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                                                               سخن ناشر  
  

اي گرانبها از وجود دالورمردانی است که دوران ارزشمند دفاع مقدس گنجینه
اي بزرگ آیـین جهـاد را جاودانـه سـاختند و خـود در عـین سـادگی        در حماسه

  .دوست پرگشودندقامتانه تا آستان راست
اي گرانسنگ اسـت کـه بایـد نسـل بـه      میراث به جامانده از این عزیزان ودیعه

وصـایاي  . نسل حفظ شود تا بتواند ضامن بقـا و اسـتواري ایمـان آینـدگان گـردد     
ناپـذیر  طلبد در تالشـی خسـتگی  ترین جلوه این میراث است که میشهدا شاخص

اماندهی در اختیار نسل کنونی قـرار  مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و پس از س
 .گیرد تا راهگشاي بسیاري از مسائل اجتماعی و سیاسی روز باشد

نشر شاهد براي تحقق این مهم ضرورت نشر و ترویج اسناد مربوط به شـهدا را  
ایـن وصـایا را در    منسـجم کوشد با روشـی هدفمنـد و   بر خود فرض دانسته و می

  .یده موضوعی ارائه دهدقالب مجموعه کامل وصایا و یا گز
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هاي صورت گرفته در هـر دو زمینـه، اکنـون ایـن مجموعـه بـا       عالوه بر تالش
محور قرار دادن وصایاي شهداي فرهنگی، بر آن است تا پرداختی ویژه نسبت بـه  

حاصل این تـالش تـدوین   . هاي این قشر از رزمندگان داشته باشدآرمان و اندیشه
والیـت فقیـه،   : وصایاسـت کـه مسـائلی نظیـر     دفتر در قالب گزیده موضـوعی  10

، انقالب و اسالم، )علیهم السالم(روحانیت، حجاب، بسیج، شهید و شهادت، اهل بیت
  .شودرا شامل می... هایی به ملت، مسئولین، خانواده و شناسی، توصیهدشمن

استخراج این فهرست موضوعی از وصایا با توجه به موضوعات شـاخص مطـرح   
توانـد نشـانگر   نامه قشر فرهنگی صورت گرفته و خود این امـر مـی  شده در وصیت

  . هاي فکري فرهیختگان زمان جنگ باشددغدغه
در سـایۀ عنایـات پروردگـار متعـال و      توانسـته  بالد کـه نشر شاهد به خود می
این مجموعـه را بـه سـامان     )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(توجهات حضرت ولی عصر

هاي آیندة خـود را در آثـار بعـدي    بتواند دورنماي فعالیت برساند و امید است که
  .ترسیم نماید

پــور، لــیال هــاي مســتمر خــواهران زهــرا ملــکدر پایــان الزم اســت از تــالش
   فــر، زهــرا مــوالئی و ملیحــه وفــا مقــدم کــه در تــدوین ایــن مجموعــه  میرزایــان
  .اند؛ قدردانی نماییمکوشیده

  
  نشر شاهد

  91پاییز 
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                                                                 پیشگفتار    
  

قصه عاشقی و روزهاي عاشقی، قصه کهن روزگارانی اسـت کـه حـد و مـرزي     
بــراي روزهــاي آن متصــور نیســت و در قیــد و بنــد زمــان و مکــان نگنجیــدنی؛  

عـد از قصـه   و این حکایت دوران هجرانـی اسـت کـه ب   » .روزگاري آمد و گذشت«
  . آغازدعاشقی می

ها و چه کم قصـه مردانـی کـه عاشـقانه     و چه بسیار است از این آمدن و رفتن
نرد عشق باختن در مکتـب عاشـقی دلـی بـه     ! تررفتند و به هنگام آمدن عاشقانه

طلبد و تنها خدا را دیدن؛ و این چنین است روزگار دریادالنی کـه  وسعت دریا می
. بودند و دعایشان در نهایت اجابت به طلب شهادت رسـید خود از نسل پاك دریا 

هـایی کـه تـو را عمـري پایبنـد      وابسـتگی  رسم غریبی اسـت دل کنـدن از همـه   
گسـلد؛ بـه خیـال مـا،     سازد و گاه به تلنگري رشته این وابستگی میخویشتن می

خواهـد و سـیمرغی کـه تـا        رسیدن به این گسستگی اتصالی به بلنداي قـاف مـی  
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آن رسیده؛ اما نقش خیال من و تـو از جـنس خـاك اسـت و گسسـتگان و       يقله
هـایی کـه روزي بـر پیکرشـان شـقایق روییـد و       همان! رسیدن را بال پرواز از نیاز

. گلویشان هزار حنجره شد براي فریاد و خونشان وارثـی بـراي روزگـار وامانـدگی    
عاشقی اکنون بـه   گویم سنجیدن فاصله زمان من و تو با روزگارراستی خود را می

خواهد براي رسیدن به ارتفـاع درك ایـن   اندازه فرسنگی است یا سالیان نور را می
  دلدادگی؟ 

بازي، همیشه خـدا را  شود وقتی در میانه این همه رنگبه راستی ما را چه می
اي قصـه ! خوانیمآوریم و قصه عاشقی را از لونی دیگر میها کم میمیان همه رنگ
قصـه  ! ایان راه نرسیده دیدیم رنگ خدا را در سطر سطر این قصـه که تا شب به پ

مگر نه این بـود  . آنانی که در خود خدا را دیدند و خیال و هوي و هوس را بریدند
کسی را ... معلمی شغل انبیاست «که زمزمه درس مکتب و پاي منبر، این بود که 

اي بنـدگانی کـه سـیره   بندگی و خلـوص  » ...آموزید، بنده اویید که از او کلمه می
پیامبرگونه برگزیدند و رسم آزادگی و سـرافرازي را همـراه آراسـتگی بـه مناعـت      

ها را به جان خریـده و از  ها و اسارتطبع و عزت نفس ترجیح دادند و همه مرارت
سنگر تعلیم و تربیت و علم و دانش به پرواز درآمده و در آسمان جهاد و شـهادت  

بال خـدمت گشـوده و سرمسـت از شـراب عشـق الهـی،        به دفاع از کیان اسالمی
قامتانه و گاه گمنامانه بر خاك خشوع افتادند، مثنـوي عشـق اسـت؛ عشـق      راست

مردانی که از سنگر مدرسـه بـر سـنگر جهـاد پیشـانی سـاییدند و بـا گذشـت از         
خویشتن خویش، عین اصالت انسانیتی شدند که هماره تاریخ را تبلور رنـج همـه   

مصداق حدیث علوي، آنجا کـه مـوال و مقتـداي ایمـان، حضـرت      . شندها باانسان
هـاي  اند و شـیران عرصـه  هاي شباینان نیایشگران نیمه«: فرمود) علیه السالم(علی

  »...جهاد و پیکار روز 
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هـاي  اي فاتحـان قلـه  نامه شهیدانِ عرصه فرهنگ و تربیـت و بـه گونـه   وصیت
ت، خلوص، صـداقت و عبـادت ایـن    حماسه و ایثار همواره خط و نشان نقل شجاع

گمان غور و تفحص در خط به خط این سـطور درکـی بـه    و بی. دالور مردان است
بلندي ایمان و بندگی را خواستار است تا در کاوشی بتوان ایـن همـه را جسـتجو    

  . کرد
هاي شهداي فرهنگی کشور در میان خیل عظـیم شـهداي   نامهمطالعه وصیت

آالیش مردانی است که با وجود علـم بـه   ن از دنیاي بیدیگر، بیانگر واقعیتی روش
هاي دنیوي زنجیر اتصال غفلت را از پاي گشوده و بر گـرده اسـب   تمامی خواسته

هـایی اسـت کـه    گویـه ها و دلنوشتهو گواه این مدعا، دست. راهوار آسمان بستند
مردي هاي غیـرت و جـوان  ها انداخته باشیم، رگههنوز هم اگر گوشه چشمی بر آن

دهند که اندکی اندیشه بر احوال کسانی کـه  را در روح و جانمان تکانی سخت می
سخاوتمندانه از سر سفره دنیا برخاستند و آنگـاه در کنـار جویبـار جـاري تجلـی      

  ! هاي امروزي استنشستند، چه حکایت دشواري براي روزمرگی
ل آنچـه  گرانـه بـراي نقـ   نگاهی هنرمندانـه از روي صـداقت و بینشـی روایـت    

بـین دنیـایی مـا    خواهیم خواند؛ رفته رفته نگاه تزویر را از مقابل دیدگان حقیقـت 
  . کندزده ما حک میکناري زده و نقش خدایی را بر تارك جان و شعور خواب

هـاي  تفکر و اندیشه بسیجی ماوراي تفکراتی است که در میـان همـه اندیشـه   
پایداري که ریشـه در احسـاس   تعقلی دنیایی است و فرهنگ بسیج، تنها فرهنگ 

هایشـان از بیـداد و سـتم خـم بـود و      خدایی و اسالمی جوانانی داشت کـه شـانه  
سرانجام این اندیشه رساندن فریاد حق بر حلقوم استبداد بود تا سر دهند آنچه را 

آنان مردان مردي بودند کـه بـا اتصـال بـه منبـع فـیض،       . که مایه سربلندي است
یش را به شوق اسالم زیستند و انـس و الفتـی دیرینـه بـا     سالیان پربار جوانی خو
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بیـنش بسـیجی، در فرهنـگ دنیـایی معلمـان و      . داشتند) علیهم السالم(ائمه اطهار
اي برخـوردار بـود و بـدایت و نهایـت ایـن تفکـر       فرهنگیان شهید، از جایگاه ویژه

ل دینـی و  پرداختن به مسـائ . هاي معرفت و انسانیت را نشانه رفته بودهمواره قله
از جملـه مـواردي    هـا الخصوص قشر تحت تعلیم آنگران علیتوصیه و سفارش دی

  . خوردهاي این بزرگان به چشم مینوشتهاست که در البه الي دست
توصیه و سفارش به دعا و نیایش و اصل عمل به احکام نماز و روزه، تربیـت و  

جــاب، از نکــات    مبــارزه بــا نفــس امــاره و حفــظ و صــیانت از حــریم تقــوي و ح 
توان با تکیه بر اعتقاد و ایمان راسخ از آن سخن به میـان  اي است که میبرجسته

گیري از تفکر ماوراي دنیایی محصول تربیتی داشتن پشتوانه اسالمی و بهره. آورد
 بدین ترتیـب اند و است که سالیان سال بزرگان ما در راه اشاعه و نشر آن کوشیده

دار وع پیوسته که تربیت فرهنگـی و علمـی جامعـه را عهـده    در میان قشري به وق
  . بوده است

از زبـان مانـدگاران هشـت سـال دفـاع       گرانبهـا اي تدوین و گردآوري گنجینه
مقدس و شهداي فرهنگی عرصه جهاد و شـهادت؛ امـروز تنهـا راه دسترسـی بـه      

ر راه تواند بشـریت امـروزي را د  هایی است که میها و توصیهمستندترین سفارش
  . گر باشدپرفراز و نشیب زندگی، هدایت

تدوین ده مجلد از وصایاي این شهداي گرانقدر هشت سال دفـاع، تالشـی در   
  .حوزه پردازش و توجه به اصل مستندات شهیدان به ویژه شهداي فرهنگی است

تـر     تـر و نمایـان  اما آنچه در این میان از دیگر نکات موجود در وصایا برجسـته 
  . است، پرداختن به موضوعاتی در حوزه اسالم و انقالب است گرجلوه

ــوع    ــائل و موض ــردآوري مس ــا گ ــژوهش ب ــروه پ ــان          گ ــاگون از می ــاي گون ه
هاي موجود و در دسترس، ضمن پرداختن به اصل آنچه باید نسبت بـه  نامهوصیت
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 هـا مندي این اندیشـه گیري و هدفهاي شکلآن توجه وافی مبذول داشت؛ زمینه
نقطه حائز توجـه در  . را از منظر دینی و انقالبی در بوته تجربه و تماشا نهاده است

هاي متعالی است که در جاي جاي وصایا نمود عینـی  میان وصایا، حکایت اندیشه
توجه به جایگاه والدین . داشته و بیانگر نگاه عمیق و معنوي این قشر از شهداست

م خانه و خانواده و بذل توجه به همسـر و  ها و حفظ حریگذاري این نعمتو ارزش
از دیگـر محورهـاي مـورد    . هاي خلق این آثار قرار گرفته اسـت فرزندان از اولویت

هاي جهاد و حفظ و حراسـت از  هاي حضور در جبههبررسی در میان وصایا انگیزه
مـردي از اهـل   آن روزها که بزرگ. میهن و از حریم مرزهاي اسالمی و ایرانی است

پرچم اتحاد به دست گرفتـه بـود و پیـر و جـوان در زیـر آن علـم، پیمـان         عشق،
همبستگی خوانده بودند که تا آخرین نفس بـراي ایجـاد مدینـه فاضـله اسـالمی      

گویی شهدا در پاسخ به نداي والیت فقیه زمانـه، از  بکوشند، آیین مریدي و لبیک
یت فقیه و رهبـري و  و نیز توجه به اصل وال وصایاي ایشان متجلی استنقاط اوج 

صفات رهبري، امام خمینی و روحانیت، از جمله سفارش کاروانیـانی بـود کـه بـه     
  . اندسر منزل مقصود رسیده

ن فرهنگی، توصیه به جوانان و مسؤولین و در آموزان و همکاراتوصیه به دانش
نهایت توصیه به ملت؛ براي همراهی و همدلی بـا رهبـري کـه بـا بیـنش عمیـق       

نظیر است؛ و ایـن مهـم بـه دسـت     اي مردمی در دنیا بیالهی و پشتوانهسیاسی و 
اسالمی که براي احیاي آن  هاي متعالیارزش نیامده است مگر به برکت و حرمت

انـد و  همه مردم از قشرهاي گوناگون به پا خاسته و داعیه قیام و شهادت سر داده
و دسـتورات  ) یهم السالمعل(هاي اهل بیتها و هدایتاین همه را مدیون روشنگري

ــام    ــه از دیانــت و سیاســت ام ــی الهــام گرفت ــاب اســالمی و انقالب و ارشــادهاي ن
   گیـرد کـه   بار ارادت و خالصـی آنجـا جـان مـی    کوله. بودند) رحمه اهللا علیه(خمینی
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نگاهی به آنچه از یادگاران جبهه و جنگ در این وانفساي دلزدگی باقی اسـت،  نیم
      مین و احکـام الهـی و شـرعی را از نگـاه آنـان بـه تماشـا        انداخته و عمـل بـه فـرا   

  . نشینیمی
شناسی و ارجحیت شهادت و تعالی مقام شـهید در نـزد   حفظ وحدت، دشمن

هاي بسیج و شهادت است و آنجا که آغـاز راه اسـت و   دگار؛ از جمله سرفصلرپرو
ام و دار اپو نیفتـاده اما من هنوز از تک«اي و راه رسیدن دراز؛ نخوردهتو هنوز زمین

ام و انقالب نعمت خداسـت بـه ملـت    و ندارم دل عاشقی است که براي امام آورده
ایـم و  ایران، اما جنگ نباید وحدت و انسجام ما را بگسلد که تا پاي جان ایسـتاده 

گمان این فصل، اوج فراز و فرود همـه وصـایا و   و بی» ...همه گوش به فرمان امام 
شهدا را تـا قلـه ایـن اندیشـه سـوق داده       است که نهایت بینش تنها نکته اتکالی

  . است
رسی، طلب حاللیت و سفارش بـه  می» حاللیت«چه زیباست آنگاه که به بند 

صبر و بردباري را براي آنان که عمري نهال خفتـه در خـاك آرزوهـا، را بـه امیـد      
داقت و راسـتی  خواهد تا نماز صدلت می. ثمري تابستانی به نوازش روزها سپردند

را به قامت این شهیدان اقتدا نمایی که نگاهشان تجلی اخالص است و بیگانـه بـا   
اند کـه امـروزه روز   هاي دنیا برگرفتهچنان دامن از آلودگیهرچه نام دنیا دارد؛ آن

» هنوز بیـدار «هاي آالیش را در دلمردان، شور زندگی پاك و بییاد چنین بزرگ
دلیـل     ه زمانه در کمین اعتقاد مـا نشسـته اسـت و مـا بـی     امروزي ک. انگیزدبرمی

اثـر، روز و شـب را تکـرار    هاست بر لب سجاده مثل دعـاي بـی  آنکه بدانیم سالبی
  .کنیممی
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گویـه شـهیدان فرهنگـی    دل ها همه سرآغاز فصولی است که از سطر سطراین
یري تـازه  زده تصـو هاي غفلتو اکنون به جاست تا در فصل ظلمات دل باقی است

  .را از منظر نگاه شهدا وامدار باشیم
در تدوین این مجموعه از گزیده موضوعی وصـایا کـه اختصـاص بـه شـهداي      

هـا  نامـه فرهنگی دارد، با محوریـت موضـوعات شـاخص مطـرح شـده در وصـیت      
دفتر تهیه و تنظیم شده است که محتواي دفاتر آن به شـرح زیـر    10مجموعه در 

