نام پیغمبري  الیاس: •

اسـرائیل   او آب حیات خورده از این رو همیشه زنده اسـت. الیـاس از پیـامبران بنـی    
انـد. الیـاس صـاحب کتـاب نبـود. پیـامبري        است پانزده سال دورة نبوتش را نوشـته 

قـرن قبـل از مـیالد     9ب بـود. از اهـالی بعلبـک بـود     شجاع، امـین، غیـور و متعصـ   
کـرد ولـی قـوم دعـوت او را      پرستی دعوت می اسرائیل را به ترك بت زیست. بنی می

رساندند تمام خوارق عادت و معجـزاتش را انکـار    کردند و او را آزار می اجابت نمی
من المرس«کردند. در قرآن از او چنین یاد شده است و  می   (دهخدا).» لینانّ الیاس لَ

) 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 نیسـت   هاي معتبر و مقتل در کتاب
 (فرهنگ عاشورا، جواد محدثی).

همسر عبداهللا بن حباب کلبی، یکـی از زنـان شـجاع و مجاهـدي کـه در روز       وهب: ام •
عاشورا شاهد وقایع خونین آن روز بود. ام وهب در روز عاشورا در فرستادن فرزنـد  
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خود به میدان اصرار داشت و وقتی فرزندش اسیر شد، عمرسعد ملعون سـرش را از  
س از پاك کـردن خـون از صـورت    تنش جدا کرد و سر را به نزد ام وهب آوردند. پ

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      عاشورا چهار فرزند ایشان به

  ) شجاعانه جنگیدند تا شهید شدند.7دیگري در رکاب امام حسین(
) است. بنا بـه مشـهور بـه    3) از حضرت فاطمه(7دختر علی بن ابیطالب( کلثوم: ام •

کلثوم کنیه حضـرت   المقال آمده است که ام همسري عمر خلیفه دوم درآمد. در تنقیح
) است کـه در کـربال بـا بـرادرش امـام      7) دختر حضرت علی(3بري(زینب ک
) 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.    در روستاي سروها از توابع شهرستان سراب بـه  هجري قمري 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     

ا اثر عمیق، ه 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      علمی از جایگاه علمی و والیی آنان به ده
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   محمد: ان کان دین •
را به صـراحت بـه حضـرت    » کان دین محمد لم یستقم اال بقتلی فیا سوف و خذینی
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 ة) و در کتاب دایـر 7کلمات االمام الحسین( عۀ) بدانند. در موسو7امام حسین(
) فرزند حاج محمـد  ق1305 -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:

  تهـــیاعطیـــت ربـــی موثقـــاً الین   •
  

ــی  •   • ــعدي و ذریتـــ ــی فاصـــ   اال بقتلـــ
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 3م، ج (صحیفه اما» 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 ، ص6سازي 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   1357قالب پس از پیروزي ان
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
صیالت ابتدایی را در مدرسه دانشجویان در دانشکده فنی دانشگاه تهران بود. وي تح

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    1313د و پس از هفت سال در سال نساجی تحصیل کر
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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      
یـت سیاسـی خـود را    فعال 1341سخنرانی علیه رژیم اسراییل دستگیر شد و از سـال  

هاي مهمی چون عضویت در  علیه رژیم شاه آغاز کرد. پس از پیروزي انقالب سمت
شوراي انقالب، نمایندگی مردم کرمان در مجلس خبرگان، نمایندگی مردم تهـران در  
مجلس شوراي اسالمی و نیز وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشت و سرانجام 

وزیري به همراه شهید رجـایی بـه    فجار دفتر نخستدر حادثۀ ان 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

یـري از ورود  وز وزیري بـه توافـق رسـید. بـا پـذیرش نخسـت       بر سر پست نخست
هواپیماي حضرت امام به ایران ممانعت کرد. بختیار با هماهنگی آمریکا و شاه موقتـاً  
در آن سمت قرار گرفت تا آمریکا و عوامل داخلی و سران رژیـم پهلـوي بتواننـد از    
آتش خشم ملت مسلمان وانقالبی ایران بکاهنـد و بـا تسـلط مجـدد شـاه ایشـان را       

بند نبـود.   فرستند. به اصول مذهب و اعتقادات خاصی پايمجدداً به خارج از کشور ب
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 
مهوري اسالمی پرداخـت.  به پاریس گریخت و به فعالیت علیه نظام ج 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
 ر شد.قدرت برکنا
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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
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 •
ن و دومـین  عنوان قبله اول مسـلمانا  ) 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
بانی نیروي زمینی ارتـش اسـت و در دوران دفـاع    ها قرار دارد و مرکز پشتی ساختمان
اهللا قرار گرفـت کـه بعـدها بـه      محمد رسول 27طور موقتی در اختیار تیپ  مقدس به
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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    متی بود که از دوران دفاع مقدس بـه هاي بسیج و مقاو 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

در استان خوزستان. این تنگه در شمال غربی بسـتان ودر  اي است  : نام منطقهتنگۀ چزابه •
اي است که از مرز به بستان کشـیده شـده اسـت. در دو سـوي ایـن تنگـه        راه جاده

اي در خاك ایران، چزابه را به فکـه و   اند. جاده هاي شنی و هورهویزه جاي گرفته تپه
نه این تنگه نیز نزدیـک  پیوندد. دها 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    2009محدود جغرافیـایی جـاي داده اسـت. از سـال     
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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   ی یکایرانی افتاد و ایران بر اتوبان العماره مسلط شد ول
 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

)، 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     جهاد کوچکهنگامی که بازگشتند فرمود: مرحبا به گروهی که 
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

مان مجاهـدین خلـق   این گروه کوچک از دل سـاز  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
ست جمهـوري را  دانست تائید نکردند. انتخابات ریا 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
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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  1336 را 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  

شجویان آمریکا را تأسیس کرد که این اقـدامات منجـر   در آمریکا، انجمن اسالمی دان
به قطع بورسیه وي توسط رژیم شاه شد. شهید چمران از ابتداي نوجوانی از محضـر  

اهللا مرتضی مطهري استفاده کـرد.   اهللا طالقانی و شهید آیت اساتیدي چون مرحوم آیت
ـ  با آنکه او در آمریکا یکی از دانشمندان مطرح محسوب می دون توجـه بـه   شد، اما ب

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   ر مرزهاي فلسطین اشغال شده از خود قهرمانیهاي جبل عامل و د 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  

رت دفـاع  ) بـه وزا ;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
د. ایـن شـهید بزرگـوار    هـاي بسـیاري را نیـز کسـب کـر      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   7ن و نهروان کنار امام علی(جمل و صفی
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بن عقیل، نماینـدة امـام، بـه کوفـه      ) نامه نوشت و هنگامی که مسلم7امام حسین(
بن عوسـجه در   رسید، در منزل مختار به حمایت از او سخن گفت. او به همراه مسلم

ورا همراه دیگـر یـاران   گرفت و در واقعۀ عاش ) بیعت می7( کوفه براي امام حسین
  آن حضرت به شهادت رسید.

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(

نوان نماد آزادگـی مشـهور   دانند. بعدها حر به ع را اول قتیل روز عاشورا به کربال می
شد. یقیناً وجود فطرت پـاك حـر در تغییـر موضـع او و خـروج از صـف باطـل و        

 (دهخدا). ستن به صف حق بسیار مهم بوده استپیو
(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    اعدام رسیدند. در طـول حیـات دچـار انشـعاب     هاي حتی 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
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دانسـتند،   با وجودي که به ظاهر خودشان را با نظام جمهوري اسالمی همراه می بود.
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       
ه نظام، نسبت به عملکرد خود مخالفت با نظام اسالمی دستگیر و پس از تبیین جایگا

عنـوان مغـز    احساس شرمساري و حتی ندامت کردند، تا آنجا که احسـان طبـري بـه   
هاي رفته این حزب در طول تاریخ ایـران   متفکر تئوریسین شاخص این حزب از راه

هـاي مخـالف اهـداف نظـام جمهـوري       گیـري  علت موضـع  یاد کرد. به» راهه کج«به 
 حزب غیرقانونی اعالم شده است. اسالمی ایران فعالیت این

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  نجانی، آیترفس 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.    

. اي شد 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     1307-1357( حسینی بهشتی، سیدمحمد: •

تحصیالت خود را تا دوم متوسـطه در آن شـهر ادامـه داد و پـس از چنـدي در پـی       
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تحصیل علوم حوزوي راهی شهر قم گردید و چندي بعـد بـراي تحصـیل در رشـتۀ     
ا تا اخذ درجـۀ دکتـري ادامـه    الهیات وارد دانشگاه شد و توانست تحصیالت خود ر

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

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: •
 توسط اهـالی دهکـده بازسـازي شـد. تولیـت ایـن       1355وقف شده است. در سال 

در اختیـار حضـرت امـام     1358االسالم امام جمـارانی بـود. از سـال    حجۀحسینیه با 
هـا و تمـام    هـا، سـخنرانی   خمینی قرار گرفت. این حسینیه محـل دیـدارها، مالقـات   

مراسمی بود که مردم با امام داشتند. پس از اسـتقرار امـام در ایـن حسـینیه بـود کـه       
ا به تناسب سکونت امام از امام بـه  وجهه و شهرت جهانی یافت. حتی برخی از شعر

 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
ال کـه فرزنـد   در همـین حـ  » 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، جـواد   الحوائج، طفل رضیع، شش ماهه، شیرخواره نیز می باب

  .محدثی)
قمـري در مدینـه    43) بـود و در سـال   7 الحسین(عبداهللا 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 بنیپرداخت. وي  می
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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 نیزهکرد 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 
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(
 د و توسط عمربن نفیل اسدي به شهادت رسید.اش نبود. شجاعانه جنگی 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

 هاي چشمگیري داشت. بارهـا از سـوي رژیـم پهلـوي بازداشـت و      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  1360افقین در هاي جنگ، ترور توسط من 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       
. از آن تاریخ تـاکنون بـا شایسـتگی تمـام هـدایت امـت       اسالمی ایران انتخاب شدند

  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     
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خصوص با اشغال النه جاسوسی آمریکـا مشـخص    اهی قد علم کردند. بههاي و 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
اضـع معاندانـه بـا نظـام     آغاز پیروزي انقالب اسالمی بـا پیگیـري خـط نفـاق بـه مو     

عنوان سرسپردگان مزدور آمریکـا   پرداختند و سرانجام در درون جنگ و پس از آن به
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 ج (مارقین):خوار •
) 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  
) 7مدنـد، بـا علـی(   بـار در حـزورا گـرد آ    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  7وان هم بین آنهـا و حضـرت علـی(   بزرگ دولت اسالمی بودند. در نهر

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 رسـاند  7ابن ملجم، علی( عبدالرحمن

 (دهخدا، با تلخیص).
 پـس از پیـروزي انقـالب اسـالمی، عوامـل داخلـی       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
هد و انقالبی با تیزهوشی متوجه شدند این پرداخت. دانشجویان متع 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 
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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     کردن شیطنت خنثی

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      ریکا بهبسیار مهم و ارزشمندي از به اصطالح سفارت ام
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 »النه جاسوسی«آمریکا 
وزیـر، حرکـت انقالبـی دانشـجویان را انقـالب دوم نامیـد.        عنوان نخست بازرگان به

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در آن برهه خدمت بزرگـی بـه انقـالب اسـالمی     
  کردند.