  :است
 دعا و نیایش .1

 ت فقیهوالی .2

 شهید و شهادت .3

 جبهه و جهاد و حفظ کیان اسالمی .4

 به فرهنگیان و دانش آموزان  توصیه .5

 ملت و مسئولینسخنانی با جوانان،  .6

 )علیهم السالم(اهل بیت و انقالب اسالم، .7

 حجابو  نماز و روزه، احکام اسالمی، حدیث نفس، تقوا .8

 شناسیدشمن، بسیجوحدت،  .9

 و حاللیت طلبیدنصبر و بردباري  .10

دفـاتر ده گانـه شـهداي     –شـهدا   این مجموعه از گزیده موضوعی وصیت نامه
حاصل کار جمعی گروهی از کارشناسـان متخصـص در امـر تصـحیح و      -فرهنگی

سـاعت نفـر کـار     3000مـاه حـدود    3ویرایش متون است کـه در زمـانی قریـب    
  . اندکارشناسی صرف به ثمر رسیدن آن نموده
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تعالی، این مجموعه بتواند به اهداف  ت خاص باريدر خاتمه امید است با عنایا
عجـل اهللا تعـالی   (مورد نظر دست یافته و موجبات رضایت خاطر حضرت ولـی عصـر  

  . و روح طیبۀ شهداي انقالب اسالمی ایران را فراهم آورد )فرجه الشریف
  

  سعیده اصغري آذر
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  درآمد   
 

ر تـاریخ بـه وجـود آمـده و در     اگر بخواهیم تمام رویـدادهاي بزرگـی را کـه د   
صفحات آن ثبت شده ارزیابی کنیم رخدادي ارزشمندتر و تأثیرگذارتر از فرهنـگ  

ترین قدرت یک جامعه اسـت  شهادت بزرگ. شهادت و اثر شهید نخواهیم داشت 
کنـد و راه را بـراي   بست نتوانستن ها را به فراخنـاي توانسـتن تبـدیل مـی    که بن

در نهـج البالغـه      ) علیـه السـالم  (چنانچه امـام علـی  . نمایدحرکت صحیح روشن می
گونـه اسـت   شود و اینها روشن مییعنی راه براي آن ؛»فابان له الطریق«: ندفرمایمی

تـاریخ   شـود امـا  مـی  ه دور از روشـنی بدون الگو و ب ۀبدون شهید جامع که جامعۀ
سـت  شـهیدانی  داکاري عظـیم افتخار جمهوري اسالمی ایران سرشار از ایثار و فپر

تعلیم و تربیـت ایسـتاده بودنـد و درس شـهادت و شـجاعت همـراه بـا         که بر قلۀ
آموختـه  ) رحمـه اهللا علیـه  (نـی امـام خمی  ،خود بصیرت و دیانت را که از معلم کبیر

ها در کنار مرزبانی فرهنگ بـه مرزبـانی   آن ند به فرزندان این کشور آموختند؛بود
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جان خود را بذل نمودند و امروز مـا در   ؤمنانهسخاوتمندانه و ممیهن پرداختند و 
گـذاریم و  خیزیم و دست ارادت بر سینه مـی احترام به پا می ها بابرابر عظمت آن

باشـد   .از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کـرد ها و راهشان، براي پاسداشت آرمان
ش مرام و مـن تا پرچم شهیدان معلم و معلمان شهید همواره و هماره در سرزمین 

توانـد  مـی اکنون در این برهه از زمـان کـه اقتـدار ملـی     . در اهتزاز بماند این ملت
ضـرورت   ،در ابعـاد فرهنگـی نیـز تجلـی نمایـد      اجتمـاعی  –عالوه بر ابعاد علمی 

بـر  شود که تحقق آن نمایان میهاي فرهنگی بیش از پیش پاسداري از این ارزش
کـه خـود   م انقـالب اسـالمی   یکایک ماست و چه زیبا فرمودند رهبـر معظـ   عهدة

شهیدان سـرافراز خـود را تجلیـل و    «: این کشورند که شهید زنده و جانباز پایندة
اي ایـن فرمـوده انگیـزه    ».وصایاي آنان را به کار بیاندازیـد تقدیس کنید و آخرین 

هـاي  مهوصیت ناساز از منبع غنی و فرهنگ را شد که وصایاي بکر و دست نخورده
گزیـده موضـوعی    اي تحت عنواندر ده جلد در مجموعهخراج و معلمان شهید است

، قـدمی در راه نشـر   که با قلـم  مکتوب نمائیم باشد وصیت نامه شهداي فرهنگی
این حرکت ارزشمند انجام نشـد  . این فرهنگ متعالی برداشته باشیم هرچه بیشتر

 –هـاي گونـاگون کارشناسـی    مگر با بذل مساعی ارزشمند عزیزانی کـه در حـوزه  
سـاز شـهیدان را بـه    رساندند تا بتوانیم میراث انسـان  اجرا ما را یاري –هماهنگی 

نصرت امـروز   انت تمام برسانیم تا دعاي خیرشان،با ام ،جامعه ينسل امروز و فردا
زد خـداي متعـال دعـاي    اند و نقرین راهمان کند که شهیدان زنده و عزت فردا را

 . مستجاب دارند
  ایثارگران اداره کل امور شاهد و

  شروزارت آموزش و پرو
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  جبهه و جهاد: فصل اول    



  

    )چهارمدفتر (نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     20
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   جهاد در راه رضاي خدا و شهادت: اول بخش   

  
 )الرستان 1344 - 1363(شهید ناصر آبچر  

دانید که من در سنگر مدرسه مشغول جهاد با جهل و نـادانی  می! پدر و مادر عزیز
مـن   1]پـس [کفایی دانستند؛  لی ما رفتن به جبهه را واجببودم، ولی چون مرجع و و

جبهه نیاز به نیرو دارد و بر خود واجب دانستم که تمام اتّصـاالت  ] که[تشخیص دادم 
دل ببندم و آن نقطـه، رضـایت    2هاي دنیا را قطع کنم و فقط به یک نقطهو دلبستگی

  .پروردگار بود
  

                                                             
 و: در اصل وصیت -1
 نکته: در اصل وصیت -2
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 )زتبری 1341 - 1362( حق شهید رضا آذرآبادي 
باید عرض کنم که من این راه را در نهایت آگاهی و در کمال آزادي انتخاب  ...
اهللا و  گونه اجبار و زوري بوده و خالصاً لوجهام و رفتن من به جبهه، بدون هیچکرده

فقط به خاطر جلب رضاي خداوند تبارك و تعالی صورت گرفته و امیـدوارم دیـن   
  .خود را بدین ترتیب ادا کرده باشم

   
 )شاهرود 1324 - 1364( شهید جواد ابراهیمی 

، متولّـد  4جواد ابراهیمی، فرزند حـاج علـی، داراي شـماره شناسـنامۀ     ] جانباین[
ام و هـدف از رفـتن بـه    هـا شـده  ، صادره از شاهرود، براي دومین بار عازم جبهه1324

به شـما  اگر دشمنان «: فرمایدجبهه، دستور خداوند بزرگ در قرآن مجید است که می
؛ یـا در جـاي دیگـر    »ها بتازید و مهلت ندهید که بازگردنـد به آن 1]شما نیز[تاختند، 

  .2»آنقدر جنگ کنید تا فتنه و آشوب نباشد«: فرمایدمی
  

 )شهرقائم 1335 - 1365( بشلیشهید علی ابراهیمی 
دهـم و  از امروز این امانت الهی را من با جهاد کردن در خدمت صاحبش قرار مـی 

معصـومه  . ها، عمر خود را در خدمت دیـن خـدا قـرار بـده    با وقف خود براي بچهشما 
من و شما را در این زمان خلـق کـرده کـه مـن بـا      ] خدا[خدا را شکر کنید که ! خانم

بـه  . ایـم شتافته )علیه السالم(ها به یاري فرزند امام حسینجهاد و شما با سرپرستی بچه
ــه نشســتن، خیانــت بــه اســالم و قــرآن و   خــدا امــروز در خانــه و در کنــار زن و بچ

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
  193؛ سوره بقره، آیه »قاتلوهم حتی التکون فتنه و«اشاره به  -2
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هـایی کـه امـروز بـه جهـت دنیاپرسـتی و           است و بدان همـین ) علیه السـالم (سیدالشّهد
هم بودنـد،   )علیه السالم(توانند به جبهه بیایند، اگر در زمان امام حسیندوستی نمیمال

مـردم حـق را    هـم  )علیـه السـالم  (رفتند؛ چون در زمان آقـا امـام حسـین   به جبهه نمی
صـلّی اهللا علیـه و   (اهللا پسر رسول )علیه السالم(دانستند که امام حسینشناخته بودند و می

 )علیـه السـالم  (ها به دنبال امـام حسـین  گذاشت که آناست، اما حب دنیا نمی )آله و سلم
  .حرکت کنند

  
 )ریزنی 1322 - 1364( شهید سیدمهدي افسر 

پرور و خطّۀ شیرخیز جنوب در کنار رزمنـدگان و  هاي اللهاینک که در دشت! آري
بـه عنـوان خـدمتکاري نـاچیز          )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (سربازان حضرت مهـدي 

، بـه آن امیـد کـه بتـوانم قـدمی در راه رضـاي       ]کنمتمام تالش خود را می[باشم، می
  .شددهم این روزها به عملیات نزدیک باآفریدگار بردارم؛ چون احتمال می

  
 )اهر 1337 -1362( شهید یوسف اکبرزاده 

جا نگوید که پسرم به جبهه رفته اسـت؛  به پدرم سفارش کنید که هیچ! برادر جان
  .چون من فقط براي رضاي خدا از جبهۀ مدرسه به جبهۀ جنگ اعزام شدم

  
 )شهرمشکین 1341 - 1363( زادهقلیشهید امین امام 

در خانـه نیارمیـده و در بسـتر راحـت نمیریـد،      ! روستاییان گرامیملّت ایران و هم
  .بلکه در میدان مبارزه و در راه خدا جان دهید
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 )تویسرکان1338 -1365( شهید احد امیدفر 
انگیزة آمدنم به جبهه چیزي نبود جز عشق بـه اهللا و در راه او ریاضـت کشـیدن و    

  .به رهبر زمانمان لبیک گفتن
  

  )هدشتد 1343 -1365( شهید عزیزاهللا انجام 
انّا هللا و انّا الیـه  «دانیم ما همۀ بندگان خدا راهی جز مرگ نداریم، از آنجایی که می

؛ پـس چـه بهتـر    »ما همه از آن خداییم و بازگشت ما بـه سـوي او اسـت   «؛ 1»راجعون
چه بهتر که جنگ و جهـاد و  . است انتخاب نماییم راهی را که رضاي خدا در آن است

هـل مـن   «بر مرگ در رختخواب ترجیح دهیم و به نداي  شدن در طریق اهللا را کشته
لبیک بگوییم و با یک دست سالح و با دسـت دیگـر    )ارواحنا له الفدا(امام» ناصر ینصرنی

قرآن را برداریم و امان نفس کشیدن به دشـمنان اسـالم نـدهیم و بـا منطـق، جـواب        
مان دفـاع نمـاییم،   منطقان را بدهیم و از میهن و شرف و ناموس و آب و خاك خودبی

  .»دفاع بر هر مسلمانی واجب است«: فرمایدطور که امام میهمان
  

 )فارس 1342 - 1361( کشکولی شهید رضا ایلون 
هـا  شود که این تکلیف شرعی را انجام دهم و آنچه مـرا بـه جبهـه   آنچه موجب می

ز ایـن  کـه نافرمـانی ا  ] است[کشاند، فقط یک فرمان و یک امر است و آن امر الهی می
این یـک تکلیـف اسـت و لبیـک     . شوددستور الهی، موجب هالکت و سقوط انسان می

اما هدف از این حرکت و هجرت، رفتن به سوي معبود خود و تقـرّب  . به امر امام است
باشد که در ایـن سـفر، جـز سـاخته شـدن و انسـان       جستن و ارتباط یافتن به اهللا می
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باري از گناه بـر دوش  دانی که در این سفر کولهتو می! خدایا. شدن هدفی دیگر نیست
ایم و روي به تـو  دانی ما دل از دنیا و زندگی کندهتو می! خدایا. دارم و تو آن را ببخش

در ! خـدایا . ایم؛ در رحمت را به روي ما باز کن و ما را بـه راه خـود هـدایت فرمـا    آورده
و به خاطر تحقّق کـالم تـو بجنگـیم     این راه به ما توفیق ده تا فقط در راه تو و براي تو

دانی عشق به تو و عالقه و محبت بـه انبیـا و   می! خدایا. و ما را در این راه پیروز گردان
ها شد و تو این بال را به من عطا کـردي؛ پـس تـو    اوصیاي تو باعث پرواز من به جبهه

  .جهت پرواز به سوي تو باشم] در[به من کمک کن تا 
  

 )شهرکرد 1340 - 1363( ادشهید ایرج بابانژ 
دانید که من اگر شما را ترك کردم و شما خوب می! پدر عزیزم و مادر ارجمندم

مـن     . عازم میدان شدم، تنها و تنها به خاطر رضاي خـدا و مصـلحت جامعـه بـود    
امر، امر امـام و  . شهادت برادران دیگر باشم ١توانستم در خانه بنشینم و شاهدنمی

ماند که تمام فرزندانتان را به براي شما این سند افتخار می]. است[اطاعتش واجب 
آیـد،  فرستادید و آنچه از دستتان بر مـی  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(یاري امام زمان

  . تقدیم کردید
  

 )فسا 1336 -1361( محمد بادرام شهید 
ایـن   جـنگم و باشـد تـا در   بار در سنگرهاي جنگ حق علیه باطل با کفّـار مـی  این

شـهادت در راه خداسـت، برسـم؛ چـون مـن      ] که[کربالي ایران به آرزوي نهایی خود 
آمـوختم و نمونـۀ عینـی          )علیـه السـالم  (درس شهادت را از آموزگـار شـهادت، حسـین   
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دانـم  نمـی ! و اما برادرانم. ... امها را در جبهۀ جنگ با چشم خود دیدهگونه شهادتاین
خواهم کـه سـالح مـرا بعـد از     از شما می. هید شده استبرادرم حسن زنده است یا ش

د عاشـق     من بگیرید و در راه خدا بجنگید و به خواهرانم و به اقوامم بگویید کـه محمـ
بـود و   )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(بود، عاشق مهدي )علیه السالم(خدا بود، عاشق حسین

  .به راه خدا رفت
  

 )بروجن 1331 -1364( فرادنبه علی باقري شهید 
دانم که وظیفۀ شرعی مـن حکـم   بنده آگاهانه و داوطلبانه وارد عملیات شده و می

صـالح  ] او[هایی هستیم از طـرف خداونـد کـه هـر زمـان      کند و از طرفی ما امانتمی
] ایـن راه، راه [دانـم  مـن مـی  . گیـرد از پدر و مادر و فرزندان می] امانت خود را[بداند، 
ت را از دسـت     می )علیهم السالم(ۀ اطهارائمو  )علیه السالم(حسین باشد؛ پـس چـرا موقعیـ

چند صـباحی بیشـتر   ] گیرم. [)علیه السالم(بدهیم؟ آمدیم به راه رستگاري، راه اباعبداهللا
هـاي  هـا، لحظـه  بر روي کرة زمین ماندیم و به گناهانمان افزوده شد و از طرفی لحظه

ایـم؟  ته است؛ پس چـه طرفـی گرفتـه   کمک به اسالم است و اگر هر کس نشتابد، باخ
ماند که اگـر از خـود غافـل گشـتیم، بـه      البته دنیا همچون مار خوش خطّ و خالی می

  .دهد تا به هالکت رساندپیچد و به قدري در تنگنایمان قرار میگردنمان می
  

  )همدان 1335 -1360( تقی بهمنی شهید 
سـیدن بـه محبـوبم در ایـن     به خاطر اسالم، بلکه براي ر] نه[من . خدا بزرگ است

کنم و معتقد هستم که این زنـدگی بـراي انسـان یـک زنـدان پـیش       جبهه مبارزه می
  .نیست
  



 

 27      رســــم پـــایــــداري

 

  )فسا 1335 - 1363(کوچی  علی بیژن شهید 
حاال که خداوند بزرگ این سعادت را به بنـدة حقیـر و وجـود نـاچیز     ! پدر و مادرم

ی پاك و با قصـد قربـت و بـه    که سر تا پا غرق گناه و معصیت هستم، داده است، با دل
شود به هدایت به سـوي خـدا،   امید یزدان پاك، پا در این ره که سرتاسرش منتهی می

کـنم کـه   گذارم و هیچ انتظاري از این جهان مادي ندارم و خـدا را شـکر مـی   قدم می
اش به حقیـر نـاچیز عطـا    چنین فرصتی از روي مهر و عطوفت و بزرگواريخداوند این
  .بتوانم بعد از آن همه جهل و نادانی، به سویش برگردم فرمودند که

  
  )تهران 1341 - 1364(احمد پروندي  شهید 

کند کـه گروهـی بـراي اعـتالي کلمـۀ توحیـد زیـر پـرچم         اکنون زمان اقتضا می
، با فدا کـردن جـان خـود، فرمـان الهـی را      )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(اهللا حضرت بقیه