مـع سـاخت. در سـال    اسرائیل بود که سلطنت را هم در خـور ج  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

کمـت داد و لقمـان   آمدند. در سال دوازدهم سلطنت او خداوند لقمـان را ح  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   صوص افرادي که از سوي رژیم طاغوت اعدام میدادند. از زندان سیاسی مخ

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     12دیده به جهان گشود. تا سن  خانوادة اهل علم و تقوا
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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        

د، هاي این عـالم مجاهـ   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 
، به امام پیغام فرسـتادند کـه حاضـر بـه همکـاري در نهضـت       1342خمینی در سال 

دسـتغیب نقـش رهبـري اسـتان     هستند و در مدت تبعید و زندانی شدن امام، شـهید  
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 

گرفتنـد و همـراه چنـد تـن از یـاران خـود بـه شـهادت          جمعه مورد سوءقصد قرار
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: •

تـاري بـراي   است. مأموریت اصـلی ایـن حـزب از آغـاز تأسـیس، فعالیـت خودمخ      
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 

م در کردستان فلسفه وجودي حزب را از بین بـرد و نبـود   تدبیر و کارایی خاص نظا
پایگاه مردمی آن را به انحالل کشید. بارها با نیروهاي مردمی و مسـلح درگیـر شـد.    

 اینک در ایران فاقد پایگاه است و بیشتر در عراق مستقر است.  
ــاب: • ــهدا(   رب ــر سیدالش ــدي، همس ــروالقیس ع ــر ام ــاب دخت ــکینه و 7رب ــادر س ) م

) بود. او در سفر کربال حضور داشت و همراه اسیران به شـام رفـت.   7اصغر( علی
) عـزاداري کـرد.   7سـال بـراي سیدالشـهدا(    سپس به مدینه بازگشت و مدت یک

هایی هم در سوگ آن حضرت سرود. خواستگارانی از اشراف و بزرگان قریش  مرثیه
یوسته گریان ) پ7را رد کرد و حاضر نشد با کسی ازدواج کند. در سوگ اباعبداهللا(
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) 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    د را تا اخذ گواهیابتدایی خو
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   
رس مشغول به کـار شـود.   التحصیل شود و به عنوان معلم در مدا 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  8اســالمی را برعهــده داشــت و ســرانجام در 

 دست منافقین کوردل به شهادت رسید. وزیري به نخست
دنیا آمد. به عضویت سازمان منافقین درآمـد.   در طبس به 1327در سال   رجوي، مسعود: •

خصوص در  پس از دستگیري به جهت همکاري صمیمانه با عوامل رژیم طاغوت به
س ابد محکوم شـد. پـس از پیـروزي انقـالب     معرفی شبکه سازمان با تخفیف به حب

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       ریس گریخت و به فعالیتبه پا

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   

د. با دریافت کمک از سـوي عـراق   سوي صدام حسین ساخته و در آنجا مستقر شدن
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،
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اکنون در خدمت منویات آمریکا و عوامل مزدور حزب بعث عـراق بـه   از آن تاریخ ت
مزدوري مشغولند. در جریان ترورهاي کـور خیابـانی و سـازمانی در دفتـر مرکـزي      

هایی چـون شـهید بهشـتی،     وزیري شخصیت حزب جمهوري اسالمی و دفتر نخست
ري و نیـز  شهید باهنر و شهید رجائی را ترور کردند. عالوه بر این ائمه جمعـه بسـیا  

پاسداران و نیروهاي انقالبی و متعهد دیگـري را از نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران      
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:  •

) 3م حسین را خواب دید. هنگامی که بیدار شـد از حضـرت زینـب(   پدر، اما
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 دید، 3مخصوصاً 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
خمینی در قم و تبعید ایشـان از ایـران، حملـه     حضرت امام  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     

خورد کهنه نشدن آن اسـت   رقم بخورد. آنچه که از خالل این رویدادها به چشم می
آبـان   13اي که دوباره از کنار این نعمت همیشگی نصیب مردم ایران شـد.   و زندگی

 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  •

لح شاه بسیاري از آنان را شهید کردنـد.  تهران حرکت کردند و نیروهاي امنیتی و مس
پانزده سال بعد از آن، خون شهیدان به ثمر نشست و امام با افتخار از تبعید بازگشت 

 انقالب به پیروزي رسید. 1357بهمن  22و در 
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جمعیت عظیمی از مردم مومن و انقالبی تهـران   1357شهریور  17در  شهریور: 17روز  •
تند و بـا از جـان گذشـتگی در میـدان ژالـه (شـهدا)       حکومت نظامی ران نادیده گرف

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

ی در یا جمعه سیاه در تاریخ انقالب اسالمی ثبت شد براساس شواهد و قراین تاریخ
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     
ادامه دادند و تقریباً تمام این مراکـز بـا انـدك درگیـري و      دولتی و نظامی و انتظامی

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     

نها بـا سـنگربندي در   خود براي سرنگونی نهایی رژیم ظلم و جور، کوشش کردند. آ
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  

ن به سمت تهران براي سرکوب قیام مردم پخـش شـد، مـردم شـهرهاي     مختلف ایرا
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
کـرد. سـرانجام روز    طرفـی خـود را اعـالم    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  
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ي به پیـروزي رسـید. و   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  لیفرنیــا بــود. وي در رقابــتفرمانــدار ایالــت کا 1975بــود. ریگــان ت
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    ر تهران در خانوادهد 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

ده مجبور شـد از ادامـۀ   سقز و پس از آن به اقلید تبعید کردند. مهدي به تبع از خانوا
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   رد و پس از آن به فرماندهی تیـپ علـی ابـن ابـی    در منطقه دزفول و سوسنگ

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   1368اطرافیانش نیز از او و سیرة اخالقی او تبعیت کنند. در آبـان مـاه سـال    
الدین به همراه برادرش در منطقۀ سردشت کرمانشاه با گروههاي مسلح مخـالف   زین

  جمهوري 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: •

که در روز غرق فرعـون  ) 7مرصع از جواهر ساخته بود. خاك نعل براق جبرئیل(
به دست آورده بودند در اندرون آن دردمیده هر بـانگی کـه مالیـم گـاو اسـت از او      
برآمده با همین حیله، گروهی از قوم یهود گوساله پرست شدند. داسـتان سـامري و   
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) آمده اسـت. در ایـن داسـتان،    7گوساله او در قرآن ذیل داستان حضرت موسی(
  ).دهخدا(به حضرت موسی مشهود است  سست اعتقادي قوم یهود نسبت

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
ادي، سیاسی، فرهنگی، فکري باشد. نگاه منفی و تند و انتقادآمیز به هر حرکت، اقتص

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
لفـان و دشـمنان تنظـیم و    اطالعات و اخبار و آمار داخلی را در جهـت اهـداف مخا  

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: •
  حضـرت امـام   اهللا بروجـردي و  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  61لیه رژیـم اشـغالگر قـدس مـدت     شمسی در پی سخنرانی ع

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     ایمان آورده بودنـد و نمونـه   خود، کسانی که بوي

طوفان نوح نجات دهد. براساس تورات و قرآن، نوح پیامبر دسـتور سـاخت کشـتی    
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بزرگی را از سوي یهوه (اهللا در قرآن) دریافت کرد که ساخت آن سالها طول کشـید،  
ن و پیروان نوح) از بود که عالوه بر آدمیان (خویشا 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        

میانرودان نیز داسـتانی مشـابه وجـود داشـته اسـت. ایـن        دهند. در بین تمدنهاي می
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
از سـوي  شود. داستان مذکور منجر شده تـا تحقیقـات بسـیاري     دیگر منابع دیده می

خصـوص در منطقـه آرارات    پیروان ادیان ابراهیمی براي یافتن بقایاي کشتی نوح، به
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
نام اصلی او را آمنه، امینه، امیمه یا امامه هم  ) بود.7دختر 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 ا ةخیر«) روز عاشورا به او لقب 7اند. امام حسین( سیزده سال نوشته داده » لنّ
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   

فتاد سالگی در مدینه درگذشت و بن عبدالملک در سن ه 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

م بـر یـک   عنوان دولت حاک خواهی که به معنی هواداري از نظام پادشاهی به سلطنت
طلب بـه حـامی پادشـاه حـاکم کنـونی یـا        کشور است، تفاوت دارد. عموماً سلطنت
شـود.   خواه برکنـار شـده اسـت، گفتـه مـی      پادشاهی که توسط یک دولت جمهوري
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ها در خارج از کشور به فعالیت علیه نظام جمهـوري اسـالمی مشـغول     طلب سلطنت
 -ان، مـورد حمایـت مـالی   هـا و سـایر اقمارشـ    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،      
 نخستین شهید زن و اولین شهید در تاریخ اسالم است. (غالمحسـین زرگـري نـژاد،   

 ).1378تاریخ صدر اسالم عصر نبوت، چاپ اول، 
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
تحصـیل   آهـن  تحصیل داد. به همراه محصلین اعزامی به آلمان رفت و در رشـتۀ راه 

دار بـود. در بنیـاد مـذکور     ها رئیس بنیاد پهلوي را در رژیم طاغوت عهده کرد. مدت
هـاي   همـراه وام  هاي مالی آمریکـا را بـه   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 قبال از سمت نخستدر ایران بود. پس از برکناري منوچهر ا

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       سالمی بود و شریفجریان نهضت ا

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 

 درگذشت.در نیویورك  1377خرداد  26بالفاصله از ایران فرار کرد و در 
اي مـرزي در بـاختر خرمشـهر و مـرز میـان عـراق و ایـران و         روستا و منطقـه  شلمچه: •

اي بـه   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.
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عنـوان شـهید محـراب معـروف      ) در تاریخ اسالم به7حضرت علی( داي محراب:شه •
) 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( 
دوران انقالب اسـالمی  به خداي کعبه رستگار شدم. در » 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

اهللا دستغیب،  آگاه و مبارز و در صحنه نیز رحم نکردند و به ترور شهدایی چون آیت
اهللا قاضی طباطبایی کـه   اهللا اشرفی اصفهانی، آیت اهللا صدوقی، آیت اهللا مدنی، آیت آیت

) 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 •
ن آقاي شیخ محمدعلی صانعی عالمی وارسته آباد اصفهان است. پدرشا 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  1342ضرت امام خمینی شدند و با جدیت تا سال ح

و مبانی متقن حضرت امام حاضر بودند. محضر درس آیات عظام بروجردي، محقق 
اند. پس از پیروزي انقالب از سوي امام خمینی به سمت  داماد و اراکی را درك کرده

 قضایی منصوب شدند.دادستان کل کشور و شوراي نگهبان و شورایعالی 
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  رانِ پس از انقالب را میکرد ای 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.
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در یـزد متولـد شـد.     شمسـی  1287قمري برابر با  1327در سال  :محمد خصدوقی، شی •
زه علمیۀ اصفهان و قم به فراگیري علـوم اسـالمی پرداخـت،    حدود سی سال در حو

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

فقیه منصوب شـد.   عنوان امام جمعۀ یزد و نمایندة ولی 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
اقامه نماز جمعه فرد منافقی با در آغوش کشیدن ایشان و رها کردن ضامن نارنجـک  

 .وي را به شهادت رساند
میالدي تشـکیل   19گرا در اواخر قرن  این جریان سیاسی و ملی صهیونیسم (صهیونیزم): •

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   

در سرزمین واقعی فلسطن البته با عنـوان اسـرائیل    سعی دارد یهودیان افراطی دنیا را
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
است و بـراي  در تورات بدان اشاره شده است. این جریان در واقع جریانی سکوالر 

زنـد. از سـوي ثروتمنـدان و     رسیدن به اهداف شوم خود بـه هـر کـاري دسـت مـی     
قدرتمندان آمریکا و انگلیس و سایر کشورهاي اروپایی و حتی روسیه مورد حمایت 

یهودیان افراطـی را  » ارض موعود«اساس رسیدن به  گیرد. با بهانه واهی و بی قرار می
خوانند و هر روز در همـان منـاطق اشـغالی بـه      یبه مناطق اشغال شده فلسطین فرا م

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

ه در ها را به خوف واداشته و جریان بیـداري اسـالمی کـ    خمینی همواره صهیونیست
واقع استمرار و صدور انقالب اسالمی در منطقه است هر لحظه حیات اشـغالگران را  
به خطر انداخته است. همکاري و وابستگی برخی از سران کشورهاي عربی منطقه با 

 ها شده است. دولت غیرقانونی اسرائیل موجب تقویت صهیونیست
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ش در روستاي گلیرد طالقان دیده به جهان گشـود.   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 
نی (سپهساالر سابق) به تـدریس علـوم دینـی مشـغول شـد. ایشـان در کنگـره جهـا        

شد شرکت کرد و نیز در کنگـره اسـالمی    المسلمین که در کراچی تشکیل می شعوب
شد، دوبار در مقام ریاست هیأت نمایندگی ایران به  بار برگزار می قدس که سالی یک

کـه در  » دارالتقریب بین المـذاهب االسـالمیه  «المقدس سفر کرد. پس از تشکیل  بیت
اهللا طالقـانی بـه نماینـدگی مرحـوم      ه، آیتنزدیکی تشیع و تسنن سهمی به سزا داشت

اهللا العظمی بروجردي براي رساندن پیام ایشان به شیخ شلتوت به آن دیـار سـفر    آیت
هـاي زیـاد در    کرد. به پیروي از امام به مخالفت با رژیم پرداخت و به دلیـل فعالیـت  

ی در آشـنا  سـع » پرتوي از قرآن«همان سال به زندان افتاد. در زندان با نوشتن تفسیر 
اهللا طالقـانی پـس از آزادي از زنـدان نهایـت      کردن افراد به عظمت قرآن کـرد. آیـت  

تالش خود را در جهت پیـروزي انقـالب کـرد. وي در انتخابـات مجلـس خبرگـان       
عنوان نماینده انتخاب شد. اولین نمـاز جمعـه در    قانونگذاري از سوي مردم تهران به

ر دانشگاه تهران برگزار شد. سرانجام در نوزدهم به امامت ایشان د 1358پنجم مرداد 
هاي علمی و مبـارزات سیاسـی    ها فعالیت مرحوم طالقانی پس از سال 1358شهریور 

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.

ش در تبریز متولد شد. دروس مقـدماتی را  ه.1281در سال  ن:طباطبایی، سیدمحمدحسی •
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،       
روش محمدحسین غروي اصفهانی و میرزا علی آقا طباطبـایی اسـتفاده بـرد. اصـول     

وچهـار آبـان سـال     رئالیسم و تفسیر المیزان از آثار عالمه است. سـرانجام در بیسـت  
  درگذشت. 1360

بن عقیل بودند که در حادثه کـربال اسـیر    : محمد و ابراهیم، دو فرزند مسلمطفالن مسلم •
زیاد دسـتور داد آن دو را زنـدانی کردنـد. ایـن دو نوجـوان نابـالغ مـدت         شدند. ابن



 (دفتر دوازدهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)16( آثار و اسناد شهدا و ایثارگران     794

زندانیان که هوادار اهل بیت بود، شبانه از » مشکور«ان بودند با کمک سال در زند 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
را براي دریافـت جـایزه نـزد     جدا کرد و پیکرشان را در فرات افکند. سرهاي آن دو

عقیـل در چهـار فرسـنگی     زیاد برد، گویند قبر محمد و ابراهیم پسران مسـلم بـن   ابن
 کربال در شهر مسیب است. (فرهنگ عاشورا، جواد محدثی).

البنین عامریه اسـت. در   ) از ام7فرزند حضرت علی( ):7بن ابیطالب( بن علی عباس •
ش جعفـر, عبـداهللا و عثمـان نوبـت بـه      صحراي کربال پـس از شـهادت سـه بـرادر    

) رسـیده  7اش از امـام حسـین(   آفرینی و حضور قهرمانانه و دفـاع جانانـه   حماسه
) 7که بـا حضـرت امـام حسـین(     است. به طرف شط فرات حرکت کرد در حالی

رکاب بود. با وجودي که نبردهاي اشقیا آن دو را در مسیر فرات از یکدیگر جـدا   هم
کـه   خود را به فرات رساند، مشک آب را پر کرد بـدون آن  کردند اما حضرت عباس

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   آناي بر فرق مبارکش از اسب سقوط کرد. بـا وجـود    را قطع کردند و با ضربه
زخم و تیر، توان حرکت نداشت و دو نفر از اشقیا او را به شهادت رساندند. عبـاس  

بـن   حسـین شهرت داشت. (» هاشم قمر بنی«ه به العاد 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    تین نوزاد مسلمان در حبشه بود. در ایامی که پدرش جعفـر بـن ابـی   نخس

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

) 6خـاص پیـامبر اکـرم(   ) درآمد. عبداهللا بن جعفر، مورد عنایـت  7طالب( ابی
آمد. عبداهللا جعفـر،   شمار می ویژه که پدرش سردار بزرگ شهید جبهۀ اسالم به بود، به

از جمله کسانی بود که به سیدالشهدا نامه نوشـت و از او خواسـت کـه از سـفر بـه      
عراق منصرف شود. گرچه خود در کربال حضـور نداشـت، امـا دو پسـرش عـون و      
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) به کربال فرستاد و این دو فرزنـد، در  8ضرت زینب(محمد را همراه مادرشان ح
رکاب ساالر شهیدان روز عاشورا به شهادت رسـیدند. او از اینکـه نتوانسـته بـود در     

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(
هجري درمدینه درگذشت و در بقیـع   80سالگی، در سال  90مدند. وي در سن آ می

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     هم می» ابن مرجانه«زیاد را  ور او انجام گرفت. ابن یارانش به دست

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
ت ناپاك او بود و رسواگر حـاکم  خواند و این اشاره به نسب» یابن مرجانه«زیاد، او را 

هجري از طرف معاویـه   54مغرور کوفه. او از سرداران مشهور اموي بود که در سال 
از آنجا معزول و به حکمرانـی بصـره    56به حکومت خراسان منصوب شد. در سال 

منصوب گشت. پس از مرگ معاویه و روي کار آمدن یزید، وقتی نهضت مسلم بـن  
د، با حفظ سمت، والی کوفه نیز شد و اوضاع را تحت کنتـرل  عقیل در کوفه آغاز ش

) 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

اسـیر   بجنگد یا او را به بیعت با یزید وا دارد. فرمان کشتن سیدالشـهدا و یـارانش و  
بیت او را به عمرسعد (که فرماندة سپاه کوفه در کربال بود) داد. در یکـی   گرفتن اهل
هجـري خـودش و جمعـی از همراهـانش      76ها با سپاه مختار، در سـال   از درگیري

کشته شدند. وي از کسانی است که در زیارت عاشورا، مورد لعن قرار گرفته اسـت:  
فرهنـگ عاشـورا،   (». یداهللا بن زیاد و ابـن مرجانـه  والعن عب«و » لعن اهللا ابن مرجانه«

 .)جواد محدثی
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        
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گ صـفین و جمـل همـراه    اهللا بود. در جن ) از مکه به مدینه همراه رسول6اکرم(
سـالگی در جنـگ صـفین بـه شـهادت       93ق در سن ه. 37) بود. در سال 7علی(

رسید. عمار به سبب زهد و تقواي بسیار در ادب فارسـی نمـاد تعبـد و پرهیزکـاري     
  است.