  .ضاي خداوند را به دست آورندو مقام ر] کنند[اطاعت 
  

  )جهرم 1330 - 1361(خواه جهرمی محمدحسن ترابی شهید 
از ابتداي جنگ تاکنون چنین انتظار داشتم که به جبهه اعزام و به هدف خود کـه  

ل آیم، تا اینکه با گروهی از برادران جهـاد سـازندگی   نائ همان شهادت در راه خداست،
که قصد و نیت کردم، درست معجـزات را مشـاهده    عازم جبهه گشتم و از همان وقتی

داند که چـون  و حتّی در بین راه هم شاهد چنین جریانات و معجزاتی بودم و خدا می
ها مثل تار عنکبوت است؛ هـر از چنـد   اولیاي شیطان ضعیف هستند و مکر و حیلۀ آن

در حـالی   ریخـت و هاي دشمن کافر و خیانتکار بر سر ما فرو میلحظه خمپاره و توپ
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هـا بـا   اي آنهاي جهاد سازندگی مشـغول کنـدن سـنگر بودنـد، بـه انـدازه      که ماشین
  .کردند که ترسی از دشمن نبودشهامت و دالوري کار می

  
  )شهرکرد 1345 - 1365(انی گاهللا ترکی هرچامین شهید 

من فقط براي رضاي خدا و براي یاري دین او، یعنی اسالم عزیز آمادة پیکـار  ! آري
اسـت کـه    )علیه السالم(را الگوي خود قرار داده و این حسین )علیه السالم(و حسین شدم

اگـر دیـن   ] که[گویم درس شهادت را به من آموخت و من هم از او عبرت گرفته و می
هـا و  هـا، اي گلولـه  هـا و تانـک  مانـد؛ پـس اي تـوپ   اسالم با کشته شدن من باقی می

هـاي  ام را هـدف قـرار دهیـد و بـه تکّـه     د و سینهمرا دریابی! هاها و اي مسلسلخمپاره
  .تر از ترکش خودتان تقسیم کنیدکوچک
  

  )بندرترکمن 1344 - 1365(بایی عبدالکریم تقی شهید 
هـا، چـه   به یقین بدانید که این مسیر انقـالب و راه تمـام بـرادران در جبهـه     

وهـی کـه   اي گر«: فرمایـد داخلی و چه خارجی، راه خداست؛ زیرا قرآن مجید می
زودي خـدا قـومی را کـه     هر که از شما از دین خود مرتد شود، بـه ! ایمان آوردید

ها نیز خدا را دوست دارند و نسبت به مؤمنان سرافکنده و بسیار دوست دارد و آن
انگیزنـد کـه در راه   ند، به نصرت اسالم بـر مـی  ابه کافران مقتدر] نسبت[فروتن و 

  1.»رندخدا جهاد کنند و از احدي باك ندا
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  )بوشهر 1339 - 1364(سیدحسن جعفري  شهید 
هـاي نبـرد حـق علیـه باطـل      به یاري خداوند بزرگ و براي پروردگار، عازم جبهـه 

    روم تـا بلکـه الطـاف بـزرگ خداونـد شـامل      و به کربالي خونین ایران مـی ] شوممی[
رم خداونـد  امیـدوا . ها باالتر، شهادت استها و تکاملاز همۀ فیض. جانب هم بشوداین

  .ل گردملطف قرار دهد و بدین فیض بزرگ نائبنده را هم مورد 
  

  )فسا 1334 - 1362(سیدباقر جعفري فارسی  شهید 
در ایـن  ] را[گونه اجبـاري نبـوده و صـالح و ثـواب     در اعزام من به جبهه هیچ

و ] قـدم بـردارم  [دیدم که از این ایام فراغت استفاده نموده و بـراي رضـاي خـدا    
که نسبت به دینم دارم، ادا نمـایم و امیـدوارم کـه قطـرات خـون مـن       ] را[دینی 

  .راهگشاي اسالم راستین به طرف مستضعفین جهان باشد
  

  )گرگان 1339 - 1367(شهباز جوادي اشرفی  شهید 
علیـه  (بندة حقیر تنها براي اداي تکلیف و رضاي خدا و لبیک به نداي آقـا حسـین  

نی، به جبهه رفتم و امیدوارم خداونـد سـبحان قبـول    ب بحقّش، امام خمیو نائ )السالم
  .کند

  
  )فسا 1337 - 1366(اسماعیل جوکار  شهید 

رسیدن، سخن از نیستی بودن اسـت و بـه هسـتی پیوسـتن،      ءسخن از وداع و به لقا
سخن از رفـتن اسـت و رفـتن بـه     ! آري. سخن از هیچ بودن است و به همه چیز رسیدن

سـخن از عشـق   . فتن براي شدن و شـدن بـراي مانـدن   سوي نور، رفتن براي پیوستن، ر
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. سخن از فدا شدن است بـراي فنـا گشـتن   . است و ایثار، عشق به لقاء اهللا و ایثار به امت
بـراي او  ! آري. سخن از حق است و بـه او رسـیدن  . سخن از سوختن است براي سوزاندن

آنچـه هسـت، فـدا     در راهـش هـر  . ام و امیدم او استام، تمام هدفم، عشقم، هستیزنده
انفروا خفافـاً  «: میرم؛ چراکه همه چیزم او است و او خود فرمـود کنم و به خاطرش میمی

؛ پـیش  1»لکم خیرٌ لکم ان کنـتم تعلمـون  کم فی سبیل اهللا ذو ثقاالً و جاهدوا باموالکم و انفس
بار، جـوان یـا پیـر،    چه سبکبال و چه سنگین. به سوي جهاد، حرکت به سوي میدان رزم

جرّد یا متأهل، غنی یا فقیر، گرفتار یا آزاد، همه و در همه حال بـا امـوال و جـان خـود     م
سـالم  (امروز فرزنـد زهـرا  ! آري. در راه خدا جهاد کنید که این به نفع شماست، اگر بدانید

چـه زیبـا حجـت را بـه اتمـام       )صلّی اهللا علیه و آلـه و سـلم  (اهللا ساللۀ پاك رسول ،)اهللا علیها
بـاري از گنـاه و   اش لبیک گفتم با کولـه چه زیبا فرمود و حقیر به نداي آسمانی رسانید و

امیـد آنکـه   . هایی سرشار از زشتی و تباهی رهسپار دیار عاشقان خواهم شـد توشهره] با[
به فضل خدا غبار گناه از تن رهانیده و جان را در چشـمۀ محبـتش جـال داده و رهسـپار     

بنده نیز با رضـایت و  . ... ن را که از او است، تسلیم وي کنمکوي یاران گردیده تا این جا
  .شناخت کامل در این میدان گام نهاده و معتقدم که هر آنچه از خدا آید، خوش آید

  
  )دزفول 1340 - 1360(عبدالعلی چگله  شهید 

ام، شـاید  ها به دنبالش گشـته روم تا آن چیزي را که سالمن می. روم به جبههمی
  .روم امتحان بدهم شاید در امتحان پیروز شوم، خدا کندیم. پیدا کنم
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  )آبادنجف 1333 - 1362(امینی علی حاجعباس شهید 
من این راه را آگاهانه و آزادانه و به عنوان یک وظیفه انتخاب کردم و امیدوارم کـه  

  .صالحیت آن را داشته باشم که امام، مرا به عنوان یک سرباز کوچک قبول کند
  

  )تهران 1339 - 1361(بهرامی مهدي حاجی شهید 
من بـه مـرگ و   «؛ »انّی الی لقاء اهللا لمشتاق«: که فرمود )علیه السالم(به قول امام علی

در لحظۀ تفکّر، گاه جایگـاه خـویش را در عمـق    . »شهادت و لقاي خدا بسیار مشتاقم
  میـدوار  افـتم، بسـیار خوشـحال و ا   و گاه که به یاد قسـمت مـی  ) خوف(بینم دوزخ می

گیرم، ولی باز بـه علّـت کثـرت    گردم و گاه در یک لحظه بین خوف و رجا قرار میمی
ا از آنجـا کـه    غالب شده و رو به مأیوسـی مـی  ) خوف(گناه و ذنوب، طرف اول  روم، امـ

یأس از جنود شیطان است و جهاد دري از درهاي بهشت است، مسرور شده و موازنـه  
آگاه باشـید کـه   «؛ 1»اال بذکر اهللا تطمئنّ القلوب«یرم؛ چراکه گگردد و آرام میبرقرار می

و به واسطۀ اینکه جهاد یکی از بـاالترین عبـادات   » شودتنها یاد خدا باعث آرامش می
شـود  می داشتنی ترسیماست، چهرة هولناك مرگ در ذهنم به صورت دوستی دوست

گردم تـا بـا شـهد    در دنبالش میکه تنها از او بیم ندارم، بلکه مانند انسان تشنه و دربه
  .شهادت سیرم کند

  
  )آشتیان 1337 - 1360(سیدکمال حسینی  شهید 

. »انّ الحیاه عقیـده الجهـاد  «: داندقرآن، زندگی را جهاد و کوشش در راه عقیده می
این جهاد از ابتداي خلقت بشر بوده و هست و ما هم باید به خاطر حفظ دیـن خـود و   
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علـیهم  (طور که پیامبران، امامـان همان. ادامه دهیم تا پاسش بداریم انسانیت، این راه را
و دیگر پیروانشان پاسداري کردند، اکنون نوبت مـا رسـیده و خداونـد مـا را در      )السالم

آزمایش قرار داده و باید کوشش کنیم که به یاري خـدا سـربلند و پیـروز از     1]میدان[
  .عهدة آن برآییم

  
  )ممسنی 1339 - 1365(سیداسماعیل حسینی  شهید 

شکر خداي عزّوجل که بر این بندة حقیر منّت گذاشت تا بتوانم در صف جهـاد بـا   
اهللا و در سـرزمین مظلـوم کردسـتان، سـرزمینی      کافران، همدوش دیگر برادران حزب

که وجب به وجب آن از خون مطهر فرزندان صدیق این مرز و بوم آغشته شـده اسـت،   
خودت شاهد باش که من هدفی جز تو و مقصـودي جـز تـو و    تو ! خدایا. شرکت نمایم

ــامبر اکــرم   ــو خــودت توســط پی ــه ت ــلم (راهــی ک ــه و س ــه و آل ــان  )صــلّی اهللا علی و امام
به من نشان دادي و عشقی جز رسیدن به تو را نـدارم، رضـایم    )علیهم السـالم (معصومت

  .به رضاي تو
  

  )ورامین 1337 - 1362(سیدمرتضی حسینی رستمی  شهید 
دانسـتم بـراي   من به عنوان یک فرد کوچک شما، خود را مسئول مـی ! زان منعزی

توانم براي شما بنویسم، هرگـاه در مجلـس   نمی. حضور در جبهه و شهادت در راه خدا
کردم یا به مضامین رهبر عزیز انقالب در رابطه با حضور در جبهـه  شهیدي شرکت می

سـمم جـدا شـود و بـه پـرواز      خواست از این قفـس تنـگ ج  دادم، روحم میگوش می
  .درآید تا باألخره این توفیق نصیبم شد که در جهاد در راه خدا شرکت کنم
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  )آشتیان 1341 - 1365(شکراهللا حضرتی  شهید 
بـاري سـنگین از گنـاه و    ام و بـا کولـه  اکنون جهاد را بر هر چیز دیگر ترجیح داده

نـد و  اگیرم که مسجود فرشـتگان هایی قرار ام تا در میان انسانمسئولیت، توفیق یافته
ها درس گیرم و رسم دوستی و معرفت و ادب و عمـل  از مقرّبان معشوق تا شاید از آن

نشناسی پایـان دهـم و وجـود خـویش را تقـدیم      مخلصانه را بیاموزم و به گناه و نمک
  .جانان کنم

  
  )نهاوند 1342 - 1364(محمدجعفر حمیدي  شهید 

را دنبال کند و باید یک غایت و نهایـت مطلـوبی را   اصوالً هر کاري باید یک هدف 
اي از نظر عقلی و منطقی ندارد و هدف مـن  دنبال داشته باشد و کار بدون هدف فایده

از اینکه تصمیم گرفتم که بـه جبهـه نـور علیـه ظلمـت بیـایم و بـا کفـر جهـانی بـه           
خالصـه   سرکردگی امپریالیسم آمریکا به جهاد و جنگ برخیزم، در یک جملـۀ کوتـاه  

شود؛ هدف از این هجـرت کـه از خانـه نمـودم و وارد میـدان جنـگ شـدم، اداي        می
  .تکلیف شرعی بوده

  
  )فراشبند 1345 - 1365(اسفندیار حیدري علمدارلو  شهید 

هدف من حقیر گناهکار براي آمـدن بـه جبهـه، متابعـت از دسـتورات خداونـد و       
است کـه هـر کـدام از     و خمینی )هم السالمعلی(و امامان )صلّی اهللا علیه و آله و سلم(پیغمبر

کنـیم، بایـد   اند و ما که ادعاي مسلمانی میها جهاد را رکنی از ارکان اسالم دانستهآن
  .ها عمل کنیمبه همۀ این
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  )بیدگل 1338 - 1362(حسن خدمتی بیدگلی  شهید 
من هم به عنوان فرد کوچکی، قدم کوچکی در جهت کمـک و همیـاري بـرادران در    

ام و امیدوارم بتوانم در این راه مثمرثمـر بـوده و اگـر خداونـد مـا را الیـق       برداشته جبهه
  .ل گردیمبه آن فیض هم نائ شهادت دانست،

  
  )بوشهر 1349 - 1367(مرتضی دشتی  شهید 

ق و میـل شخصـی و بـدون هـیچ         گونـه جبـر    من این راه را بـا کمـال تفکّـر، تعمـ
ات، رضـاي     تنها هدف من . اماي انتخاب کردهخارجی از شرکت جسـتن در ایـن عملیـ

خدا و از بین بردن موانعی است که در راه پیشرفت اسـالم و مسـلمانان وجـود دارد و    
 )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (کردن زمینۀ ظهور حضرت مهدي موعودهمچنین آماده

 از کشته شدن در راه خدا هیچ باکی ندارم؛ چون که مرگ هرگز براي مـؤمن . باشدمی
  .باشدآور نمینفرت
  

  )تفت 1338 - 1360(احمدرضا دهقان نیري  شهید 
علیـه  (هدف ما اهللا است، راه ما اهللا است، مکتب ما اسالم است، آموزگار مـا حسـین  

عجل اهللا تعـالی فرجـه   (است و کتاب ما قرآن و پرچمدار انقالب ما، حضرت مهدي )السالم
اي کسانی کـه دسـت از   . یروز خواهیم ماندبدانید که ما پ! اي مردم دنیا. است )الشریف

تـاریخ در قـرآن گـواه قـوم فرعـون،      ! ایداید و مسلمانان را فراموش کردهقرآن برداشته
هـا عاقبـت   هـاي زیـادي بـوده و همـۀ آن    عاد، ثمود، شـاهان ایـران و روم و ابرقـدرت   

  .نابودشدنی هستند
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  )یزد 1343 - 1364(علی دهقانی اشکذري بمان شهید 
کنندة غربی و شـرقی، بـالد اسـالم را    دوره از زمان اکنون که مفاهیم گمراه در این

اي که اسالم و قـرآن و خداونـد بـر    از هر سو در بر گرفته است، من نیز به حکم وظیفه
گردنم نهاده است، براي رویارویی و مصاف با کافران بعث و دیگر مزدوران آمریکـا کـه   

انــد و بــراي منــافع آمریکــا و دیگــر تهدر منطقــه علیــه جمهــوري اســالمی ســد بســ
خواهنـد اسـالم و قـرآن را از مـا بگیرنـد،      جنگنـد و مـی  ها در منطقه میصهیونیست

ام تا بتـوانم در راه آنچـه کـه رضـاي خـدا در آن      داوطلبانه به جبهۀ حق بر باطل آمده
  .است، خدمت کنم

  
  )کازرون 1345 - 1365(نسب مصطفی دیانتی شهید 

بایست این خرقۀ خاکی را از تن بیـرون بیـاورم و ایـن    روزي می! مپدر و مادر عزیز
. وفا را وداع کنم؛ پس چه بهتر که آگاهانه با مرگی سـرخ ایـن راه را پیمـودم   دنیاي بی

و امــام  )ســالم اهللا علیهــا(امیــدوارم کــه در روز قیامــت شــما در مقابــل حضــرت زهــرا 
هـاي  خواهد مانند دیگـر خـانواده  یدلم م. و دیگران روسفید باشید )علیه السالم(حسین

. این قربـانی را از مـا بپـذیر   ! خدایا: شهدا شما هم این جمله را بر سردر منزل بزنید که
از خدا بخواهید که قربانی را از شما بپذیرد و افتخار کنید که امانتدار خـوبی بودیـد و   

از اینکـه پایـان   چه چیزي باالتر . 1امانت را سالم و بدون عیب به صاحبش برگردانیدید
  .اهللا باشد سبیل زندگی انسان شهادت فی
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  )جهرم 1339 - 1365(اسماعیل رئوفی  شهید 
ام، از خدا می خواهم که تـوان پیـروزي در ایـن    حال که با کفّار به جنگ برخاسته