عمرابن عاص واثل سهمی قریشی، مکنی به ابوعبداهللا از دهات عـرب. وي   عمروعاص: •
) به 6م بود، سپس اسالم آورد واز جانب پیغبمر(ابتدا از دشمنان سرسخت اسال

فرماندهی در چند غزوه فرستاده شد. از طرف خلیفۀ دوم والـی فلسـطین و پـس از    
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 . 38را فریـب داد. در سـال    )7(وسی اشعري نمایندة حضرت علیتیزهوشی، ابوم

 ).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: •

شد. این عملیـات بـه   الفزنه) انجام  -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
ومی بستان انجام گرفت. آزادسـازي شـهر بسـتان و تـأمین نـوار مـرزي و       منطقه عم

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 

پاکسازي شـد. مـدت   کیلومتر مربع از خاك کشور از لوث وجود دشمن  800حدود 
عملیات چهارده روز بود. بین نیروهـاي دشـمن در شـمال غـرب و جنـوب غربـی       
خوزستان (جاده فکه، جفیـر) نیـز قطـع ارتبـاط شـد. در ایـن عملیـات تعـدادي از         

  نیروهاي اسالم هم به شهادت رسیدند.
د در دوران دفاع مقدس سلسله عملیاتی که به این نام موسـوم بـو   المقدس: عملیات بیت •

) بـود. تـاریخ عملیـات از    7بـن ابیطالـب(   عملیات بود. رمز این عملیات یا علی 6
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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      

 -ه خـور، جـاده سوسـنگرد   خرمشـهر، کرخـ   -حمیدیه، جاده مهم و تدارکاتی اهواز
هویزه، آزاد ساختن بخش وسیعی از منـاطق جنـوب مـیهن اسـالمی در زیـر آتـش       

 پاسگاه مرزي نیز فراهم شد. 8دشمن و تصرف و تأمین 
دقیقه بـا رمـز عملیـات     30/20ساعت  3/12/1362این عملیات در تاریخ  عملیات خیبر: •

یر مجنون آغاز شد. منـاطق  ) در محور عملیاتی هورالهویزه و جزا6اهللا( یا رسول
کیلومترمربـع   160آزاد شده در اثر این عملیات عبارتند از: جزایر مجنون به وسـعت  

حلقه چاه نفت بود و چندین روستاي منطقه نقش بسیار مفید و کارآمد  50که داراي 
واحد مهندسی رزمی جنگ جهاد سازندگی در پیروزي ایـن عملیـات شـایان توجـه     

 1322داث صدها کیلومتر خاکریز، احـداث جـاده، احـداث    خصوص در اح است به
مورد انواع سنگرهاي انفـرادي و جمعـی. و سـکوهاي متعـدد تـوپ و ضـدهوایی،       

تـوان   در جزایر مجنون را می 2و  1هاي شماره  احداث قرارگاه کربال و ترسیم اسکله
  یادآور شد.

ی، در تــاریخ الزمــان(عج) ادرکنــ ایــن عملیــات بــا رمــز یــا صــاحب عملیــات رمضــان: •
در محور شرق بصره انجام گرفت. از جمله مناطق آزاد شده پس از این  23/4/1361

عملیات پاسگاه زید عراق و محورهاي شمالی و شمال غرب این پاسـگاه اسـت. در   
نفر از نیروهـاي دشـمن بـه اسـارت درآمدنـد، تعـداد زخمـی و         1315این عملیات 

  ودند.نفر ب 400هزار و  7شدگان بیش از  کشته
بـا   1361) در تاریخ دوم فـروردین  3این عملیات با رمز یا زهرا( المبین: عملیات فتح •

منظور آزادسازي بخش وسـیعی از جنـوب    هدف تصرف ارتفاعات منطقه عملیاتی به
غربی میهن اسالمی از دست نیروهاي بعثی انجام گرفـت. وسـعت منطقـه عملیـات     

مناطقی چون جاده دهلران، دشـت عبـاس،   هزار و پانصد کیلومتر مربع بود.  2حدود 
هاي سرخه و ارتفاعـات شـمال غربـی خوزسـتان آزاد      و مناطق دشت چنانه و زمین

شدند. مناطقی چون شهرستان دزفول، اندیمشـک، شـوش، پایگـاه چهـارم شـکاري      
اهواز و صدها روستا از زیر آتش سنگین دشـمن   -دزفول، جاده سراسري اندیمشک
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هاي نفتی ابوغریب در ارتفاعات تینه دستیابی شد. در ایـن   اهبعثی خارج شدند. به چ
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
با رمز عملیـاتی   دقیقه 30/22ساعت  10/4/55این عملیات در تاریخ  :1عملیات کربالي  •

) ادرکنی در منطقه مهـران آغـاز شـد. منـاطق آزاد شـده از      7یا ابوالفضل العباس(
هاي دهلران مهـران و مهـران ایـالم،     اشغال دشمن بعثی عبارتند از: شهر مهران، جاده

آبـاد و   هاي فـرخ  چندین روستا و شهرك نیز در اثر همین عملیات آزاد شدند. پاسگاه
محمدقاسم و دراجی نیز در اختیار نیروهاي ایران قـرار گرفـت.    هاي تعاون و 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

 نادیده گرفت.را از سوي واحد رزمی جنگ جهاد سازندگی نباید در توفیق عملیات 
) در محـور  8با رمـز یـا زهـرا(    19/10/65این عملیات در تاریخ  :5عملیات کربالي  •

شلمچه و شرق بصره آغاز شد. از عملکرد پشتیبانی و مهندسی رزمـی بسـیار عظـیم     
اي برخوردار بود. مناطق مهم آزاد شده در نتیتجۀ ایـن عملیـات عبارتنـد از:     گسترده

ها روستا و تصرف دریاچـه بوییـان و بخشـی از     لطویل، دها 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
ز یـااهللا  دقیقـه بـا رمـ    10/23سـاعت   20/1/62این عملیات در تاریخ  :1عملیات والفجر  •

یااهللا یا اهللا در منطقه عملیاتی شمال غرب فکه شـروع شـد. هـدف عملیـات انهـدام      
نیروهاي دشمن و آزادسازي بخشی از اراضی نوار مـرزي بـود. ارتفاعـات متعـدد و     

انگیـزه آزاد شـد. در ایـن     چندین روستا در حاشیه رودخانه دویـریج و پاسـگاه پـیچ   
یر شـدند و هـزاران نفـر مجـروح و زخمـی و      نفر از نیروهاي عراقی اس 25عملیات 

کـارگیري   کشته شدند. فعالیت واحد مهندسی رزمـی جنـگ جهـاد سـازندگی و بـه     
نیروها و ادوات جنگی، رزمی، پشتیبانی و امدادي در پیروزي نیروهاي اسـالم نقـش   

  شایان توجهی داشت.
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سـاعت   7/5/1362الزهـرا در تـاریخ    طمـۀ این علمیات با رمز یـا فـا   :3عملیات والفجر  •
دقیقه در منطقه عملیاتی مهران آغاز شـد. هـدف عملیـات تصـرف و تـأمین       15/23

و نمه کالن بوي کوچک و بـزرگ بـود. عـالوه بـر منـاطق       343» زالوآب«ارتفاعات 
هاي عراقی زالوآب و دراجی و  آباد، رضاآباد، پاسگاه هاي ایران فرح مورد نظر پاسگاه

چندین روستاي منطقه و خـارج نمـودن بخـش    سد رودخانه کنجانجم و آزادسازي 
وسیعی از جاده مهران، دهلران از کنترل دشمن انجام شد. واحد پشتیبانی و مهندسی 

 رزمی جنگ جهاد سازندگی در پیروزي این عملیات نقش مهمی داشت.
) 3با رمز یا زهـرا(  24در ساعت  27/11/62این عملیات در تاریخ  :5عملیات والفجر  •

دهلران) انجام شد. ارتفاعات مختلفی  -یاتی چنگوله (حد فاصل مهراندر منطقه عمل
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        
  مهمی ایفا کرد.هاي منطقه در پیروزي این عملیات نقش بسیار  بازسازي جاده

در منطقــه  22در ســاعت  20/11/1366ایــن عملیــات در تــاریخ  : 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

 3هاي نیروهاي دریاي دشـمن در   کارخانه تصفیه نمک عراق و پاسگاه البیشه و 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 رپایی دهها اسکله و سد خاکی و پل و ب جاده خاکی و برپایی ده

  سوي واحد مهندسی رزمی جنگ جهاد سازندگی را باید یادآور شد.
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
رزندان او را فراخوانـد، عبـداهللا،   پیامبر ف» موته«) معرفی شد. در جنگ 6رسول(

عون و محمد را حاضر کردند. پیامبر دربارة عون فرمود: در خلقـت و اخـالق شـبیه    
) 7) بــه آن حضـرت پیوســت. علــی( 7مـن اســت. در دوران حکومـت علــی(  
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) و 7کلثوم را به همسري او درآورد. عون در زمان امام حسن مجتبـی(  دخترش ام
امام بود. همراه همسرش در کربال حضور داشـت.   ) از یاران آن دو7امام حسین(

 56روز عاشورا به میدان رفت و در نبردي دالورانه به شهادت رسید. هنگام شهادت 
 (فرهنگ عاشورا، جواد محدثی).ساله بود. 

) بود که در دامنه کـوه احـد در   6هاي مشهور پیامبر اسالم( یکی از غزوه غزوة احد: •
وز هفتم شوال سال سوم هجري بین مشرکان قریش و کیلومتري شمال مدینه در ر 4

تن از مسـلمانان از   74سپاه اسالم رخ داد. در این جنگ دندان رسول خدا شکست، 
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.
) اشاره دارد که در ماه رمضان سال 6جنگ بدر از غزوات پیامبر اکرم(به  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 

ي دیگر، وقتی سـپاه  ) بر دوش داشت. از سو7رفت. پرچم سپاه مسلمین را علی(
ابوسفیان از حرکت مسلمانان آگاه شد، با فرستادن پیکی به مکه تقاضاي کمک کـرد.  