  .روممن به امید خدا قدم برداشتم و در راه او به پیش می. راه را به من عنایت کند
  

  )اراك 1332 - 1362(رادمرد  رضاغالم شهید 
اي از مـال  خواهم که به خـاطر شـهادت مـن ذره   هاي انقالبی میاز بسیج و ارگان
ام یک از بستگانم نگذارند؛ چرا که من به خاطر خدا به جبهه رفتـه  دنیا در اختیار هیچ

  .ارزش دنیانه به خاطر مال پوچ و بی
  

  )گناباد 1336 - 1365(حیدر راعی  شهید 
ز جبهه آمدن فقط براي رضاي خدا و یاري دین اسالم و فرمان اخیـر امـام   هدفم ا

دیـده هسـتند، بـه    واجب کفایی است بر کسـانی کـه آمـوزش   «: عزیزمان که فرمودند
؛ لذا به خود نتوانستم بقبوالنم که مـن نـوبتم را رد کـنم و چـون بـرادرم      »جبهه بروند

اسـت، دیگـر نبایـد بـروم و در     شهید شده و آن برادرم هم به خدمت سربازي مشغول 
جهاد چیست که چـون بـه شـما امـر     ! ایدکه ایمان آورده اي کسانی«قرآن هست که 

خانه و زندگی دنیـا دل   1درنگ آماده شوید، بهشود که براي جهاد در راه دین خدا بی
  .2»بندید؟می
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  )بیدگل 1341 - 1360(مهرداد ربانی  شهید 
اضـا دارم کـه در صـورت شـهادتم گریـه و زاري      من از پدر و مادر و سایر اقـوام تق 

  .رو دارم را پیش )علیه السالم(نکنند؛ چرا که من راه حسین غریب و مظلوم
  

  )دهدشت 1333 - 1367(اهللا رجبی کرم شهید 
امروز من براي رضاي تو و برقراري آیینت از جان و مـال و  ! خداوندا، اي معبود من

  .اماهل و عیال دست شسته و به سویت آمده
  

  )ابهر 1331 - 1364(اهللا رحمانی حکمت شهید 
تو خودت شاهد باش که براي تو و براي پاسداري از حریم مقـدس قـرآن و   ! بارالها

ام تا متجاوزین به کشور جمهوري اسـالمی را کـه کشـور    کشور اسالمی به جبهه آمده
در ایـن راه بـه فـیض     است، تار و مار نمایم و اگر )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (امام زمان

] کـه [تو شـاهد بـاش   ! بار پروردگارا. ل شوم، بسی خوشحال خواهم شدشهادت نیز نائ
براي خشنودي و رضاي تو از خانـه و کاشـانه و از زن و فرزنـد و از همـۀ عالیـق ایـن       

حسـین زمـان، خمینـی    » هل من ناصر ینصـرنی «دنیاي فریبنده چشم پوشیدم تا به 
جبهۀ نور علیه ظلمت آمدم تا با نثـار خـون خـود بتـوانم دیـن      کبیر، لبیک گفته و به 

  .خود را به شهدا و اسالم ادا کرده باشم
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  )فارس 1340 - 1361(محمود رستگارپناه  شهید 
هاي نبرد حق و باطل سفر کـنم، اوالً اعتقـاد بـه    آنچه باعث شد که به سوي جبهه
از اویـیم و  «اسـت کـه    1»الیه راجعـون  انّا هللا و انّا«خداوند تبارك و تعالی و آیۀ شـریفۀ  

، ثانیاً اعتقادم به وجود قیامـت و روز رسـتاخیر و بهشـت و    »باید به سوي او باز گردیم
جهنّم و دنیایی دیگر و اعتقاد به اینکه اگر هر کسی در راه خدا جهـاد کنـد و سـپس    

: رمایـد فگذارد؛ چرا که خداونـد خـود مـی   شهید گردد، خداوند او را بدون پاداش نمی
اگر بنا باشد خداونـد  . 2»انّ اهللا یحب الّذین یقاتلون فی سبیله صفا کانّهم بنیان مرصوص«

مجاهدان راهش را دوست بدارد، چه چیزي باالتر از این و ثالثاً بـر اسـاس عقیـده بـه     
نبوت و امامت و والیت فقیه که در این زمان حضرت امام خمینی، رهبر کبیر انقـالب  

قام را بر عهده دارد و در پاسخ به نداي این امام عزیز و با توجه بـه پـوچ   اسالمی این م
  ... . وفایی تعلّقات آنپایه بودن این زندگانی دنیا و بیو بی

  
  )قزوین 1332 - 1361(مصطفی رسولی سفیددري  شهید 

یاري اهللا و تسلیم محض او و اطاعت از ولی فقیه زمان و بـراي یـاري دیـن    ] براي[
روم تا وظیفۀ خـود را در یـاري دادن بـه دیـن     جبهۀ جنگ حق علیه باطل میخدا به 

طلبم و رضـاي او و رضـوان او را   خدا انجام دهم و در این راه از خداوند بزرگ یاري می
  .مسئلت دارم
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  )تهران 1334 - 1365(رضا رضاپور غالم شهید 
ام خـارج شـدم   من نه از روي هوا و هوس، بلکه براي مبارزه با ستمگري چون صد

آنچه را که در تـوان دارم،   )صلّی اهللا علیه و آله و سلم(و براي زنده نگاه داشتن دین محمد
ثبت نما که فقـط بـراي اسـالم    ! تو شاهد باش و تو اي تاریخ! اي زمان. خواهم گذاشت

 ؛ پس باید بیندیشیم که بـراي 1»انّا هللا و انّا الیه راجعون«دانیم که جنگیم و همه میمی
گردیم که عاقبـت خـویش را   گردیم و با چه عملی باید برایم و براي چه برمیچه آمده

تـو شـاهدي کـه در طـول     ! خدایا. تضمین کرده و سعادت زندگی را براي خود بخریم
 تاریخ به بردگی کشاندنمان، مسیر فطرت را بر رویمان بستند، انبیا و اولیاي تو را تکّـه 

هاي پاکی در این مسیر از طـرف عشّـاق و محبـان    ه خونتکّه کردند و سر بریدند و چ
حسـینیان زمـان در    »اکبـر  اهللا«تو ایثار نشد، اما اگر چه در ایـن کربالهـا فریادهـاي    

شان خفه گردیـد، لـیکن آرمـان پیـروزي حـق بـر باطـل و        هاي به خون نشستهگلوله
بـه  ] کـه [سرخ اهللا گران خطّ جنداهللا بر جنود شیطان در قلوب مشتاق و پرکینۀ تداوم

امـروز،  . کشـید جنگیدنـد، شـعله مـی   اهللا و به قصد اهللا علیه عدو اهللا مـی  رهبري روح
؛ لـذا  )السـالم  علیه(روزي است که باید یا در جبهۀ یزید قرار گرفت و یا در جبهۀ حسین

هـا و  هاي اسالم علیه تمامی کفر جهانی، بهترین اعالم مواضع و سـنجش ایمـان  جبهه
هاي اسـتوار و  رزمندگان با قامت. ن وسیلۀ کسب رضاي الهی و سازندگی استمؤثّرتری

و من هـم در  با قلوب مشتاق، ذکر اهللا را بر لب و جامۀ خونین خمینی را بر تن کردند 
ام و امیـد آن  هللا به آرزویم که حضور در جبهـه بـوده، رسـیده   این میقات بزرگ الحمد

هاي غرب و جنوب به جاي گـذارم و فقـط   بیابانبار گناهان گذشته را در دارم که کوله
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إن کانَ دین محمد لم یسـتقم الّـا   «رضاي الهی را کسب نمایم و تا این حد حاضرم کـه  
  .»بِقَتلی فیا سیوف خُذینی

  
  )تهران 1337 - 1361(سعیدرضا رضاپور جاغرق  شهید 

اده دهیم فقط به خاطر خـدا و بـه خـاطر اینکـه اسـالم پیـ      ما در راه خدا خون می
  .شود

  
  )مشهد 1347 - 1366(محمدجواد رضایی  شهید 

هاي حق رفتم؛ زیـرا بـدنم طاقـت سـوختن در آتـش      من عاشقانه به سوي جبهه 
علیـه  (جهنّم را ندارد؛ چرا که شیعۀ دلباخته و پیرو سرور شهیدان، حضرت امام حسین

  .هستم )السالم
  

  )یزد 1338 - 1366(اهللا رضایی صدرآبادي حبیب شهید 
دانم قدمی هرچند کوچک در این راه بردارم و اگر توفیـق حاصـل   ۀ خود میوظیف

شد، دین خود را بـه جامعـۀ اسـالمی ادا نمـایم و در جهـت پیـروزي نهـایی انقـالب         
اسالمی و اعتالي کلمۀ اهللا کوشا باشـم و اگـر در ایـن راه شـهادت هـم نصـیب شـد،        

ودمندترین کار آن است کـه  خسرانی ندارد، بلکه سراسر پیروزي و نعمت است؛ زیرا س
  .رضاي خدا در آن باشد
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  )کاشمر 1344 - 1365(محمد رمضانی  شهید 
ت  ل نمایید و به قیامت و آنچه خدا در موقعیـا اگر خوب تفکّر و تأمهـاي الزم از  ام

. ، هرگز ناراحت نشده که خوشحال هم خواهیـد شـد  ]فکر کنید[خواهد، بندگانش می
بکشـید  «: فرمایـد تعـالی و فرمـان اوسـت کـه مـی      خن حقراه رضاي خدا و س] این[

؛ پس هنگام وداع و رفتن به کوي معبـود و  1»اي در روي زمین نباشدکافران را تا فتنه
و در راه رسـیدن بـه محبـوب     )علیـه السـالم  (معشوق، و وصال به او در کنار قبر حسین

  .است )السالم ماعلیه(بن علیحسین  خدا، یعنی سیدالشّهدا،
  

  )اردستان 1337 - 1361(آبادي ید مهدي رمضانی معینشه 
روم تا جانی را که خدا به مـن ارزانـی داشـته، در راه خـدا فـدا      با آگاهی کامل می

  .2کنم
  

  )طالقان 1343 - 1365(احمد سلطانی  شهید 
اي الهی است کـه بـراي خـدا و خلـق خـدا      من براي این به جبهه آمدم که وظیفه

. هر مسلمان است که در راه خدا بـه خلـق خـدمت کنـد     خدمتی کرده باشم و وظیفۀ
ممکن است مرگ در حالت عادي و هر موقع که بشود، به سراغ انسان بیاید؛ پس چـه  

  .بهتر است که انسان در راه خدا بجنگد و شهید بشود
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  )اراك 1332 - 1362(محمد شادکام  شهید 
نـاراحتی خـانوادگی،   تو خود شاهدي که بنده بدون هیچ دغدغۀ خاطري و ! خدایا

ام تـا اجابـت کـرده باشـم دعـوت      فقط خالصانه براي رضاي تو به جبهۀ حق گام نهاده
  .را که آن دعوت تو است) ارواحنا له الفدا(شکنامام عزیزمان، خمینی بت

  
  )تبریز 1345 - 1362(شهیدمختار شریفی افشرد  شهید 

اه را انتخاب کـرده بـودم   من چشم و گوش بسته به این راه نرفته بودم، بلکه این ر
  .کنیمو همچنان که امام امت فرمودند، ما به تکلیف الهی عمل می

  
  )الر 1337 - 1361(طالب شکفته  شهید 

عجـل اهللا تعـالی   (الزّمـان  اهللا، مهدي صـاحب  اکنون که به یاري اهللا و به رهبري بقیه
ـ  )فرجه الشریف         باطـل لیـه  ب بـرحقّش، امـام خمینـی عزیـز، عـازم جبهـۀ حـق ع       و نائ

ب و آگـاهی  ام، با یقین و حضور قلـ شوم که راهی را انتخاب کردهباشیم، یادآور میمی
راهـی کـه تمـام    . اهللا باشـد  سـبیل  ن شاء اهللا امیـدوارم فـی  راهی را که ا. کامل است

بایـد  . خواهـان بـراي برچیـدن ظلـم بایـد ایـن راه را طـی کننـد        مستضعفین و آزادي
بود کـه بـا قیـامش     )السالم ماعلیه(سیدالشّهدا، حسین بن علی همچون سرور شهیدان،

رویم کـه اگـر کفـر را نـابود     ما نیز راه او را می. »انّ الحیوه عقیده و جهاد«ثابت کرد که 
کردیم، پیروزیم و اگر کشته شدیم، باز هم پیروزیم؛ چرا که شهیدیم و شـهید زنـده و   

  .جاویدان است
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  )اراك 1339 - 1361(اهللا شمس حبیب شهید 
یکـی از  ] را کـه [من بر حسب انجام وظیفۀ شرعی و الهی کـه داشـتم کـه جهـاد     

  .ترین فرایض الهی است، انجام دادممقدس
  

  )رامهرمز 1347 - 1364(مرتضی صابري ممبینی  شهید 
] را[اند و همه چیـز خـود   تمام برادران ما جان خود را در راه خدا و رضاي او نهاده

نی که ارزش هیچ ندارد، پشت سر گذاشـته و تنهـا سـعادت ابـدي را     در این دنیاي فا
مـا  . پیش گرفتند، ولی ما هیچ کاري و هیچ قدم خیري براي رضاي خدا بـر نداشـتیم  

باید جزو کسانی باشیم که بیاییم و متعهد شویم و همه چیز غیر از جهـاد در راه خـدا   
  .را فراموش کنیم

  
  )مرودشت 1341 - 1364(سیدمحمدحسن صادقی  شهید 
ب برحـقّ امـام   شامل حـالم شـد و در زمـان والیـت نائـ     هللا که توفیق الهی الحمد

شکن، در جنگ سپاه اسالم با سـپاه کفـر   ، خمینی بت)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان
با آگاهی تمـام، راه حـق و    )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(و تحت فرماندهی موال امام زمان

ب کـردم و قـدم نهـادم و تـا آنجـایی کـه در خـود تـوان رزمیـدن را               حقیقت را انتخا
اکبـرم   ام، فریاد اهللاهاي به شماره افتادهالي نفسدیدم، یعنی تا آن زمان که از البهمی

در جبهـۀ  ]. جـنگم مـی [تیري آتشین بر قلب مزدوران کافر و منافقین خواهد فرستاد، 
ست با توکّل به خدا و صداي محکم رگبـار  حق، دعوت حق را که امروز یاري دین خدا

گـویم و  مـی  ي خود و برادرانم در خواهد آمیخت، لبیکهاو رگبار مسلسل »اکبر اهللا«
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باشـد، بـه او   مـی  ه من هدیه داده و آن جان ناقابلمخواهم سرمایۀ خود را که خدا بمی
  .من بپذیردباز گردانم و آن را در راهش هدیه کنم و خدا این هدیۀ ناقابل را از 

  
  )جرقویه 1348 - 1365( حسن آبادي محمود صادقی شهید 

این را بدانید که محمـود عاشـقانه و آگاهانـه ایـن راه را انتخـاب      ! برادر و خواهرانم
  .کرد و رفت تا خون ناقابلش را در راه معبودش فدا کند

  
  )فریدن 1345 - 1365(سهراب صالحی  شهید 

ت الهی محرّك و هدف من براي رفـتن بـه   تنها انجام وظیفۀ شرعی و کسب رضای
. به جبهـه بـروم  ] او[ام فقط براي رضاي خدا و خشنودي سعی کرده. جبهه بوده است

مـن بـه ایـن    . ام حتّی شهادت را که آرزوي متّقیان است، هدف قرار ندهممن کوشیده
  .هاي دنیا آزاد کنمخاطر به جبهه آمدم که شهید شوم و خود را از گرفتاري

  
  )ابرکوه 1336 - 1361(محمود صالحی ابرقویی  شهید 

این بدن ما که ساخته شده است بـراي مـردن،   « ):علیه السالم(به گفتۀ حضرت علی
تکّه گردد و خون بدن بـراي برپاداشـتن حـق و عـدالت و      چه بهتر که در راه خدا تکّه

   مـا کـه تـاکنون بـراي اهللا کـاري صـورت       . »نابودي ظلم بر روي زمـین ریختـه شـود   
ایم، شاید با رفتن به جبهه و جنگیدن علیه کفّار بعثی وظیفۀ خود را انجـام داده  نداده

  .باشیم و خداوند از گناهان ما درگذرد و ما را بیامرزد
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  )الر 13312 - 1360(عبدالمحمد طالعی  شهید 
آیند و یا در جبهـه هسـتند، نگـران نباشـید؛     از اینکه فرزندانتان به جبهه می

؛ پس 1»انّا هللا و انّا الیه راجعون«: به گفتۀ قرآن. ۀ ما یک روز خواهیم مردچراکه هم
با شهداي کـربال محشـور    ن شاء اهللابهتر است که این مردن در راه خدا باشد که 

  .باشند و براي شما هم در آخرت شفاعت نمایند
  

  )بهبهان 1340 - 1360(محمدطاهر طاهرزاده موسویان  شهید 
فرد مسلمان و معتقد به جمهوري اسالمی هستم، بـا عشـق بـه    این حقیر که یک 

طـور کـه خداونـد     شـوم؛ چـون همـان   هاي جنگ بر علیه کفّار میشهادت عازم جبهه
فرماید ما امانتی در روي زمین از طرف او هستیم و هر وقت الزم باشـد، بایـد ایـن    می

فّـار و جهـانخواران   امانت به صاحبش مسترد گردد و اآلن در این برهه از زمـان کـه ک  
شرق و غرب به مقابله با اسالم و نظام اسالمی شتافتند، ما نیز بایـد بـه ایـن وظیفـه و     
فریضۀ اسالمی عمل کنیم و به مقابله با کفّار برویم و امانتی را که نـزد ماسـت نیـز ادا    

  .نماییم
  

  )استهبان 1342 - 1362(اصغر عاقل علی شهید 
بخش الهی برگـردن  اي که این مکتب رهاییجانب به حکم اسالم و وظیفهاین

یکایک ما نهاده است و با آگاهی کامل قدم بـه میـدان جهـاد گـذارده و خـونم را      
باشـد و  فداي کسی نمودم که لیاقت فرمانروایی بـر کـلّ جـن و انـس را دارا مـی     
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داشـت و  شایستۀ خدایی است و در ایـن راه بـا دشـمنان جنگیـده و هـیچ چشـم      
  .ندارم، جز کسب رضاي پروردگار عالمیان توقّعی نداشته و

  
  )خمین 1342 - 1365(اسداهللا عبدي  شهید 

اکنون که براي چندمین بار عازم جبهۀ جنگ هستم، خیلـی خوشـحالم و بـه    
       گیـرم کـه فقـط در راه تـو قـدم     تو را شـاهد مـی  ! خدایا. امآرزوي خویش رسیده

آرزو دارم . ي و در رختخواب نمیـرم دارم و آرزو دارم که هرگز در بستر بیمارمیبر
که هرگز در بستر بیماري نمیرم و اگر شایسته باشم، در صحنۀ پیکار و تـالش در  

  .راه خدا، عمر این دنیا را به سر آرم
  

  )گرمسار 1322 - 1361(عامري رضا عرب شهید 
شـوند، احسـاس      رونـد و شـهید مـی   گروه به جبهـه مـی  اکنون که جوانان ما گروه

. خواهـد هـایش کمـک مـی   اسالم به خون بیشتري نیاز دارد و اسالم در جبهه کنممی
و کسـی نبـود   » هل من ناصر ینصـرنی «: در روز عاشورا فرمود )علیه السالم(امام حسین
گویـان  گویند لبیک و من هم لبیـک امروز جوانان، پیران و زنان ایران می. بگوید لبیک

اقت داشـتم و خـدا دوسـت داشـت، بـا کفـر        به سویت و به طرف حرمت آمدم؛ اگر لی
اگر در این راه شـهید شـوم، آگاهانـه بـوده و کسـی      . کنمها را نابود میجنگم و آنمی

کنم که در راه خدا و به خاطر خدا، به خاطر اسالم، به خـاطر  افتخار می. اجبارم نکرده
  .بوده است )علیه السالم(امام حسین» هل من ناصر ینصرنی«حفظ لبیک به 
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  )نجف 1330 - 1365(محمدحسین فاضلی  شهید 
هاي نور اسالم علیـه  تقصیر در جبهه ١پا عرض کنم که دلیل حضور حقیر سرا باید

ظلمت کفر و استکبار و الحـاد و نفـاق و ارتجـاع، درك آیـۀ شـریفۀ قـرآن مبنـی بـر         
ضرورت شرکت در این امتحان عظیم الهی جهت کسب مدرك کمـال و رشـد و ورود   

 2»عنـد ربهـم یرزقـون   «اهللا و  گۀ معلّاي صدیقین و شـهدا و در نهایـت رضـوان   به جر
بدانیـد کـه   ! شـنوید خوانیـد و مـی  آري، عزیزانی که وصیت و سفارش مرا می]. است[

و ] اسـت [اش امتحان است و صحنۀ عمل و اثبات صداقت و اخالص زندگانی دنیا همه
عند اهللا ان  ولون ما التفعلون کبر مقتاًلم تق«گوید پراکنی که خدا مینه حرف و سخن

و اگر بینش ما غیر از این باشد و عالقه به مال و جان و خانواده  3»تقولوا ما التفعلون
   و زندگی دنیا بر ما غالب شده و بـا نفـوذ وسـواس خنّـاس در وجـود مـا و ایجـاد        

ه هاي جهان همچون کهولت سن و ضرورت دستگیري از والدین و خدمت بـ شبهه
هـا را از  خانواده و بیماري و ضعف جسمی و توجیه حضور در سنگر پشـت جبهـه  

ت و شخصـیت و       مسئولیت اصلی که همانا جهاد فـی سـبیل اهللا و دفـاع از حیثیـ
کند و در نتیجه ما شرافت و ناموس در مقابل هجوم کفّار و منافقین است، غافل می

و به ناچار در صـحنۀ امتحانـات   پرور و خودخواه و بیمار شده عناصري تنبل و تن
الهی مردود و شرمسار و در قیامت هم مورد عتاب و عذاب قرار خواهیم گرفت که 

که  )علیه السالم(امام حسین» هل من ناصر ینصرنی«چرا به نداي مظلومانه و غریبانۀ 
ت پرچمـدار آن مـی   در همۀ اعصار طنین باشـد، پاسـخ   افکن است و اینک امام امـ
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را فـراهم   )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (ا مقدمۀ ظهور ولی و حجت خداندادید و چر
نکردید و چرا داد مظلومین را از ظالمین نستاندید که در نتیجه شما همچون بـه  

هستید که فرزند  )علیه السالم(اصطالح مسلمین زمان قیام خونین حضرت اباعبداهللا
و غریب به دشمن سـپردند و خـود بـا    را تنها  )صلّی اهللا علیه و آله و سـلّم (رسول خدا

هـاي چـوبین   قیافۀ از خود راضی و متشکّر و با داعیـۀ مسـلمانی همچـون سـتون    
    معاویه طاغی و فاسـق بـر مسـلمین حکومـت     ، اما غافل از اینکه یزید بن ]بودند[

  .کردمی
  

  )دهدشت 1337 - 1361(نژاد اسداهللا فردایی شهید 
ساز اسالم و تمام قوانین و احکـام آن از اصـول   انسانبنده با اعتماد به دین و آیین 

دین و مذهب و فروع دین و والیت فقیه و حکومت جمهوري اسالمی و بنا بـه وظیفـۀ   
ت آن را انتخـاب     شرعی و شناخت خود قـدم در ایـن راه گذاشـته    ام و بـا خلـوص نیـ

  .نمودم
  

  )الر 1343 - 1365(سیدي حمیدرضا فرد قلعه شهید 
جبهه رفتیم تا در راه خدا پیکار کنیم و بـه کـربالي حسـینی برسـیم،     ما به ! مادر

خـواهیم رفـت؛    )علیـه السـالم  (ولی اگر خداوند قبول کند، ما به دیدار خود امام حسـین 
  .پس ناراحت نباش که فرزندم تلف شد یا از بین رفت
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  )فارس 1320 - 1365(پرویز فروردین  شهید 
باشـم و ایـن یـک    جنگ حق علیه باطل می اکنون که به یاري خداوند عازم جبهۀ

  .وظیفۀ الهی است که اگر خداوند قبول فرماید، به انجام برسانم
  

  )سمنان 1341 - 1365(علی قدرتی عباس شهید 
میل شخصی خود و براي رضاي تو و اطاعـت  ] به[جانب تو آگاهی که این! خداوندا

م و بسـی خوشـبخت و   از فقیه و اداي وظیفۀ شرعی خویش در کعبـۀ عشـق پـا نهـاد    
  .خرسندم که چنین سعادتی نصیبم شد

  
  )بوشهر 1337 - 1367(حسن قدرتیان  شهید 

جانب حسن قدرتیان، فرزند حسین و بندة کوچک خدا، بـا ایمـان بـه خـداي     این
ام و هیچ نیرویی مرا مجبور به رفـتن بـه جبهـه نکـرده،     بزرگ قدم در این راه گذاشته

از هیچ نوع مرگی واهمه نـدارم و بـا   . امبه جبهه آمده بلکه به خاطر وظیفۀ شرعی خود
] امیـدوارم . [باشم، ولی خوش نـدارم کـه در بسـتر بمیـرم    آغوش باز مرگ را پذیرا می

؛ 1»کلُّ من علیهـا فـان  «. الاقل خدمتی به اسالم کرده باشم و بعد با این دنیا وداع کنم
  .ر راه خدا جان دهیبخش است که د، ولی چقدر خوب و لذّت»همه فانی هستیم«

  
  )ایذه 1340 - 1365(فتّاح قریشوندي آبجوکی  شهید 

جـنگم و     روم جبهـه مـی  مـی ]. اسـت [هدفم خدا، مکتـبم اسـالم، مـرادم روح اهللا    
  .جنگممی
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  )فردوس 1330 - 1362(زاده فرسا ابراهیم قلی شهید 
اشـد،  به من توفیقی عنایت کند تا نفس کشیدنم براي رضـاي او ب ] امیدوارم خدا[

چه رسد به حرکات دیگرم و جز او هدفی ندارم، به همین خاطر به صحنۀ مبارزة حـق  
ام علیه باطل آمده تا از دین خدا دفاع نمایم تا شاید او هم تخفیفی بر گناهان گذشـته 

ها به سوي اوست و در محکمۀ عدل او حساب پـس خواهنـد   بدهد که بازگشت انسان
  .داد

  
  )بیرجند 1339 - 1362(احمدعلی قنبري  شهید 

روم، نه براي انتقام، بلکه بـه منظـور احیـاي دیـنم و     اینک با یاد خدا به جبهه می
طلـبم و از او  کنم و خدا را به یاري مـی تداوم انقالبم و امنیت میهنم پاي در چکمه می

هـدفم خـدا،   . دانـد خواهم که هدایتم کند به آن سو و آنچه کـه خـود صـالح مـی    می
  دارم و هـر  هـر قـدمی کـه برمـی    . اهللا اسـت و راهـم کـربال    مرادم روحمکتبم اسالم و 

سازم، به یاد خـدا باشـم و بـراي    کنم و قلب دشمن را هدف میاي که شلّیک میگلوله
کنم کـه دردش و زجـرش   خورد، به یاد خدا تحمل میاي که به تنم میخدا هر گلوله

  .تر از عسل استشیرین
  

  )بروجن 1333 - 1361(علی کارگر بلداجی  شهید 
من عضو هیچ حزب و گروهی نیستم و حتّی در فسا که از طرف بسیج ما را اعـزام  

نامه ایـن بـود   اي به ما دادند تا پر کنیم، یکی از سؤاالت این پرسشنامهکردند، پرسش
کنید؟ جواب فوق را دادم و سؤال شـده بـود   که شما در کدام حزب و گروه فعالیت می
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خواهید اعزام شوید؟ جواب دادم بـه خـاطر او کـه    چیزي به جبهه می که به خاطر چه
  .باشد، یعنی اهللا فقط و فقطدر نظرم می

  
  )شهرکرد 1330 - 1366(سیدجالل کاظمی قهفرّخی  شهید 

ام و بـه افـراد   من با کمال سالمت و چشم و گوش بـاز ایـن راه را انتخـاب نمـوده    
کنند را به حسابشـان برسـند و   استفاده میهایی که سوء دهم که آنمسئول اجازه می

هـا عزیزتـر هسـتند و    ام از دیگـر خـانواده  بدانید من نه از کسی عزیزتـر و نـه خـانواده   
هـاي  دیگران هم مشکالت بعد از شهادت و گرفتاري فرزنـدان و سـرزنش و دلسـوزي   

ن دانستند و همه را گذاشتند و به خاطر رضـایت خـدا رفتنـد و دوسـتا    منافقان را می
  .کنندند، اما از خدا طلب آن را میاهم در این شهادت ناراحت

  
  )تهران 1337 - 1362(محمد کرمانشاهی  شهید 

لیاقـت و  ] در خـودم [وجـه  دانـم کـه بـه هـیچ    این حقیر هم با اینکـه خـودم مـی   
دانـم  بینم، ولی مـی دیدم و نمیها و جمع عاشقان اهللا را نمیشایستگی ورود به جبهه

الرّاحمین است و اگر بخواهم نومیـد شـوم، خـود یـک گنـاه دیگـر        ر ارحمکه پروردگا
هم که سراسر وجودم گنـاه و معصـیت اسـت،    ] را[افرادي مانند من ] خداوند[است و 

کنـد و  دهد و این افتخار را نصیب مـن هـم مـی   پذیرد و اجازه ورود به جبهه را میمی
  .گرداندمرا هم مورد هدایت خاّص خویش می
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  )اندیمشک 1349 - 1365(رضا کریمی علی هیدش 
این را بدانید که ما آگاهانه و با عشق به خدا انتخـاب کـردیم،   ! اهللا امت حزب

ما خدا را انتخاب کردیم و راه شهداي گذشـته را  . خدا و دنیا: انتخاب بین دو چیز
ادامه دادیم و جنگیدیم تا آخرین قطرة خونمان و بر شماست کـه راه مـا را ادامـه    

  .ام را برگیریدبدهید و اسلحۀ بر زمین افتاده
  

  )بوشهر 1342 - 1367( راد محمدحسین کریمی شهید 
، عضـو  15/09/1342حسـین، متولّـد   جانب محمدحسین کریمی، فرزند غـالم این

المبین برازجان، با آگـاهی کامـل و کمـال اختیـار و طبـق وظیفـۀ       پایگاه مقاومت فتح
شوم تا فقط و فقط خدایم از من راضی باشـد،  عزام میشرعی و انسانی خود به جبهه ا

  .آن خدایی که رحمان و رحیم است
  

  )اقلید 1343 - 1365(اصغر کریمی علی شهید 
من بر اساس رسالت و مسئولیتی که حس نمـودم، در راه اهللا و  ! اي خانوادة عزیزم

  .امآمده) جبهه(براي حراست از انقالب و میهن اسالمی ایران به این راه 
  

  )بوشهر 1329 - 1365(راد حسن کریمی شهید 
که باید انتخاب کرد که بـا چـه کسـی    چند روز قبل به میدان انتخاب رفتم، جایی

م و همـه چیـزم              . خواهی معامله کنیمی من طـی چنـد سـالی کـه خـدایم را کـه ربـ
ر کردن و درخواسـت اسـتغفا  باشد، شناختم، جز ندامت و توبه به درگاهش و سجدهمی

ام در این میدان و در این عرصه تجارتم را سـودمندترین  تصمیم گرفته. چیزي نداشتم
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قرار دهم؛ به خاطر همین در این راه هرچه داشـتم، همسـرم، مـادرم، اوالدم و دنیـاي     
  .که نداشتم، انتخاب کردم] را[سرم را دادم و آن چیزي پشت
  

  )فراشبند 1340 - 1366(احمد کشاورز  شهید 
هـل مـن   «بخش یارم گردیـده و صـداي   خداوند منّان، آن یگانۀ هستیاکنون که 
ام، دیگـر روحـم در   را شنیده )ارواحنا له الفدا(حسین زمان، خمینی عزیز» ناصر ینصرنی

هـاجروا و  «گنجد و عشق به اهللا است که همواره باید به این آیۀ قرآنـی  این کالبد نمی
اي را با خـداي خـود شـروع کـنم     و معاملهجامۀ عمل بپوشانم  1»اهللا جاهدوا فی سبیل

. که سرانجام آن چیزي جز سعادت عقبی و آرامـش و اطمینـان وجـدان در بـر نـدارد     
اي گیرم تا در جهان آخرت با سـند ثبـت  روم تا از این دریاي بیکران شهادت بهرهمی

  .تعالی ظاهر شوماي در پیشگاه حقشده
  

  )فسا 1337 - 1361(اهللا کشاورززاده نبی شهید 
ام تا بدانند کـه  ام و هدفم را براي بازماندگان مشخّص کردهگرچه بارها نوشته

ام تا به معشوقم و معبودم که خداست، برسم و بـا  آگاهانه در این راه قدم گذاشته
ام که نتوانستم در راه او خدمت کنم، ولـی  ام در برابر خدا شرمندهاینکه از گذشته

الرّاحمین اسـت و   گیرد که خدا ارحماز نو به خود میاکبر روحم آغ با شنیدن اهللا
        در زنـدگی کـردن و انتخـاب کـردن    آمـوزد  این چند کلمـه بـه مـن حرکـت مـی     

وقت برایم زیباست که در راه معبودم که تـو هسـتی،    زندگی آن! خدایا. آموزدمی
مگاه حـق  بار سفر بربندم و راه جهاد در پیش گیرم و در سرزمین کربال به رزکوله
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 )علیه السـالم (و باطل بروم تا به انسانیت خویش برسم و در نهایت به رهروان حسین
بپیوندم و از این لحظه با خون تمام شهیدان کـه در راه اعـتالي اسـالم راسـتین     

بندم که فقط در جهت رضـاي تـو حرکـت کـنم کـه      ریخته شده است، میثاق می
تۀ امام بزرگوارمـان مقصـد را اشـتباه    هرکس در غیر از این راه حرکت کند، به گف

دانم قابل شهادت نیستم و شـهادت، ایمـان، اسـتقامت و    می! گرفته است و خدایا
خواهد، اما این آرزو را از این بندة حقیرت قبول کـن؛ چـون   وار میزندگی حسین