نفري عازم بدر شدند. جنگ سختی بین دو  950درنگ با سپاهی  سران قریش هم بی
طرف درگرفت. مسلمانان با وجود تعداد اندکشان با امـداد الهـی بـر قـریش پیـروز      

ا کشتند و هفتاد تن را به اسارت گرفتند. ابوجهل و حنظلـه،  شدند. هفتادتن از آنان ر
) 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
از مسـلمانان   تن 14تن از مشرکان در آن نبرد به دست او کشته شدند. در این جنگ 

، تـاریخ  1البلـدان، ج  هشـام، معجـم   ابـن  ، سیره 1به شهادت رسیدند. (المغازي، جلد 
 ).2طبري، ج

حنین محلی است بین طائف و مکـه مکرمـه کـه یکـی از غـزوات رسـول        غزوة حنین: •
) بدان مکان بود. در این غزوه بزرگ جمعی کثیر از صحابه بـه شـهادت   6خدا(

ر دیگـر لشـکریان اسـالم بـا تـدبیر خـاص و مقاومـت        رسیدند. در همین محـل بـا  
ناپذیر رسول خدا توانستند شکست سختی به کفار بدهنـد و غنـائم و اسـیران     وصف
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فراوان گرفتند. گروهـی از فرمانـدهان لشـکر کفـار بـه طـائف گریختنـد. حضـرت         
  ) آنها را تا طائف تعقیب کرد.6رسول(

این غزوه در سال پنجم از هجـرت  عزوة احزاب همان غزوة خندق است.  غزوة خندق: •
) کشـته  7دسـت امیرالمـؤمنین علـی(    اتفاق افتاد. در آن غزوه عمرو بن عبدود بـه 

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    لیسوي مدینه حرکت کردند. در حا به
) 6طرف مدینه حرکت کردند حصـرت رسـول(   نفر شتر و سیصد رأس اسب به

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(

) در تحسـین  6دت و شجاعت عمربن عبدود را کشت و پیامبر اکرم(نهایت رشا
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
انـدر دل افکنـد بـه خـدمت     مسعود بود از مهتران عرب بود، خداي او را مسـلمانی  

) رفت و مسلمان شد و نیروهـاي مخـالف و مشـرکین را بـه تـرك      6اهللا( رسول
) تشویق کرد. در جریان همین غزوه نیز آیاتی نازل شد کـه  6اهللا( جنگ با رسول

  ).دهخدا با تلخیص() فرمود دیگر قریش به حرب ما نیایند. 6پیامبر(
 37) بـود کـه در سـال    7الفت امـام علـی(  ترین نبردهاي زمان خ از مهم غزوة صفین: •

کـه در ناحیـه غربـی     -سفیان در سـرزمین صـفین   بن ابی هجري بین ایشان و معاویه
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.7ست سپاه امام علی(حکمیت با شک

اي است بیابانی در شمال غربی خوزستان و جنوب شرقی استان ایالم. منطقه  منطقه فکه: •
فکه، از جنوب به چزابه و شهر بستان، از شرق به میشداخ و رقابیه، از شـمال غـرب   

ش خوش و شهر موسیان، از شمال شرق به چنانه، برغازه و سپس به شهر شو به عین
گردد. طول و عـرض جغرافیـایی منطقـه     و از غرب به استان العماره عراق منتهی می
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 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 

است. فکه بـه دو بخـش شـمالی و جنـوبی     متر از جنوب به شمال، گسترده  140تا 
شود. بخش جنوبی آن جزء استان خوزستان و شهرسـتان دشـت آزادگـان     تقسیم می

شود، بخش شمالی آن جزء استان ایـالم و از توابـع شهرسـتان دهلـران      محسوب می
 باشد. می

اي که از همان روزهاي آغاز حمله صـدام بـه    ساله  نوجوان سیزدهفهمیده، محمدحسین:  •
رغـم سـن کـم بـا اصـرار و       خمینی را لبیـک گفـت و علـی     ران اسالمی نداي امامای

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   

یـر چرخهـاي تانـک    انگیز خود نارنجک به کمر بسـت و خـود را ز   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

تحمیلی در شهرستان کرج ساکن بودند و ایـن شـهید عزیـز    باشند در زمان جنگ  می
بسرعت خود را از کرج به خطوط مقـدم جبهـه در حـوالی خرمشـهر رسـاند. ایـن       
خانواده متدین توفیق آن را داشتند که پس از شهادت حسین، فرزند دیگرشان داوود 

 را نیز روانه جبهه نمایند و افتخار تقدیم دو شهید را نصیب خود فرمایند.
فرزند آدم و حوا و برادر هابیل است. قابیل و اقلیما از حوا متولد شدند. بار دیگر  قابیل: •

دنیا آورد. حکم خـدا ایـن بـود کـه هریـک بـا        که حوا باردار شد هابیل و لبودا را به
دختري که از بطن دیگر متولد شده ازدواج کنند، یعنی هابیـل بـا اقلیمـا و قابیـل بـا      

ن حکم را نپذیرفت و خواهان ازدواج با خواهر بطنی خود بـود.  لبودا. چون قابیل ای
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     

زشـت و گنـاه   ضربه سنگی هابیل را کشت و او را دفن کرد. خداوند به سزاي عمل 
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اش رانـد.   برادرکشی او را از درگـاه لطـف و مرحمـت خـود و از وطـن و خـانواده      
  .(دهخدا)

) 7لقب آن دسته از اهل صفین که در صف معاویه بودند. امیرالمؤمنین علی( قاسطین: •
و این لقبی است که گوینـد  ». امرت بقتال الناکثین و القاسطین و المارقین«فرماید:  می

) 6نــان داده اســت. در یکــی از روایــات اســت کــه پیغمبــر(رســول خــدا بــه آ
) 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   15هرات گسترده مردم مسلمان ایران بعد از قیـام  طی آن نخستین تظا

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

دند و همین امـر سـرآغاز   اعظم قم، آشکارا سرنگونی حکومت پهلوي را خواستار ش
بـه پیـروزي منتهـی     1357ماه  گیري نهضت اسالمی ایران شد و عاقبت در بهمن اوج

 گشت.
روحانی مبارز و شخصیت معروف سیاسی تاریخ معاصـر ایـران.    کاشانی، سیدابوالقاسم: •

پس از فرار رضا شاه از ایران مبارزات سیاسی خود را آغاز کـرد کـه در نتیجـه ایـن     
سط نیروهاي اشغالگر انگلیسی دستگیر و زندانی شد. امـا پـس از آزادي   مبارزات تو

در مقام نمایندة مردم تهران به مجلس شوراي ملی راه یافـت. بـا حمایـت ایشـان از     
دکتر مصدق و تشویق مردم در کمک به دولت، صنعت نفت در سراسر کشـور ملـی   

اهللا کاشـانی مـردم    آیت السلطنه، اعالم شد. بعد از روي کار آمدن دولت سرکوب قوام
تیر بار دیگر دولت مردمی مصدق را  30را دعوت به قیام کرد که این قیام موسوم به 

اهللا  به قدرت رساند. اما پـس از کودتـاي امریکـایی زاهـدي و بازگشـت شـاه، آیـت       
 80نشین شد تا اینکه سرانجام بعد از عمري مبـارزه بـا اسـتعمار در     کاشانی نیز خانه
  حیات گفت. سالگی بدرود

 .اقامتگاه رسمی و محل کار رئیس جمهور آمریکا در واشینگتن دي.سی کاخ سفید: •
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عنـوان   هـا بـه   محل استقرار روساي جمهور کشور شوروي است. سـال  هاي کرملین: کاخ •
در سیطره بر برخی » و چپ  کمونیستی«هاي جهان مرسوم به جناح  یکی از ابرقدرت

گرفـت. در واقـع نمـاد     ها صورت مـی  گیري صمیماز کشورهاي دنیا در همین مرکز ت
  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 •
در این سمتبود. از جناح حـزب دمکـرات از مهمتـرین مسـائل دوره ریاسـت       1977

، آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه 1357، پیروزي انقالب اسالمی در سال جمهوري او
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 •

رزات سیاسی خـود را آغـاز کـرد کـه در     در گذشته پس از فرار رضاشاه از ایران مبا
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     
ایشان از دکتر مصدق و تشویق مردم در کمک بـه دولـت صـنعت نفـت در سراسـر      

اهللا  السـلطنه آیـت   م شد. بعد از روي کارآمدن دولـت سـرکوب قـوام   کشور ملی اعال
تیـر بـار دیگـر دولـت      30کاشانی مردم را دعوت به قیام کرد که این قیام موسوم به 

مردمی مصدق را به قدرت رساند. اما پس از کودتاي آمریکایی زاهـدي و بازگشـت   
م بعـد از عمـري مبـارزه بـا     نشین شد تا اینکه سـرانجا  اهللا کاشانی نیز خانه شاه، آیت

 سالگی بدرود حیات گفت. 80استعمار در 
هـا و   کوشـد براسـاس مالکیـت مشـترك روش     یک ایدئولوژي است کـه مـی   کمونیسم: •

ــاعی ضــد     ــازمان اجتم ــک س ــت خصوصــی ی ــاب مالکی ــد و در غی ابزارهــاي تولی
از اي  هاي اجتماعی را ترسـیم کنـد. کمونیسـم را شـاخه     بندي گرایی فاقد طبقه دولت

هـاي اجتمـاعی انسـانی در مکتـب      دانند. اشکال اولیه سـازمان  مکتب سوسیالیسم می
مشهور است. با این وجود، کمونیسم یـک نـوع سـازمان    » کمون اولیه«مارکسیسم به 

عنـوان ایـدئولوژي روسـیه،     هاي سـال بـه   کند. این مکتب سال اجتماعی را ترسیم می
در برابر قدرت دیگـر یعنـی آمریکـا بـر     ها  چین و بسیاري از کشورهاي وابسته بدان
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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
کرد. پس از فروپاشی روسیه و تغییر موضع و جهت اقتصادي چـین ایـن مکتـب     می

  در جهان تضعیف شده است. تا حدي
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  » دلتافورس«اي را درنظر گرفت. از جمله  ریزي ها برنامه جوساس

رد  5/2/1359نفـر نیـرو در    132توان نام برد. عملیات را با  ه عقاب را میبه نیم» 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 
ورد لطـف قـرار داده اسـت یکـی از     از آنجا که خداوند همواره انقالب اسالمی را م

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

مستقیماً تحت نظر داشت. شـهید محمـد منتظرقـائم فرمانـدة خبیـر و شـجاع سـپاه        
رسـاند تـا از    ی نیرو خود را به محل فرود نیروهاي آمریکا میپاسداران انقالب اسالم

هـا اسـتفاده کنـد. پـس از انفجـار و آتـش        مدارك و اسناد موجود و همراه آمریکایی
کوپترها ازسوي کاخ سـفید اعالمیـه توقـف و عمـالً شکسـت       گرفتن هواپیما و هلی

قـوا بـود    لصدر که در موضـع فرمانـدهی کـ    عملیات و کودتاي طبس اعالم شد. بنی
هـا را بمبـاران کننـد. بسـیاري از      جاي مانده آمریکایی کوپترهاي به دستور داد تا هلی

صدر در آتش سـوخت و محمـد منتظرقـائم     اسناد محرمانه در این خیانت آشکار بنی
کـرد بـه شـهادت رسـید.      هـا حفاظـت مـی    کوپترها پس از فرار آمریکـایی  که از هلی

خصـوص نیروهـاي    ی ناسالم را در نیروي هـوایی بـه  صدر جریان 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
ـ  ت غنیمتی ارزشمند و تاریخی براي ایران باشد. شکست کودتا سند مبرهنی بر دخال

 گردد. و رسوایی آمریکا در ایران و در برابر انقالب اسالمی محسوب می
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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   

یستی کارگري و حزب اتحاد کمونیست اسامی حزب کمونیست ایران، اتحاد سوسیال
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      
» سـازمان کردسـتان حـزب کمونیسـت ایـران     «نـام   مخالف داشت. حتی زمانی که به

هـا و   علت وابستگی به قـدرت  کرد اما به ظاهر از خلق کرد دفاع می رد بهک 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
تقالل کردسـتان بسـیاري از   هاي منطقـه دسـت داشـتند. بـه بهانـۀ اسـ       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.  
ر عـاملی در رسـائل   از احادیثی که در کراهت سـیاه وارد شـده و شـیخ حـ     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

تعلیم یارانش گفت: سیاه نپوشید که رنگ لباس فرعون اسـت. امـا بعضـی دیگـر از     
 اند. کفش و عمامه و کساء را روا دانستهاحادیث پوشیدن رنگ سیاه در 

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
صورت کلی، لیبرالیسم به ظاهر بـر حقـوق افـراد و برابـري فرصـت تأکیـد دارد.        به

هـاي متفـاوتی را پیشـنهاد کننـد.      هاي مختلف لیبرالیسم ممکن است سیاسـت  هشاخ
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
 .پایبندي به اصول و مبانی نظام جمهوري اسالمی ندارند
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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    نجام در پی تشدید مخالفـت نماینده مردم تهران به مجلس راه یافت. سرا

علیه حکومت رضا شاه به خواف تبعید و سپس به کاشمر منتقل شد و همان جـا بـه   
ــه      ــه حرف ــدرس از جمل ــید. م ــهادت رس ــه ش ــی ب ــل دولت ــت عوام ــرین  اي دس ت

هاي ایرانی بود که با وجود اقلیت همیشگی، با سخنان خـود اکثریـت    پارلمانتاریست
از شـهید  » سیاست ما عین دیانـت ماسـت  «شعار معروف کشید.  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     
ت از مراجـع  کرد. دیري نپایید که از استادان معروف حوزة علمیه نجف شد و توانس

اهللا خوانسـاري اجـازه    کوه کمري و آیـت  اهللا حجت اهللا حکیم، آیت بزرگی چون آیت
اجتهاد بگیرد. ایشان تمام عمر خویش را در راه ترویج اسالم و مبارزه با رژیم فاسـد  

عنـوان   طاغوت گذراند. پس از پیروزي انقالب اسـالمی از سـوي مـردم همـدان بـه     
اهللا قاضی بـه   اساسی انتخاب شد. پس از شهادت آیتنمایندة مجلس خبرگان قانون 

اهللا مـدنی در بیسـتم    فرمان امام خمینی امامت جمعه تبریز را به عهده گرفـت. آیـت  
هاي نماز جمعه همدان با انفجار نارنجـک منـافقی    پس از اتمام خطبه 1360شهریور 

  کوردل به شهادت رسید.
قسمتی است که حذف شده مفهوم عبارت از آنجا که جمله مورد نظر ادامه مردم کوفه:  •

که ما نباید مثل مردم کوفه با امام عزیزمان بیعت ببندیم. مردم کوفه در  باید این باشد
هـاي پـس از پیـروزي     اند. در سـال  وفایی تاریخ اسالم نماد و سمبل عهدشکنی و بی

مـام  انقالب اسالمی یکی از شعارهاي رایج و پرمعنی که مردم در دیدار با حضـرت ا 
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.
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یـن مسـجد را   در شهر قدس و نخسـتین قبلـه مسـلمانان بـوده اسـت. ا      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
عبده لیالً مـن المسـجد الحـرام الـی     سبحان الذي اسري ب«) آمده است: 6اسالم(

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 

هـاي مهـم مقاومـت مسـلمانان      عنـوان یکـی از مراکـز و پایگـاه     کشیده شد. امروز به
  .شود فلسطین نامیده می

اولین شهید عاشورا که در حملۀ نخست بـه شـهادت رسـید از     بن عوسجه اسدي: مسلم •
بیـت بـود. از اصـحاب     هاي درخشان کوفه و هواداران اهـل  اسد و از چهره طایفه بنی

رفـت. فـردي پارسـا، شـجاع و      شـمار مـی   ) و مسـلمانان بـا سـابقه بـه    6پیامبر(
گرفـت. در   ) بیعـت مـی  7منین(هـاي امیرالمـؤ   سوارکاري نامی بود. در همۀ جنگ

) از یاران خواست تا با استفاده از تـاریکی شـب   7کربال پس از آنکه امام حسین(
از صحنه خارج شوند مسلم برخاست و سوگند خورد اگـر هفتـاد بـار کشـته شـوم      
سوزانده شوم و خاکسترم بر باد رود هرگز تو را رها نخواهم کرد. سپاه دشمن چون 

هـاي   دن با او را نداشت او را در سنگ بـاران کردنـد. در لحظـه   تن جنگی به یاراي تن
) را 7بن مظاهر باالي سر او رفت او را توصیه کرد که مبادا حسین( آخر که حبیب

 تنها گذارد. (فرهنگ عاشورا، جواد محدثی).
در  1300اکبر فیض معروف به مشکینی در سال  اهللا علی آیت اکبر: مشکینی(فیض)، علی •

اي متدین و اهل علم دیـده بـه جهـان     توابع بلوك مشکین و در خانوادهروستایی از 
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  

که در نهضت سخنرانی از و در آنجا ادامه تحصیل داد. ایشان از نخستین افرادي بود 
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       
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هایی چون عضویت در خبرگـان، تـدوین قـانون     مختلف بعد از انقالب در مسئولیت
جامعه مدرسین حوزه علمیه قـم و ریاسـت شـوراي بـازنگري     اساسی، عضویت در 

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

سیاسـی   دنیا آمد. در مدرسـۀ  به 1258دکتر محمد مصدق در اردیبهشت  مصدق، محمد: •
تازه تأسیس به تحصیل پرداخت. در دوره اول بـه نماینـدگی اصـفهان وارد مجلـس     
شوراي ملی شد. از مدرسۀ علوم سیاسی پاریس و از دانشگاه نوشاتل درجۀ دکتـراي  

عنوان وزیر دادگستري معرفـی   حقوق و جواز وکالت گرفت. در کابینۀ مشیرالدوله به
سـتاندارد) ایالـت فـارس شـد. در کابینـۀ      شد. مدتی از سوي مـردم فـارس، والـی (ا   

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    اقامت در احمدآباد مستوفی افکند. مدتی به بیرجند تبعید شد امـا بـه  
او را به احمدآباد برگرداندند. در جریان سی تیر دولـت قـوام برکنـار شـد و      مجدداً

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 

قابل توجـه اسـت. پـس از    کارنامۀ دکتر محمد مصدق ملی اعالم کردن صنعت نفت 
ماه زمامداري و کودتاي دیگر شاه به ایران برگشت و مصدق برکنـار و محاکمـه    28

  ).دهخدا(چشم از جهان فروبست.  1345اسفند سال  14شد، سرانجام در 
اي روحـانی متولـد شـد و در     ش) در مشهد در خانواده1357 -1298( مطهري، مرتضی: •

. وارد حوزة علمیه شد و چندي بعد، از محضر اوان کودکی به تحصیل علم پرداخت
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 
مهـیج  اي  بعد از سـخنرانی  1342را در مدارس و محافل مذهبی آغاز کرد و در سال 

علیه رژیم شاه روانه زندان شد اما پـس از آزادي فعالیتهـاي فرهنگـی و آموزشـی و     
اي از آگـاهی   مبارزاتی خود را از سر گرفت و تا پیروزي انقالب و پس از آن لحظـه 

پـرداز   تـرین نظریـه   عنوان مهـم  بخشی به جوانان و جامعه از پا ننشست تا آنجا که به
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بـه دسـت    1358اردیبهشـت   11مـا سـرانجام در   جمهوري اسالمی نـامبردار شـد. ا  
 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    لیه او توطئه می) جنگید. و همواره ع7گشت 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( ترین گروه مخالفان بیعت با یزید حسین و ناالیقش یزید بود. قوي

امیه فرمـود:   ) دربارة بنی7در برابر آن پدر و پسر سکوت نکرد. امام حسین( هرگز
ما و آنان در خصمی هستیم که نزاعمـان  » «انا وهم الحضمان الذّان اختصمانی ربهم«

امیـه بـر مسـلمانان و روي کـار      معاویه در تحکیم سلطه بنـی ». برسر مسئله خداست
 آمدن یزید و جنایتهاي بعدي سهم عمده داشت.