یکی به آرزوي خود رسـیدند  یاران حسین زمان و خمینی بزرگ و رهبر امت یکی
ها بپیونـدم کـه   خواهم که به آنپذیري و من میص شد، تو او را میو هرکس خال

درسـتی از آن   شاید با مرگم و دادن امانتی که خدا به من داده بود و نتوانستم به
استفاده کنم، دینم را به اسالم و امام کبیرمان و به این یاور مستضعفان ادا کـرده  

  .باشم
  

  )هربوش 1342 - 1367(رضا کشتکار غالم شهید 
را     )علیـه السـالم  (خوانـان روضـۀ سیدالشّـهدا   من از دوران کودکی وقتـی کـه روضـه   

خوردم که اي کاش من آن زمان بودم و در جبهـۀ حـق علیـه    خواندند افسوس میمی
امـروز وقـت آن رسـیده کـه مـا      . جنگیـدم مـی  )علیه السـالم (باطل در کنار امام حسین

دانم جـز امتحـانی بـراي    چیز نمیرا هیچ من این جنگ. مسلمانان امتحان پس بدهیم
تـرین مسـئله در   مهـم «: طور که امـام عزیـز و نـور چشـممان فرمـود     همان. مسلمانان

امیـدوارم اگـر بـه شـهادت     . شـوم من عـازم جبهـه مـی   . »موقعیت کنونی جنگ است
  .کنم الیقش باشم، بدانید که آرزوي دیرینۀ من بوده استرسیدم که فکر نمی
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  )اصفهان 1325 - 1363(کالهدوزان مجتبی  شهید 
تعالی لطف فرمود و توفیق حضور در مکان مقدس خـطّ مقـدم را داد   خداوند باري

و خالصـه   به آرزوي قلبی خودم برسم تا این مکان راهی جهت تقرّب به سوي خدا ١تا
  .ن شاء اهللامورد رضایت خودش باشد، ا

  
  )جهرم 1339 - 1365(عبدالرّضا کلوخی  شهید 

هـاي  نب با دلی پر از شور و شوق به جبهه آمده و روزهـا انتظـار چنـین شـب    جااین
کشیدم که خداوند توفیق داد و بـر مـن منّـت نهـاد و چنـین سـعادتی را       عملیات را می

نکنـد بعـداً   . کنم که به چنین راهی مرا راهنمایی کرديتو را شکر می! خدایا. نصیبم کرد
بـه آن  ] قسـم . [رونـد ها کورکورانه بـه جبهـه مـی   گران و کوردالن بگویند که اینوسوسه

ایـم و بـا   گذارد آرام بگیرد، ما با شوق وافري به اینجا آمدهکسی که عشقش دل ما را نمی
خـواهیم کـه در آخـرین لحظـات     کنیم و از خدا میخون خود شهادتین خود را امضا می

اشـهد ان ال الـه   «نـد کـه   م، بر زبانمان جاري کایهمان شهادتینی که به آن اعتقاد داشته
دهیم کـه امـام   می شهادت. »اال اهللا و اشهد ان محمداً رسول اهللا و اشهد ان علیاً ولی اهللا

روح اهللا، قائد و پیشواي مسلمین جهان است و ولی امر است و امر او را بـر خـود واجـب    
صـدها جـان   اي کـاش  . ایـم دانیم که اطاعت کنیم و بر این راه تا مرز شهادت ایستادهمی

داشتیم که فداي این امام بزرگوار کنیم تا یک دانه از موهاي امام سـالم باشـد و دشـمن    
   تو نیز شـاهد بـاش کـه مـا بـا ایـن اعتقاداتمـان بـه جبهـه          ! خدایا. بر او خوشحالی نکند

خـواهیم بـا خـون خـود بـه      ایم و بر ما منّت نه و شهادت را نصیبمان فرما کـه مـی  آمده
  .وصال تو برسیم
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  )سمنان 1338 - 1363(علی کیا سیدحسین شهید 
شکر و سپاس خداوند را که به ما نعمت جمهوري اسالمی را عطا نمـود و مـرا بـه    

و توفیق داد که بتوانم در جبهۀ حق علیه باطل حضور یـابم و  ] کرد[راه راست هدایت 
و بـا   ایـن حرکـت آگاهانـه   . باشـم  ]مشـغول [ سازشاسالم و مکتب انسان] از[به دفاع 

ونـد منّـان و پیـروي از دسـتورات     شناخت فقط به خاطر اطاعت و فرمانبرداري از خدا
باشد؛ چراکه خداونـد در قـرآن   ، امام امت می)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(ب امام زماننائ

و امـام   1»تا زمانی که فتنه در روي زمین وجود دارد، مقابلـه کنیـد  «: فرمایدکریم می
اگر دشـمنی بـر بـالد مسـلمانان و سـرحدات آنـان       «: فرمایددفاع می عزیزمان دربارة

اي کـه امکـان   بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله] است[هجوم نماید، واجب 
با توجه به واجب بودن شرکت کـردن مـا در جبهـه،    . »داشته باشد از بذل جان و مال

نداشـته باشـم و بـا دشـمنان      توانستم در این جبهۀ نور علیه ظلمت شرکتچگونه می
علیـه  (امـام حسـین  » هل من ناصر ینصرنی«؟ اکنون به نداي 2اسالم به مبارزه برنخیزم

  ].گویملبیک می[ )السالم
  

  )فارس 1333 - 1361(رضا محمدبیگی غالم شهید 
باشم، خوشحالی و سـرور تمـام وجـودم را گرفتـه     اکنون که عازم جبهۀ جنگ می

مـن فقـط بـه    . ین باالتر نیست که به یاري دیـن خـدا بشـتابم   است؛ زیرا سعادتی از ا
  .باشمخاطر اسالم و به خاطر رضاي خداوند متعال عازم جبهه می
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  )خمین 1344 - 1365(ب نسابوالفضل محمدي شهید 
بار دیگر براي چندمین بار خداي مهربان بر این عبد ذلیل خود منّـت نهـاد و مـرا    

انه و عاشقانه دعوتش را لبیک گفتم و براي چنـدمین  من آگاه. خود فراخواند لشکربه 
بـار دیگـر از خـود شـرم دارم از اینکـه بـراي       ! اي خـدا . امهـا آمـده  بار به سوي جبهه

اگرچـه  . شـود م نمیبینویسم و توفیق شهادت نصنامه میچندمین بار است که وصیت
اي شـهادت  هدف من از آمدن به جبهه صرفاً در آرزوي شهادت نیست و مـا فقـط بـر   

لقـاء اهللا و نائـل شـدن بـه فـوز عظـیم       ] رسیدن بـه [ایم، اما در انتظار شهادت، نیامده
این بار خدا بر خانوادة ما منّت نهاد و این مرکـب سـیر   . کنمشماري میشهادت لحظه

راق معـراج بـه سـوي اهللا را بـر در خانـه مـا فـرود آورد و زانـو زد و امـام             الـی اهللا و بـ
را بر در خانـه   )علیه السالم(شمشیر جدش علی ولی اهللا )تعالی فرجه الشریف عجل اهللا(زمان

یا لیتنـا کنّـا معـک و نفـوز     ! یا حسین« :گفتیدما آورد که اي کسانی که یک عمر می
علیـه  (اینک این گوي و این میدان و ایـن نـداي هـل مـن ناصـر حسـین      . »عظیماً فوزاً

الهی، این من بودم که خداونـد توفیـق را نصـبیم     ، اما از میان این همه توفیقات)السالم
   آیـم و  آمدم و برگشتم، باز آمدم به سـالمت برگشـتم و بـا یـاري اهللا آنقـدر مـی      . کرد
زد، به خـاك سـیاه مـذلّت    روم تا پوزة خشم زبون را که روزي دم از فتح و ظفر میمی

  .نمکبکشانم و در این راه از خداوند بزرگ توفیق خدمت درخواست می
  

  )شیراز 1339 - 1361(احمد مختاردشتکی جان شهید 
گیرم که تنها انگیزه و مقصـودم از آمـدن بـه جبهـه و     تو را شاهد می! خداوندا

که بـراي برقـراري قسـط و عـدل در     ] بود[جنگ، پاسخ به نداي تو و پیامبران تو 
اي و دهمیان ناس برخاسته و انجام مسئولیت و وظیفۀ انسانی که تو بر گردنم نهـا 
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براي نجات محرومین و مستضعفین دربند کشیده و رهـایی آنـان از بنـد اسـارت     
استکبار و تحقّق بخشیدن وعدة الهی تـو در جهـت بـه وراثـت و امانـت رسـاندن       

خوردگـان جـور و سـتم طاغوتیـان و مبـارزه بـا       مستضعفان و محـرومین و کتـک  
فۀ خلقـت انسـان و هـدف از    از فلس] اي کهمبارزه[مبارزه برخاسته؛ ] به[استکبار 

گیرد و هر انسانی براي رسیدن بـه لقـاء اهللا و تکامـل انسـانی     آفریدنش نشأت می
اي همیشـگی و دائمـی،   بعـدي، مبـارزه   اي تمـام خویش باید مبارزه کند؛ مبـارزه 

شناسد و نه مکـان  اي که نه زمان را میناپذیر، مبارزهنشدنی و پایاناي تماممبارزه
ی را و در هر مکان و هر زمان و در هر لحظه از عمر بایـد انجـام دهـد؛    و هر انسان

اي تاریخی که همیشه در طـول تـاریخ بـین حـق و باطـل، بـین توحیـد و        مبارزه
گر درونی انسان و شرك، بین هابیل و قابیل، بین کفر و حق، بین شیطان وسوسه

اي که هـر انسـانی بـراي    مبارزه]. بوده[موحد، بین بعد لجنی و بعد خدایی انسان 
اي متکامل شدن بعد خدایی خود باید در رابطه با بعد شیطانی انجام دهد؛ مبارزه

هـاي در بنـد اسـارت مسـتکبران و گرسـنگان و      که براي رهـایی و نجـات انسـان   
خوردگانی که یک عمر شدگان حاکمان جامعه و تاریخ و کتکدرماندگان و بیچاره

ت و     داران و زرداران و ریاکاران آننمرودیان و قابیلیان و زور هـا را بـه بنـد عبودیـ
اي که براي نجـات آزادي ایـن قشـر بایـد     اند؛ مبارزهبندگی و اسارت خود کشیده

کرد و ناس و خلق خدا را از بندگی و اسارت مستکبران رها کـرد و بـه بنـدگی و    
براي تسـلّط  اي که عبودیت خداوند که کمال مطلق و آزادي است، درآورد؛ مبارزه

تـر از همـه   ها و عوامل طبیعت باید صورت گیـرد و مهـم  شدن بر دشواريو حاکم
لقـد  «: ؛ زیرا به قـول قـرآن  ١است اي که ناشی از انسان بودن و انسان شدنمبارزه
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اي کـه  ؛ مبارزه»به درستی که انسان را در رنج آفریدیم«؛ 1»خلقنا االنسان فی کبد
هـا و تضـادهاي   تواند از میان انگیـزه ها انسانی میتن. ناشی از سنّت آفرینش است

ها رهایی یابد، که ها و سختیقواي درونی و ضربات تازیانۀ احتیاج و نگرانی و رنج
 مبارزه کند؛ مبارزه، مبارزه، مبارزه؛ زیرا آن کـس کـه مبـارزه نکنـد، جـزو اسـفل      

هـاي  سـرگرمی  ها بـه لـذّات و  السافلین است و چون خود را در میان دردها و رنج
خوش کنـد؛ همیشـه در   پایه مشغول و دلهاي بیگذرا و حیوانی و لجنی و عالقه

شـود و تولّـد جدیـد کـه همـان کسـب       ها فارغ نمـی گاه از آنماند و هیچرنج می
گیـرم کـه   باز تو را شاهد و گـواه مـی  ! خدایا. کندفضیلت و تکامل است، پیدا نمی

و رضاي تو است و پاسـخ بـه نـداي پیـامبر      هدف از آمدنم به جبهه فقط براي تو
و مبارزه براي تو است و مسلّماً در این راه باید از همـۀ   )صلی اهللا علیه و آله و سلم(تو

ل کـرد و    ها و رنـج امیال و آرزوهاي دنیوي دست کشید و همۀ سختی هـا را تحمـ
ران گرسنگی کشید تا بتوان گرسنگان را نجات داد و اسیري کشید تا بتـوان اسـی  

نـام و نشـانان را شـهرت و    نام بود تا بیجامعه و تاریخ را نجات داد و خود باید بی
باید از خود و جـان و مـال و خـویش گذشـت و از     «دار کرد و به قول مولوي آوازه

؛ زیراکه شرایط رسیدن بـه لقـاء اهللا، خـود را    »خود رهید تا به معشوق، اهللا رسید
  .فدا کردن است

  
  )شیراز 1340 - 1361(حسن مدد  شهید 

آییم، بلکه مـا شـهادت را   ما به خاطر شهید شدن به جبهه نمی! برادران و خواهران
. دانیم براي رسیدن به هدف واالتري که آن هدف، رضـاي خداونـد اسـت   اي میوسیله

                                                             
 4سوره بلد؛ آیه  -1



  

    )چهارمدفتر (نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     60
 

بدانید که ما هدفی جز رضاي خداونـد نداشـته و نـداریم و    ! برادران و دوستان عزیز... 
هاي ارتش و سپاه و بسیج و دیگر نیروهـاي رزمنـدة مسـلمان    یروزيهمین تمام رمز پ

دشمن کافر تا بن دنـدانش پـر شـده از تجهیـزات و وسـایل      . هاي ایران استدر جبهه
مهم جنگی، اما چیزي که بر تمام این وسـایل و آن نیروهـا غلبـه دارد، نیـروي الهـی      

باشـد؛ پـس همیشـه    مـی  چنین نیروي عظیم و گرانقدراست که دشمن کافر فاقد این
! خـدایا . ات را از ما مگیـر این رحمت و این نیروي حمایت! این دعاي ما باشد که خدایا

  .ما را همیشه یاور باش و ما را حتّی یک لحظه هم به خودمان وامگذار
  

  )اصفهان 1339 - 1364(جمشید مرادي  شهید 
ام، اگـر بـه   فتـه ان حـق را یا ]گر[اکنون که افتخار شرکت و پیوستن به صف پیکار

ل شدم و به لقاي یار پیوستم، بدانید این راهی بوده است که با میـل و  دیدار معبود نائ
  .امرغبت خودم انتخاب کرده

  
  )شهرضا 1338 - 1366(حیدرعلی مسیبی  شهید 

عـازم جبهـه    )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (ب امام زمانپس به فرمان خدا و نائ
دین خدا را یاري کـنم و ایـن راه را عاقالنـه و آزادانـه      شدم تا به حول و قوة الهی

  .قدم بمانمانتخاب نمودم و امیدوارم در این راه ثابت
  

  )خمین 1335 - 1360(حیدرعلی مظاهري  شهید 
من به خاطر شهرت و نه به خاطر دنیا، بلکه فقط به خاطر رضـا و خشـنودي خـدا    

  .امهجرت کرده و همه چیز دنیا را ترك کرده
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  )سنقر 1339 - 1363(عبدالعلی معصومی  شهید 
بدانید که با راهنمایی و هدایت اهللا و با ایمان کامـل بـه ایـن راه    ! اي ملّت شهیدپرور

. ام و از اینکـه توانسـتم ایـن امانـت آفریـدگار را بـه او بـازگردانم، خوشـحالم        قدم نهـاده 
انی کـه نسـبت   امیدوارم که شهادتم نقطۀ عطفی باشد در جهت بیداري خویشان و دوست

      انـد و از عاقبـت خـود یـا     نـد یـا بـه مخالفـت بـا آن برخاسـته      اتفاوتبه این انقالب یا بی
  .اندخبرند یا خود را به خواب زدهبی

  
  )تبریز 1344 - 1365(مهرداد معلّم  شهید 

خواستم کـه بـه   در جبهه رفتن من هیچ اجباري وجود نداشت که خود از خدا می
مـن  . هـایی را درآورم طر راضی کردن خـانواده مجبـور بـودم بهانـه    جبهه بروم و به خا

. اي بـود بـراي رسـیدن بـه مقصـودم     جبهه را به خاطر این مقصد قرار دادم که وسیله
آیم، فقـط بـه خـاطر    دانی که من فقط بر اساس اعتقادم به آنجا میتو خود می! خدایا

ر نتوانستم به زیارت کربال بروم، مـرا  خدایا اگ. بینماینکه جبهه را پر از ایمان و تقوا می
  .با کربالییان محشور بفرما

  
  )اراك 1333 - 1361(سیدمصطفی موسوي  شهید 

فهمـد کـه از کجـا    یابد، مـی رود و خود را درمیوقتی انسان اندکی به فکر فرو می
رود و دیگـر جـز انسـانیت و انسـان شـدن بـه چیـز        آمده و در کجاست و به کجا مـی 

خواهد تمام هستی خود را فدا کنـد تـا بـه کمـال برسـد و      کند و میمیدیگري فکر ن
هرگـز زیـر   . شـود اهمیت میرنگ اهللا بگیرد؛ پس زندگی و تجمالت کذایی براي او بی