. ش) در همـدان دیـده بـه جهـان گشـود. در آنجـا بـه         (ه 1307در سال  مفتح، محمد: •
تحصیل دوره دبستان و مقدمات علوم اسالمی روي آورد. سپس به حوزه علمیه قـم  

که در این حوزه به درجه اجتهاد رسید، در دانشگاه تهران نیـز   مهاجرت کرد. درحالی
هـاي مهـم مبـارزات     مفتح در صـحنه  موفق به اخذ درجه دکتري گردید. نقش شهید

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

رهبري امام را مورد تأکید قرار داد و مردم را به راهپیمایی براي روزهاي بعد دعوت 
د. شهید مفتح با تشکیل شوراي انقالب، از طـرف امـام بـه عضـویت ایـن شـورا       کر

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   

در مقابـل دانشـکده الهیـات از    به همراه دو تن از پاسداران جان بر کف خود  1358
ــه شــهادت رســید و در صــحن حــرم حضــرت     ــان ب ــافق فرق ســوي گروهــک من

  ) به خاك سپرده شد.3معصومه(
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ـ نی و من احبنی عبحنی و من عرفنی اَفَرَنی و من وجدنی عدی وجنبلَمن طَ« • نی و قَشَ
قتَشَمن عشقنی علتَتَو من عشقته قَ هو من قتلته فَ هلَعدیتَ ینا دیتـه و من دیته فاَ ه«: 

خصـوص   کدام از کتب روایی حدیث یا عبارتی دقیقاً مثل این عبارت کـه بـه   در هیچ
الشیعه  مشهور بود یافت نشد. در وسائل» حدیث قدسی«هاي دفاع مقدس به  در سال

و من سـألنی   حیتۀان اهللا تعالی قال: من دعانی ا«حدیثی شبیه به این نقل شده است: 
و مـن عرفنـی    بقیـۀ ن اعطانی شکرته و من عصانی سترته و من قصـدنی ا اعطیته و م

ی ابتلیته و من احبتُه قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی دیته فأنا  خیرته و من احبنّ
 ).419، ص 18(ج » دیته

با عنوان سازمان مجاهدین خلق با هدف مبارزه با رژیـم پهلـوي    1344در سال  منافقین: •
اي آن در زندان دچار انحراف شدید فکري شدند. پس از پیـروزي  تشکیل شد. اعض

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 

سازمانی وابسته بـه   از سوي حکومت ایران غیرقانونی اعالم شد. پس از آن تغییرات
آمریکا و اقمارش در عراق مستقر شـدند و شـانه بـه شـانه صـدام علیـه جمهـوري        

کردند. سرسپرده صدام شده در تخلیه اطالعـاتی و شـکنجه    اسالمی ایران فعالیت می
کردند. اینـک در اردوگـاهی در عـراق مسـتقرند      آزادگان و اسراي ایرانی فعالیت می

ــه ــا،  ب ــزدوران آمریک ــوان م ــانی و    عن ــتکبار جه ــا اس ــیس و اســرائیل همســو ب انگل
  ها فعالیت دارند. ها و سایر ضدانقالب طلب سلطنت

از طریق خبرگان رهبري بـه سـمت قـائم مقـام رهبـري       1357در  علی: منتظري، حسین •
به دستور امام خمینی از این مقام عـزل شـد؛ در مـدتی کـه      1368انتخاب شد و در 

ا برعهده داشتند مورد احتـرام و عالقـۀ رزمنـدگان و    ایشان سمت قائم مقام رهبري ر
  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 

 و مردم بود.عهده داشت مورد احترام و عالقه رزمندگان اسالم  وزیري را به نخست
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) بـود. وي بـردة   7: بنی اسد از اجلَۀ اصحاب حضرت علـی( ابن یحیی از موالی  میثم •
) او را خریـد و آزاد کـرد و میـثم نـزد     7اسـد بـود و حضـرت علـی(     زنی از بنی

سبب عالقـه و ارتبـاطی کـه     ) باقی ماند سپس در کوفه سکونت گزید و به7علی(
امیـر کوفـه او را زنـدانی سـاخت و     ) داشت عبیداهللا بـن زیـاد   7با حضرت علی(

هاشم کرد  سپس بر چوبی به صلیب کشید و او در آن حال شروع به بیان فضایل بنی
و چون خبر آنرا به ابن زیاد دادند بدو گفتند که این برده شما را مفتضح ساخت، امر 

بـار بـود کـه در تـاریخ اسـالم کسـی را لجـام         کرد که او لجام نهادند و این نخستین
.ق. و ده روز پـیش از   ه 60زدند و سپس با نیزه او را بقتل رساندند و آن در سال  می

). 294، ص8) به عـراق بـوده اسـت. (از االعـالم زرکلـی، ج     7ورود امام حسین(
) 7هاي کوفه و از اجلۀ اصحاب حضرت امیرالمومنین علی( ابوسالم میثم از ایرانی

که حضرت امام حسین به عراق وارد شود بوده و او را عبیداله زیاد ده روز قبل از آن
 )دهخدا(در کوفه به قتل رساند. 

) بود. میثم تمار فرزند یحیی و اهـل  7از صحابه خاص حضرت امام علی( میثم تمار: •
بـود. بعضـی او را ایرانـی و از     -اي میـان عـراق و ایـران    منطقـه  -»نهروان«سرزمین 

(خرمـافروش) را  » تمـار «گفتند. لقب  هم می» ابوسالم«اند. به او  مردمان فارس دانسته
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   ده است، هرچند از جزئیات زندگی او در سالشمار آم به
) 7روزگار صدر اسالم، اطالع مبسوطی در دست نیست. آشـنایی میـثم بـا علـی(    

) مشـغول شـد.   7رو به شاگردي در مکتب علی( براي او توفیقی بزرگ بود. ازاین
هـاي   اهی) هم با مشاهده استعداد روحی و زمینه مناسب وي دانـش و آگـ  7علی(

) فـرا  7بسیاري را به او آموخت. میثم، علم تفسیر قرآن را نزد موالي خـود علـی(  
گرفت. و از معارفی که از او آموخته بود کتابی تدوین کرد که کتـابش را پسـرش از   

آیـد. نقـل    حسـاب مـی   او روایت کرد. به همین جهت، میثم یکی از مؤلفان شیعه بـه 
تـو را  «یثم را پیشگویی و به وي گفـت:  ) چگونگی کشته شدن م7است که علی(
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کنند و به دار خواهنـد زد. در روز سـوم از بینـی و دهـان تـو       بعد از من دستگیر می
 60میثم در آخر سـال  ». خون روان خواهد شد و محاسنت را رنگین خواهد ساخت

بـن زیـاد    ) بـه عـراق، توسـط عبیـداهللا    7هجري، ده روز قبل از ورود امام حسین(
) خبر داده بود به دار آویخته شـد و  7و به همان نحوي که امام علی(دستگیر شد 
  .کشته شد

از مجاهدان مشروطیت و رهبر قیام جنگل. نامش یونس معـروف   میرزا کوچک جنگلی: •
ق دیـده بـه   ه. 1298خان فرزند میرزا بزرگ از مردم رشت در سـال   به میرزا کوچک

آباد رشت و مدرسـه محمودیـه    حجهان گشود. مقدمات علوم دینی را در مدرسه صال
هاي بسیار تصمیم به تأسیس نهضت جنگـل   شمیران فرا گرفت. پس از فراز و نشیب

الـدین و سـایر    خـان و سـردار محیـی    االطبـاء و میـرزا کـریم    گرفت. با دکتر شـمس 
مجاهدین گیالن براي اخراج بیگانگان از ایران به مبارزه پرداخت. فـردي معتقـد بـه    

. مدتی طلبه علوم دینی بود، اما از مقدمات فراتر نرفت. سـرانجام  احکام شریعت بود
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     ینفدائیان اسالم همراه سه تن از همرزمانش شهید شـد. بـد  
خواهی سخن گفته بود به شهادت  مبارزي متعهد و انقالبی را که فقط بر مبناي اسالم

اي روحـانی   هجـري شمسـی در خـانواده    1305رساند. شهید نواب صفوي در سال 
متولــد شــد و تحصــیالت متــداول را در کنــار تحصــیالت حــوزوي ادامــه داد. وي 

گشاي مبارزات مسلحانه اسالمی  مکتبی است که راه -بنیانگذار اولین سازمان انقالبی
بود. فداییان اسالم مبارزه با شاه و عوامل او را در داخل و نیز مبارزه با استعمارگران 

هاي خارجی و روشنفکرنماهاي وابسته به غرب را سـرلوحه اهـداف خـود     و قدرت
  .قرار داده بودند

دهد. کسانی که در  اهل واقعۀ جمل می ) به7لقبی است که امیرالمؤمنین علی( ناکثین: •
) بیعت کردند و در بصره عهد خود را شکسـتند و بـه   7ابن ابیطالب( مدینه با علی

 جنگ با وي برخاستند.
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شیخ) بن مال عباس نوري مازندرانی معروف به شـیخ نـوري از    : (حاجیاهللا نوري، فضل •
س از تحصیل علوم دینی فقهاي امامیه و از مراجع تقلید اوایل قرن چهاردهم است. پ

مقیم تهران گشت و در وقایع مشروطیت به حمایت و همراهـی از محمـدعلی شـاه    
خـواه   قاجار به مخالفت با طباطبایی و بهبهانی دو روحانی صاحب نفـوذ و مشـروطه  

به دار آویخته شد و در قم  1327رجب  13پرداخت. پس از فتح تهران گرفتار و در 
الغافـل و ارشـاد الجاهـل، صـحیفه مهـدویت را       ةتـذکر  مدفون است. از تصانیف او

 .)دهخدا(توان نام برد.  می
با جدایی از جبهه ملی ایران و تأکید  1340: حزبی سیاسی بود که در سال نهضت آزادي •

اسالمی تأسیس شد. اولین دبیرکل آن آقاي مهدي بازرگان بود. که  -بر هویت ایرانی
علت خروج از مسیر کلی و جهت  ت. بعدها بهتا هنگام مرگ در این سمت قرار داش

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: •
ي در کند (عدة مکلفان معین نیسـت) ماننـد جهـاد. در هـر صـورت اگـر افـراد        نمی
گیرد انجام وظیفـه نماینـد، تکلیـف از     اي که حکم واجب کفایی بدان تعلق می زمینه

  گردد. (دهخدا). عهده بقیه ساقط می
کار رفته است با دو نگاه  هاي متعددي در قرآن به تعبیر وراثت ارض در آیه وراثت زمین: •

زمـین از آنـان   گـرفتن   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

ه و اورثنا االرض... عدنا و و گوینـد سـپاس و سـتایش    «ترجمه: » الحمدهللا الذي صدقَ
خداي راست که وعده خویش را به ما راسـت داشـت و زمـین (بهشـت) را بـه مـا       

  میراث داد.
رزند آدم و حوا، برادر قابیل است. هابیل و لبـودا از یـک بطـن از حـوا زاییـده      ف هابیل: •

شدند و قابیل و اقلیما از بطن دیگر به دنیا آمدند. حکم خـدا ایـن بـود کـه بـرادر و      
توانند ازدواج کنند، باید هابیل با اقلیما و قابیل با لبودا ازدواج کننـد.   خواهر تنی نمی

با برادر، قابیل هابیل را کشت. هابیـل نخسـتین کسـی     قابیل نپذیرفت و در حسادت
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بود که توسط برادر کشته شد. گویند جایی که قابیـل هابیـل را بـه خـاك سـپرد در      
کوهی حدود سراندیب بود. وقتی قرار شد هر دو برادر (قابیـل و هابیـل) بـه درگـاه     

تـه شـد و از   خدا قربانی آورند، از هابیل که گوسـفندي را آورده بـود، قربـانی پذیرف   
قابیل پذیرفته نشد و همین امر قابیل را به قتل برادر تحریک کرد. هابیل شـبان بـود.   