  .دهدرود و مرگ سرخ را بر آن ترجیح میبار ستم نمی
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  )تسوج 1341 - 1362(علی اسداهللا مونس شهید 
دانند که در فکر مادیات و امور دنیـوي بـوده   میبر خود ننگ ] رزمندگان راه خدا[

یا در بستر آسوده بخوابند؛ زیرا کـه مـا زنـده بـه آنـیم کـه آرام نگیـریم، مـوجیم کـه          
  .آسودگی ما عدم ماست

  
  )شهرکرد 1349 - 1366(خداداد میرزاده  شهید 

ــردم ــري ! اي م ــب کب ــا(ســخنان زین ــخنان  )ســالم اهللا علیه را در روز عاشــورا و س
: گفـت را در صحراي کربال پیش روي خود مجسم سـازید کـه مـی    )ه السالمعلی(حسین

و من برخواسـتم و پـرچم    »آیا کسی نیست مرا یاري کند؟«؛ »هل من ناصر ینصرنی«
ام تـا تـو را   مـن آمـده  ! یک را در دست گرفتم و گفتم یا حسین، لبیـک اي حسـین  لب

؟ معلوم است کـه جـز رضـاي    ام؟ هدفم چه بوده استمن براي چه آمده. ... یاري کنم
مـن  . منتهاي خود، چیز دیگر مـرا بـه ایـن کـار وانداشـت     خداوند، دیدار با معشوق بی

من راهـی را انتخـاب   . انتخاب کرده است )علیه السالم(راهی را انتخاب کردم که حسین
انتخـاب   )علـیهم السـالم  (ۀ اطهار و معصومین و امامان و اولیـاي الهـی  کردم که بقیۀ ائم

  .کردند
  

  )آبادنجف 1337 - 1361(مجید میرعباسی  شهید 
خـوبی   عالوه بر طمع مـن در زنـدگی بـه خصـوص بعـد از تشـکیل خـانواده بـه        

ام کـه خـدا بیشـتر از آنچـه بـا      الرّاحمین است و نیـز آموختـه   ام که خدا ارحمآموخته
ن نماید؛ بنابراین همچـون مـ  عدلش نسبت به بندگانش اقدام کند، با فضلش اقدام می

تواند به لقاي رب و بهشت امیـدوار باشـد و درسـت بـا همـین امیـد       گنهکاري هم می



 

 63      رســــم پـــایــــداري

 

گـذاري  است که من به جبهه آمدم و با همین امید حاضرم که تا سرحد جان سـرمایه 
  .اي است که من از خداوند دارمکنم که این تنها سرمایه

  
  )نهاوند 1340 - 1363(سیدعباس میري  شهید 

تی درونی و آنچه که از این دنیـا بـه ارث داشـتم، از خـود     من هجرت کردم، هجر
کندم و به دور ریختم و هجرت مکانی کردم و دوري پدر و مـادر بهتـر از جـانم را بـر     

گـذارم شـکر    کنم و هر قدم خویش را کـه بـه جلـو مـی    اکنون جهاد می. خود خریدم
چنـدین  . تکنم که خدایم سعادت حضور در این صحنه را بر مـن عطـا کـرده اسـ    می

گشـتم تـا اینکـه    اي به دنبال خطوط سعادت مـی سال در گوشه و کنار و در هر نقطه
ابتدا آن را در مسجد دیدم و الزمۀ برداشتن گام عظیم تکامـل بشـري را در گـام اول،    

اي بـودم  هم در مسجد یافتم، لیکن هرگز از آن جدا نشدم و همواره منتظر لحظـه  آن
  .ساز را داشته باشم و خداوند عطایم نمودسرنوشتکه فرصت برداشتن یک گام 

  
  )زابل 1346 - 1366(مست محمد میش شهید 

همـین حرکـت   ] خـاطر [انتهاي خداسـت تـا شـاید بـه     چشم امیدم به رحمت بی
هاي زنـدگی مـورد شـفاعت    مردان راستین، من بندة سرگشته بیشتر در میان گرداب

تعالی و ادامۀ راه شـهدا و سـاالر    دار حقبه هر حال امید من رسیدن به دی. واقع گردم
  .باشدمی )السالم ماعلیه(علی شهیدان و حسین بن
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  )شیراز 1340 - 1365(عبدالرّسول ناصري اردکانی  شهید 
آنچه مسلّم است هجرت به جبهه فقط براي رضاي خداوند متعال بـوده و اطاعـت   

امـر در عصـر غیبـت امـام      بـه عنـوان والیـت    )ارواحنـا لـه الفـدا   (از رهبري امام خمینی
شاید بتوان گفت و یقیناً در ذهن و قلبم اسـت کـه    . ...)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(عصر

ام و نمایم؛ زیرا حرکتی را شروع کردهمی 1زیباترین و دلشادترین دوران عمرم را سپري
م، تنها هـم  ام نیستام، ولی با وجودي که در کنار خانوادهام جدا شدهو از خانه و کاشانه

اي نخواهد بود؛ زیرا یک هجرت است و تاریخ ایـن  آمدنم به جبهه مسئلۀ ساده. نیستم
را به ثبت رسانده است که مردان تاریخ که نظام توحیدي را خواستار بودند، تا هجـرت  

اي است که به انسان حرکـت  نکردند، به مرحلۀ نهایی دست نیافتند؛ لذا هجرت وسیله
گردانـد؛ بنـابراین   گردد و انسان را به خویشتن بـاز مـی  مل بشر میدهد و باعث تکامی

هجرت، زمینۀ برقراري نظام توحیدي و مبارزه با طاغوت زمان براي یک انسان، الزمـۀ  
  .2»اهللا سبیل الّذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی«. شودآغاز حرکت می

  
  )دامغان 1336 - 1362(سیدمحمدرضا ناصریان  شهید 
ایم تا بدون وابستگی و تنها به عشق او و تنها بـراي رضـاي   ه کس بریدهاز هم

عجل (مان آقا امام زمانایم که فرماندهبه راهی آمده. او به مشهد مقدس آمده باشم
رویم تا بـه یـاري خـدا    ساالرمان پیرجماران است و میو قافله )اهللا تعالی فرجه الشریف

  .ستضعفان عالم تغییر دهیمسرنوشت تاریخ را به نفع اسالم و م
  

                                                             
 رهبري: در اصل وصیت -1
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  )الر 1338 - 1361(زاده اهللا نجیبرحمت شهید 
هـا و  زندگی انسان خالی از لغزش و گناه نیست و زندگی من هم خـالی از لغـزش  

آخرت نداشتم؛ به این جهاد مقـدس و جانفشـانی    اي براينبوده و چون من توشه گناه
طمع بهشت و نه تـرس از جهـنّم بـه     در راه خدا رفتم و خدا شاهد است که من نه به

ام تـا فـردا   روم، بلکه به خاطر تکلیف الهی و یـک فریضـۀ الهـی عـازم شـده     جبهه می
هـا  شرمنده نباشم و در مقابـل سـؤال آن   )صلی اهللا علیه و آله و سلم(جلوي خدا و رسولش

  .جوابی داشته باشم
  

  )شهرکرد 1344 - 1364(همایون نصیري هرچگانی  شهید 
نگارم، قلبم آکنده از عشق بـه اهللا و لقـاي او اسـت و    ام را مینامهوصیت اکنون که

خوشحالم از اینکه خداوند چنین توفیقی را نصیبم فرمود کـه در میـدان جهـاد علیـه     
کـنم کـه هرچـه زودتـر     هر دم آرزو می. ها به مبارزه بپردازمکفّار شرکت نموده و با آن

دشـمن سـینه سـپر کـرده و درس شـجاعت و       شب موعود فرا رسد تا اینکه در برابـر 
تـر و بهتـر از جهـاد در راه خـدا نیـز یافـت        مگر عملی با ارزش. مردانگی به او بیاموزم

ن شـاء اهللا خالصـاً و مخلصـاً بـراي رضـاي خـدا بـوده، تـا         در این راه که ا! ... شود؟می
  .کنمریختن خونم استقامت و مبارزه می

  
  )اردستان 1341 - 1361(طبایی سیدمحسن هانی شهید 

نمودم و در جستجوي آن کوشـا بـودم   چندي بود که در خود احساس کمبود می
تا اینکه این کمبود را در جهـاد در راه خـدا احسـاس کـردم و در پـی ایـن احسـاس        
تصمیم گرفتم به سوي جبهه روانه شوم و به یاري دین خـدا بشـتابم تـا بلکـه خـداي      
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ده و مرا در ردیف یـاران صـدیق و پـاك خـود بـه      متعال مرا مورد رحمت خود قرار دا
  .شمار آورد، باشد که خداوند این حرکت مرا مورد قبول قرار دهد

  
  )سمنان 1337 - 1365(رضا همتی  شهید 

آید و حتّـی از زمـانی   از خانه و شهر خارج شده و به سوي جبهه می] که[هر کس 
د که انگیزة این حقیـر مـوارد زیـر    اي دارآید، انگیزهکه این امر در ذهن و خطور او می

  :باشدمی
با امامان و رهبران کفـر  «؛ 1»فقاتلوا ائمه الکفر«: فرمایدـ اطاعت از خداوند که می1

اطاعـت از پیـامبر    - 2. 2»قاتلوهم حتّی ال تکون فتنـه و «یـا  » به جنگ و جهاد برخیزید
به مبارزه با کفـر و نفـاق و   که مسلمین را  )صلّی اهللا علیه و آله و سلم(اکرم، حضرت محمد

اهللا و دفاع از اسالم و مسلمین و عـزّت و شـرافت و نـوامیس     سبیل شرك و جهاد فی
که جهـاد   )المالس علیهم(ۀ معصومیناطاعت و پیروي از ائم - 3. فرمایدانسانی ترغیب می

ها بود، بـه خصـوص سـرور شـهیدان و قافلـه     با کفر و شرك سرلوحۀ برنامه زندگی آن
کـرد،  ] فـدا [کربال که در ظهر عاشورا که تمام سربازان خود را در راه دین خـدا  ساالر 

هـل  «هاي بعد جهت ادامه دادن جهاد مقدسشـان نـدا در داد   خطاب به تاریخ و نسل
کـه مـرا   ) یاري کننـده (آیا کسی هست «؛ »من ناصر ینصرنی و هل من معین یعیننی

، رهبـر  )ارواحنـا لـه الفـدا   (مام خمینیتحقّق بخشیدن به فرمان حضرت ا - 4. »یاري کند
بـار  هاي غمارزش، جهت جبران گذشتهخس و خاشاکی بی] همچون. ... [کبیر انقالب
عـازم   )علیـه السـالم  (هاي تکامل همراه کاروان و راهیان کربالي امام حسـین و یافتن راه
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ال هاي مقدس بیشتر و بهتر تصفیه و تزکیـه شـوم و در عـین حـ    شدم تا در این مکان
تابی قلب و درون انتخاب کـردم، ایـن راه را بعـد از تفکّـر و     بی] با[این راه را آگاهانه و 

  .تعقّل کامل و با توجه به حقّانیت راه انتخاب کردم
  

 )دزفول 1338 - 1361(عبدالرّحمان هودگر  شهید 
ام تـا شمشـیرها   من با آزادي کامل و با میل و رغبت و از دل و جان به جبهه آمده

  .تکّه شدنم گواهی باشد بر حقّانیت دینت را فراگیرند و تکّهم
  

  )گرگان 1336 - 1360(علی یازرلو کرم شهید 
ام؛ چراکه خـون  بدانید که من آگاهانه در این راه قدم نهاده! برادران و خواهران من

تـا شـهداي    )علیـه السـالم  (و از حسـین  )السـالم  معلـیه (سرخ شهیدان از هابیل تا حسین
ایـد؟  زنند که چیست تو را؟ براي چـه نشسـته  ي جنوب و غرب ایران صدایم میکربال

  .آخر ما مسلمان هستیم
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   جهاد؛ لبیک گفتن به والیت فقیه: دوم بخش   

  
 )فارس 1343 - 1366( آباديشهید سیدابوالفضل آتشی مریم 

ارواحنـا  (امام »هل من ناصر ینصرنی«اکنون نوبت ماست که به نداي ! اي مسلمانان
هاي نبرد حق علیـه باطـل بشـتابیم؛ چراکـه اگـر      لبیک گفته و به سوي جبهه )له الفدا

  .کشته شویم، خونبهاي ما بهشت است و اگر هم بکشیم، پیروزیم
  

 )اردبیل 1334 - 1362( شهید جهانبخش آخري 
و  ام؛ چون فقط عشق بـه خـدا  من با آگاهی کامل این راه پرافتخار را انتخاب کرده

» هل من ناصـر ینصـرنی  «و لبیک گفتن به نداي  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(امام زمان
ت، خمینـی بـت    و یـاري کـردن اسـالم و مسـلمین و      )ارواحنـا لـه الفـدا   (شـکن امام امـ

  .مستضعفین و رزمندگان در جبهۀ نبرد حق علیه باطل، مرا به این راه کشانده است
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 )گرگان 1333 - 1362( اصغر آغوییشهید علی 
سـري در   آباد تپهجانب اصغر آغوئی فرزند قاسم، ساکن و اهل روستاي حسیناین

رفتن به جبهه براي افرادي که توانایی دارنـد، واجـب   «: پاسخ به نداي امام که فرمودند
، خود را ملزم دانستم که جهت سرکوبی و نابودي دشمن صهیونیسـتی عـراق و   »است

عزیمـت نمـایم   ] باطـل [هاي حق علیه ادران رزمنده به جبههیاري رساندن به سایر بر
  .تا انتقام خون شهداي عزیزمان را از کافران بعثی باز پس بگیرم

  
  )خراسان رضوي 1343 - 1364(شهید امیدرضا آگاه  
ند، اسالم تا قبل از انقالب از بین رفته و فقط از آن اطور که همگان آگاههمان

قدر، اکنون به یاري فقیه عالیمانده بود، ولی بحمداهللا هماي به نام اسم باقی عصاره
امام امت و به همت امت اسالمی این نهال پژمرده نشأت گرفت و تا این لحظه که به 

نگاري مشغول هستم، با اهداي بهترین خون عزیزان، اسالم محافظت گردیده؛ لذا نامه
] رهبر[واجب دانسته که به نداي  من به عنوان یک فرزند بالغ اسالم بر خود وظیفه و

امت لبیک گفته و همانند دیگر عزیزان که بار سفر خویش را بستند و بردند، به یاري 
  .حسین زمان بشتابم

  
 )تهران 1334 - 1363( شهید مهدي ابراهیمی 

بـه   )ارواحنـا لـه الفـدا   (شما هم منتظر فرمان خدا باشید، یعنی به فرمان امام خمینی
  .ببرید یا به فیض عظیم شهادت برسید و یا کار صدام را یکسره نماییدها هجوم جبهه
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 )گلپایگان 1333 - 1361( شهید سیدمحمدحسن احمدي 
جانب، سیدمحمدحسن احمدي، مصمم هستم عـازم جبهـۀ نبـرد حـق علیـه      این

لبیـک بگـویم؛ چـون     )ارواحنا له الفـدا (باطل گردم تا به نداي حسین زمانم، امام خمینی
خـواهم کـه   از ملّت شـهیدپرور ایـران مـی   . هر روزي عاشورا و هر سرزمینی کربالست

بـه امیـد   . و ماالً به یاري رزمندگان اسالم و جبهۀ نبرد حق علیـه باطـل بشـتابند    جاناً
  .پیروزي نبرد حق علیه باطل و پیروزي رزمندگان اسالم

  
 )جهرم 1341 - 1364( مطلقشهید اسداهللا احمدنیاي 

هللا من در اداي تعهد و وظیفۀ شرعی خودم به نداي امام عزیزمـان لبیـک   ن شاء اا
بـر هجـوم جوانـان بـه سـوي       )ارواحنا له الفـدا (گویم و در اجراي دستور امام خمینیمی

شـوم تـا شـاید بـا     هاي نبرد حق علیه باطل میجبهه و براي خاتمۀ جنگ راهی جبهه
ود را نسبت به اسالم عزیـز و شـهداي   این چند قطره خون ناقابل توانسته باشم دین خ

  .خفته ادا کنم به خون
  

 )بندرعباس 1339 - 1365( طلبشهید محسن اخالص 
بدانید که من به خاطر هوا و هوس بـه جبهـه نیامـدم، بلکـه بـه خـاطر احسـاس        

بود که شوق دیگري در من بـه وجـود    )ارواحنا له الفدا(گونۀ اماممسئولیت و پیام حسین
  .نستم بنشینم و ساکت باشمآورد که نتوا
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 )داراب 1337 -1361( شهید ناصر اخوان 
کفـایی اسـت،   جانب فرمان والیت فقیه، مبنی بر اینکه رفتن بـه جبهـه واجـب   این

هاي حق علیه باطل شـدم و خـدا   این فرمان امام را با جان و دل شنیدم و راهی جبهه
ن شـاء اهللا کـه   ا. نیسـت  به جبهه جز رضاي خـدا چیـزي  گیرم که آمدنم را شاهد می