  هابیل فرزند دوم آدم و حواست. (دهخدا)
از روحانیون مبارز قبل از انقالب است که در جـوانی پیـرو    اکبر: رفسنجانی، علی هاشمی •

مکـرر از سـوي رژیـم    مشی فکر سیاسی مبارزاتی حضرت امام شد. قبل از انقـالب  
هایی چون: سرپرسـتی   دار مسئولیت پهلوي دستگیر شد. پس از انقالب اسالمی عهده

وزارت کشور، ریاست مجلس شوراي اسالمی، ریاست جمهوري، ریاسـت شـوراي   
عالی انقالب فرهنگی، امام جمعه موقت تهران، رئیس مجلس خبرگـان رهبـري و...   

 ت نظام را بر عهده دارند.اکنون ریاست مجمع تشخیص مصلح شد. هم
سـالگی   14در بهشهر متولد گردید. از سـن   1313در سال  نژاد، سیدعبدالکریم: هاشمی •

اهللا کوهسـتانی، سـپس در قـم نـزد آیـات عظـام بروجـردي و امـام          در محضر آیـت 
خمینی(ره) به تحصیل علوم دینی پرداخـت. وي از همـان اوایـل انقـالب در سـال      

هــا و  لیــه رژیــم ستمشــاهی آغــاز نمــود و بــا خطبــهمبــارزات خــویش را ع 1341
هاي پرشور و انقالبی در نشر افکار انقالبی اسالم و افشـاي ماهیـت رژیـم     سخنرانی

یکـی از  » مناظره دکتر وپیر«پهلوي تمامی توان خود را به کار برد. کتاب مشهور وي 
انقـالب  رفت. او پس از پیروزي انقـالب   کتب ممنوعه در زمان طاغوت به شمار می

اسالمی به عنوان نماینده خبرگان مشهد مقـدس در مجلـس قانونگـذاري انتخـاب و     
دار شد. از دیگـر آثـار ایـن     مسئولیت دبیري حزب جمهوري اسالمی مشهد را عهده

بخـش، مشـکالت مـذهبی     هاي ذیل اشاره نمود: هستی توان به کتاب عالم مجاهد می
 ها آموخت.   روز، مسائل عصر ما، درسی که حسین به انسان

وزیري بر اثر انفجار بمـب کـه توسـط     دفتر نخست 1360شهریور  8در  هشت شهریور: •
عنـوان   رزم دیرینه، شهید محمـدعلی رجـایی بـه    منافقان کار گذاشته شده بود، دو هم

وزیر در این حادثه  عنوان نخست رئیس جمهوري اسالمی و دکتر محمدجواد باهنر به
  نائل آمدند.دلخراش به درجه رفیع شهادت 
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دفتر مرکزي حزب جمهوري اسالمی واقـع در سرچشـمه تهـران     هفت تیر (سرچشمه): •
هاي سرشناس کشوري بود که در شـب هفـتم    محل گردهمایی بسیاري از شخصیت

هـاي انقالبـی و    تـن از چهـره   72وسیلۀ بمب منفجر گردیـد و بـیش از    به 1360تیر 
دسـت   زب جمهوري اسالمی بهنمایندگان مجلس، اعضاي هیأت دولت و اعضاي ح

منافقان به طرزي فجیع به شهادت رسیدند. در ایـن حادثـه غیـر انسـانی تعـدادي از      
اهللا دکتـر سـیدمحمد    کـه در رأس آنـان شـهید آیـت     -هاي انقالب اسالمی شخصیت

  به درجۀ رفیع شهادت نائل آمدند. -حسینی بهشتی قرار داشت
آمده )» 7کلمات االمام الحسین( عۀوسوم«عبارتی که در کتاب  هل من ناصر ینصرنی: •

 یـۀ هل من راحم یرحم آل الرسول المختار، هـل مـن ناصـر ینصـر الـذر     «این است: 
) 506(ص » االطهار، هل من مجیر البناء البتول، هل من ذاب یذب عن حرم الرسـول 

اي  ترجمه: آیا دلرحمی هست که بر آل رسول مختار رحـم کنـد؟ آیـا یـاري کننـده     
) را یـاري کنـد؟ آیـا فریادرسـی هسـت بـراي       6پاك رسـول( هست که ذریت 

 ) دفاع کند؟6)؟ آیا مدافعی هست تا از حرم رسول(3فرزندان بتول(
) اسـت کـه در   7ها مشهور و شعار حضرت امـام حسـین(   از روایت هیهات من الذله: •

، 2، متقل خوارزمی، ج131المهموم، ص مقابل دشمنان خویش بیان شده است. (نفس
). مفهوم ایـن عبـارت بـراي شـاعران مایـه سـرایش       83، ص45النوار، جا ، بحار7ص

». از من دور است که بـه ذلـت تـن بـدهم    «اشعار حماسی بلندي شده است. ترجمه 
البته این تعبیر جزیی از سخنان گهربار آن حضرت است که در روز عاشـورا فرمـود:   

ات له ذلک من، هیهات و الذله و هیه السلۀاال و ان الدعی من الدعی قد رکزنی بین «
 ).505(فرهنگ عاشورا، جواد محدثی، ص» منا الذله...

پسر عامر از نخستین شهیدان تاریخ اسالم، پدرِ عمار یاسـر و همسـر سـمیه بـود.      یاسر: •
و » حـارث «یاسر از اعراب عنسی مذجحی قحطانی یمن بود که همراه دو بـرادرش  

رمش را که بر اثر قحطی و خشکسالی و از یمن به مکه راه افتاد تا برادر چها» مالک«
فساد اوضاع حکومت یمن، آواره شده بود، پیدا کند. پس از آنکه سـه بـرادر از پیـدا    
کردن برادر گمشده خود ناامید شدند، مالک و حارث بازگشتند، ولی یاسـر در مکـه   

پیمـان شـد. ابوحذیفـه،     هـم  -بن مغیـره  یفۀحذ ابی -مخزوم ماند و با رئیس قبیله بنی
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ترین کنیز وي بود، به ازدواج یاسـر   سمیه دختر خباط را، که بزرگوارترین و پاکدامن
درآورد و پس از آن سمیه را نیز آزاد کرد و بنا گذاشت که فرزندان این زن و شوهر 

زاده شد، » عمار«نام  نیز جزء آزادگان (احرار) شناخته شوند. از این ازدواج، پسري به
) تبـدیل شـد و در راه اسـالم کشـته     6ن نزدیک پیامبر(که بعدها به یکی از یارا

) 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

و  جوانی رشید و قوي بود، جزء نخستین نفراتی بودند که به دیـن اسـالم گرویدنـد   
تمام خطرات احتمالی را با جان و دل پذیرا شدند. با اسـالم آوردن ایـن خـانواده و    

هـا و   پذیرش آیین توحید و یکتاپرستی و نفـی و طـرد کفـر و شـرك، آزار و اذیـت     
یافت و شدت  روز فزونی می هاي کفار قریش نسبت به آنها آغاز شد و روزبه شکنجه
بـه پیشـنهاد پسرشـان عمـار اسـالم       گرفت. هنگامی که یاسر و همسـرش سـمیه   می

آوردند، مغیره، ابوحذیفه، حکم پسر هشام، و ابوجهل او و همسرش را بـه شـکنجه   
کردند که خانه خـود را   گرفتند. مشرکان این سه نفر را در گرمترین مواقع مجبور می

گفـت:   سر ببرند. ابوجهل می ترك بگویند، و در زیر آفتاب گرم و باد سوزان بیابان به
. ناسزاگویی (سب و 1کی از این سه امر موجب رهایی و آسایش شما خواهد بود: ی

. بازگشـت بـه   3. بیزاري (تبـري) جسـتن از او؛   2)؛ 6شتم) به حضرت محمد(
و بـد گفـتن بـه    » ال اله اال اهللا«و » اهللا اکبر«الت و عزي. ولی از زبان آنها سخنی جز 

کمال احتـرام چیـزي شـنیده    ) با 6الت و عزي و یاد کردن نام حضرت محمد(
) براي همدردي و جویا شدن از حال آنها به نزدشان 6شد. حضرت رسول( نمی
اي افراد خاندان یاسـر شـکیبا باشـید! موعـد     «گفت:  آمد و با رأفت و مهربانی می می

 ».شما بهشت است
گـري آفریقـا را دشـات. در     از امراي دولت موحدین است. مدتی والـی  یحیی، ابوزکریا: •

پرداخـت، بـا لبـاس     انجا به فکر استقالل افتاد. به شکایات مردم و محاکمات مـی هم
رفت وارزاق میان مـردم محتـاج    ها به گردش و کنجکاوي احوال مردم می مبدل شب

کرد. به سرپرستی علما و دانشمندان و حمایت از اربـاب علـم و    و نیازمند توزیع می



 (دفتر دوازدهم) نامه کامل شهدا وصیت  ¹)16( آثار و اسناد شهدا و ایثارگران     818

هجـري درگذشـت.    647نمود. در سال  پرداخت. مدتی در آفریقا فرمانروایی هنر می
 )دهخدا(

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   

به جانشـینی  دوازده فرزند بود، یعقوب یوسف را که از سایر فرزندان نیکوکارتر بود 
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  

ه نـزد خـویش فـرا خوانـد و در آنجـا چشـمان       مصر برگزیده شد پدر را از کنعان ب
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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