  .ام، قبول نمایدخداوند به بزرگی خود این قدم کوچکی را که برداشته
  

 )خلخال 1337 -1360( شهید منصور ارنک 
و هر وقـت امـام   ] شوید[به سالح ایمان و سالح جنگی مجهز ! به یاري خدا، مردم

  .امت دستور دادند، بر علیه کفار به پا خیزند
  

 )همدان 1322 - 1365( شهید صادق اشتاد 
من به امر ولی فقیه که اطاعت از او بر همه فـرض واجـب اسـت و جهـت دفـاع از      

  .هاي نور علیه ظلمت روي آوردمحریم مقدس اسالم به جبهه
  

 )استهبان 1341 - 1365( شهید ابراهیم انصافی 
ی به نام اهللا که ترس. به نام اهللا که از اوییم و بازگشت همۀ ما به سوي او است

به نام اهللا که صاحب روز . نیست مگر به عدالتش و امیدي نیست مگر به رحمتش
. شودشود، دوباره هابیل کشته و حسود قابیل میتاریخ دوباره تکرار می. عدالت است

کجا هستند مردان؟ «: دهدگذرد و ندا سر میدوباره عمرو بن عبدود از خندق می
دوباره یزید » د؟ مگر به بهشت اعتقاد ندارید؟زننکه دم از بهشت میکجا هستند آنان
در گودال قتلگاه ندا  )علیه السالم(گیرد و حسینقرار می )علیه السالم(در مقابل حسین
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شود در راه خدا چرا وقتی گفته می» آیا کسی هست که مرا یاري کند؟«: دهدسر می
نیا راضی کنید؟ مگر به زندگی دبسیج شوید، در روي زمین خود را سرگرم می

! اي امام. ... اید؟ بگذارید که در راه خدا کشته شویم تا شاید خونمان کاري کندگشته
قدر به فرمانت آن. توانیم فرمانت را لبیک بگوییمبار نمیما را ببخش که بیش از یک

  .مانیم که بر پیکرمان گل مقاومت برویددر جبهه می
  

 )سبزوار 1336 - 1365(مهدي ایزدي شهید  
ض از هجرتم اداي دین نسبت به مـذهبم و پاسـخ بـه نـداي رهبـرم، خمینـی       غر
  شـدم کـه بـرادران رزمنـدة      باشد؛ زیرا فقط بـه ایـن قـانع نمـی    می )ارواحنا له الفدا(کبیر
برکف به خاطر اجراي احکام الهی جان نثار کننـد و بنـده فقـط شـاهد پیـروزي       جان

هـا سـهمی داشـته    رزات و کسب پیـروزي خواستم خود در این مباآنان باشم، بلکه می
  .باشم

  
 )یاسوج 1342 - 1365(نشین علی بام شهید 
صـلی اهللا  (هایی که به یاري پیغمبـر کردم آنمن در طول عمرم گاهی فکر می! برادران

هایی کـه بـه یـاري    شتافتند، چه کسانی بودند و چه ایمانی داشتند و آن )علیه و آله و سلم
هـایی  شـتافتند، چـه گـروه انسـان     )علیـه السـالم  (و امام حسین )المعلیه الس(امام اول علی

       )علـیهم السـالم  (هـا بودند؟ آیا اگر ما در آن زمـان بـودیم، بـه یـاري امامـان و فرزنـدان آن      
ل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (کردم که آیا امامرفتیم؟ گاهی فکر میمی ظهـور خواهنـد    )عجـ

ب برحـقّ او پـرچم انقـالب کـربالي ایـران را بـه       اینکه نائبه یاري او بشتابیم؟ تا نمود تا 
به ایـن فکـر افتـادم کـه کـار و      . هاها و نماز جمعهدست گرفت در تظاهرات و راهپیمایی

شغل زندگی و زن و فرزند خود را رها کنم و در این میان کمر همت بربستم بـراي فـتح   
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کنم که بـه ایـن آرزو رسـیدم؛    میکربال و یاري او و به سوي جبهه شتافتم و خدا را شکر 
گفتنـد جـواب پـدر و مـادر و     کردند و مـی اي مرا از رفتن در این راه نهی میاگرچه عده

علیـه  (گفتم آن جواب را خواهم داد کـه امـام حسـین   دهی و من میبچۀ یتیم را چه می
و  )و آلـه و سـلّم   صلّی اهللا علیه(من نداي رسول اهللا. در روز عاشورا به شیعیان خود داد )السالم

  .فرزندانش را لبیک گفتم
  

  )قم 1339 - 1360(بدخشان ابوالفضل  شهید 
راه جهاد را پـیش گـرفتم و بـا اختیـار      شکنبنا به گفتۀ امام کبیرمان، خمینی بت

هاي نبرد حق بر باطل شتافتم تـا دفـاع از اسـالم و قـرآن و     کامل و داوطلبانه به جبهه
میدوارم که از این آزمایش الهی سرفراز بیـرون آمـده و بـه    والیت فقیه را پیشه کنم و ا

  .ام هست، برسممقام شهادت در راه خدا که آرزوي دیرینه
  

  )اقلید 1324 - 1361(شهید صدراهللا بزرگی  
جهـت   )ارواحنـا لـه الفـدا   (االمام، خمینـی بسب ضرورت زمان و بنا به فرمان نائبر ح

شور و هیجان عازم جبهـۀ حـق علیـه باطـل      پیشبرد اهداف انقالبی و با قلبی مملو از
شدم، امید است که مورد لطف خداي تعـالی قـرار بگیـریم و پـس از پیـروزي، آرزوي      

امید است که کسی مرا به باد مسخره نگیرد و به باد دیـوانگی نگیـرد   . شهادت را دارم
  .خواهم و ازخودگذشتگی و بسفقط تصمیم و اراده می. که روح مرا ناراحت کند
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  )همدان 1336 - 1361(محمدرضا بهرامیان  شهید 
هـا برونـد و آمـوزش ببینـد و     بایـد جـوان  «: فرمودنـد  )ارواحنا له الفدا(روزي که امام

اي بـراي هـر جـوان مسـلمان سـالم بـاقی       ، دیگر جاي هیچ بهانه»مسئله را حل کنند
صلّی اهللا علیـه و  (رمدستور امام، دستور پیامبر اک. ماند تا از رفتن به جبهه سر باز زندنمی

، دستور خداست و واجب، طبـق آیـۀ   )صلّی اهللا علیه و آله و سلم(و دستور پیامبر )آله و سلم
  ؛ بنابراین بایـد بـه وظیفـۀ خـود عمـل      1»اطیعوا اهللا و اطیعوا الرّسول و اولی األمر منکم«

ونـد  بار خداجهادي که هر چند وقت یک. کردم، در غیر این صورت مسلمان نبودممی
آورد، آزمایشی است براي بندگان تا هـر کسـی درجـۀ ایمـان بـه خـدا را در       پیش می

  .مرحلۀ عمل نشان دهد
  

  )بوشهر 1348 - 1365(حمید بهزادي  شهید 
هـل مـن   «گـویی بـه نـداي    جانب با شناخت و آگاهی کامل براي لبیکاین! باري

رد حضـور پیـدا   حسین زمان، بر خود واجب دانستم که در صـحنۀ نبـ  » ناصر ینصرنی
  .کنم و همراه دیگر رزمندگان علیه خصم زبون به نبرد بپردازم

  
  )شهرکرد 1348 - 1366(نژاد اکبر بهشتیعلی شهید 

من با آن شناختی که نسبت به انقالب و امام و اسالم داشـتم، ایـن راه را انتخـاب    
که فقـط افـراد    اینجا جایی است. کس من را با زور و اجبار به اینجا نیاوردکردم و هیچ

گذارند، نه آن افرادي که از خـدا غافـل شـدند و بیـراه     خاص خدا و مؤمنان خدا پا می
  .اندرفته

                                                             
 59وره نسا؛ آیه س -1
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  )نیشابور 1337 - 1365(علی بیات برات شهید 
علی بیات، فرزند حسین با آگـاهی کامـل و هوشـیارانه و در کمـال     جانب براتاین

گـویی بـه   ین اهللا و جهت لبیـک حریت و با میل باطنی خویش جهت یاري رساندن د
در روز عاشـورا کـه امـروزه از     )علیه السالم(ساالر شهیدان» هل من ناصر ینصرنی«نداي 

هـاي نبـرد   آید، به جبههبیرون می )ارواحنا له الفدا(حلقوم فرزند برومندش، خمینی کبیر
سـت از  ام و یقین دارم که این راه همان راهی است کـه در حرا حق علیه باطل شتافته

 )علیـه السـالم  (شکسته و فرق علی )صلّی اهللا علیه و آله و سلم(آن، دندان نازنین پیامبر اکرم
و بهتـرین   )علیـه السـالم  (شکسته و امام حسـین  )سالم اهللا علیها(بشکافته و پهلوي فاطمه

ایـن راه، راه شـهداي محـراب و منبـر شـهداي هفـده       . انـد یارانش به شهادت رسـیده 
راه خـونین رجـایی و بـاهنر و سیدالشّـهداي انقـالب اسـالمی ایـران،        شهریور و ادامۀ 

  .جمهوري اسالمی است تن شهداي حزب 72بهشتی مظلوم و 
  

  )حیدریهتربت 1343 - 1365(رنج محمد پايغالم شهید 
من عاشـقانه ایـن راه را انتخـاب کـرده و در آن قـدم نهـادم و از خداونـد بـزرگ               

ناقابل مرا مقبول درگاهش بنماید و رهبـر عزیزمـان، خمینـی     خواهم که این خونمی
هـدف از  . ... پایـدار بـدارد   )صلّی اهللا علیه و آله و سلم(شکن را تا قیام مهدي آل محمدبت

آمدن من هم به جبهه، پاسخگویی به نداي این رهبران و رهـروان طریـق حقیقـت در    
  .جهت یاري دین عزیز اسالم بوده است
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  )فارس 1350 - 1365(پروانک حیدر  شهید 
طوري که امام عزیز به ملّت شهیدپرور ایـران قـول داده بودنـد کـه امسـال،      همان

ها شـدیم تـا   لبیک به نداي مظلومانۀ امام، راهی جبهه] با[سال پیروزي است و ما هم 
دهیم و اگر قابـل باشـیم و   ] نشان[حمایت خویش را از دستورات الهی و قرآنی ایشان 

. بپذیرد، جان ناقابلمان را فداي رهبر و ملّت اسالمی و دیـن خداونـدي کنـیم   خداوند 
    بـار بـه سـوي دانشـگاه      سپاس خداوندي که توفیـق داد مـرا تـا بتـوانم بـراي اولـین      

بشتابم و اگر لیاقت آن را داشته باشم، در خـدمت اسـالم بـوده و    ) جبهه(سازي انسان
ان پاسخ گـویم و جـان ناقابـل خـویش را     حسین زم» هل من ناصر ینصرنی«به نداي 

این دنیـا بـا   . گرددنثار اسالم نمایم؛ چون انسان از خاك ساخته شده و به خاك بر می
این تجمالتش هیچ ارزشی ندارد و فقط براي امتحان آفریده شده؛ پس چـه بهتـر کـه    

  .یمما بتوانیم در این دنیا و در آخرت اعمال خویش را با صراط مستقیم مطابقت ده
  

  )فسا 1343 - 1365(محمدرضا پوالدچنگ  شهید 
حقیر با آگاهی به این مطلب که این جنگ، جنگ حق علیه باطل است و شـرکت  

  ].رومبه جبهه می[در آن به فرمودة حضرت امام امت از اهم واجبات است، 
  

  )گچساران 000 - 1365(محمدشفیع جعفري  شهید 
رود تـا  مـی  المی بـه رهبـري امـام خمینـی    اینک که انقالب اسـ ! اي آزادگان دنیا

مرزهاي کفر و شرك و نفاق را در هم بشکند و دین خدا را حـاکم بـر گیتـی نمایـد و     
هـاي  هر روزه شاهدیم که دنیاي استکباري براي مقابله با این انقالب اسـالمی توطئـه  

از چیند تا شاید بتواند جلوي صدور انقالب اسالمی را بگیـرد، ولـی غافـل    جدیدي می
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هـا جنـگ تحمیلـی    هاي بزرگ آنیکی از حربه. شدنی نیستاینکه نور خط، خاموشی
بود که بر ملّت مظلوم ایران تحمیل کردند، ولی به حول و قوة الهی سرشان بـه سـنگ   

کـه یـک عمـر    اي کسـانی . هـا هجـوم آوریـم   خورد؛ پس بر ماست که مردانه به جبهه
 )علیـه السـالم  (ما در زمان امام حسـین اي کاش «: گفتیدکردید و میحسین حسین می

اي ، اینک فرزند برومند آن حضرت در جبهـه »جنگیدیمبودیم و در رکاب حضرت می
به آواي ملکوتی امام عزیز لبیک بگویید و بدانید کـه نسـل  . جنگدبه وسعت تاریخ می

کـه  ] اسـت [هاي آینده از شما به نیکی یاد خواهند کرد و ننگ ابـدي بـراي کسـانی    
  .را یاري نکرده و نکنند )السالم ماعلیه(ند زهراي اطهرفرز

  
  )یزد 1330 - 1363(نسب اشکذري محمدحسین جعفري شهید 

. اینکه شش بچۀ کوچک داشت چرا رفـت؟ ضـرر کـرده   ! اي واي: اگر کسی بگوید
 )علیـه السـالم  (اگـر ابوالفضـل  . ضرر کرد، ما هم ضرر کردیم )علیه السـالم (اگر حسین! خیر

شما حاال را نبینید، صحنۀ صحراي محشر را براي خـود  . ا هم ضرر کردیمضرر کرد، م
مجسم کنید، آن روزي که شهدا در عرصۀ قیامت اطراف شمع وجـود سـرور شـهیدان    

. فهمید که ما ضـرر نکـردیم  کنند، آن موقع میپرواز می )علیه السـالم (الحسین اباعبداهللا
هـا بیاییـد کـه    ست، به کـربالي جبهـه  تا دیر نشده است و وقت نگذشته ا! اي برادران

اسـالم زیـر   . رسد که دین غریـب اسـت  به گوش می )علیه السالم(کسی حسیننداي بی
المقـدس و مسـجدالحرام بـه دسـت     بیـت . خـورد هاي ابرجنایتکاران ضربه مـی چکمه

گیـرد؛ پـس چـه    کشد که مرگ گریبان شـما را مـی  نابکاران افتاده است و طولی نمی
باشـید و لحظـۀ آخـر     )علیه السـالم (ها به یاد عاشوراي حسینبالي جبههبهتر که در کر

را مالقات کنید و از دنیا بروید که بـزرگ فلسـفۀ قتـل شـاه دیـن       )علیه السـالم (حسین
اگـر مـا قـرار باشـد زیـر سـتم       . است که مرگ سرخ به از زندگی ننگـین اسـت  ] این[
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امام حسـین زمـان، خمینـی    آمریکا و شوروي برویم؛ پس چه بهتر که گوش به فرمان 
سـالم اهللا  (دور است کـه فرزنـد فاطمـه   . »هیهات منّ الذّله«: گویدقهرمان باشیم که می

اگـر هـزار بـار کشـته     . و یارانش زیر ظلم این جنایتکاران بروند همچون خمینی )علیهـا 
    .شوند، حاضر نیستند که دست بیعت به یزیدیان بدهند

  
  )ریزنی 1333 - 1361(منصور جلوداري  شهید 

ام بوده کـه  ام، وظیفۀ شرعیاگر دست از زندگی دنیوي کشیده! همسرم و فرزندانم
. را لبیک گفته باشـم  امام» هل من ناصر ینصرنی«از اسالم و قرآن دفاع کنم و صداي 

. اش کنـیم، حـال راهـش را ادامـه خـواهیم داد     ایم کـه یـاري  اگر در روز عاشورا نبوده
شید و خدا را فراموش نکنید و هـر لحظـه بگوییـد رضـایم بـه      شماها هم به یاد خدا با

سـعادت یـاري کـرد کـه در     ] اگـر [به حول و قوة الهـی  ! ... رضاي تو، اي خداي بزرگ
و دین خود را از ایـن  ] بجنگم[جبهۀ جنگ علیه باطل بشتابم، شاید بتوانم در راه خدا 

  .راه ادا کرده باشم
  

  )فسا 1334 - 1366(زاده جهرمی العابدین جمالزین شهید 
در عزاي حسین گذراندید و در نوحـه و  ] را[اي کسانی که عمري ! عزیزان من

هـا  کردیـد و بـه خـاطر آن اشـک    ها از وقایع محرّم و عاشورا صحبت مـی مصیبت
علیـه  (امـروز حسـین  ! دادیـد مـی » یا لیتنی کنت معکـم «کردید و نداي جاري می

نـداي   )ارواحنـا لـه الفـدا   (انمان، پیرجمـاران امروز حسین زم. خواندشما را می )السالم
. دارمخـودم را خیلـی دوسـت مـی    ! خـدایا . دهدمی]سر[» هل من ناصر ینصرنی«

خواهند نور زندگی را دوست دارم، اما دشمنان می. فرزند و خانواده را دوست دارم
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افران و مشـرکان  خدا را خاموش کنند، ولی خدا نور خود را خواهد تاباند؛ گرچه ک
سـال از   6وصیتم به آن برادرانی است که اکنون که بیش از  ١.ا هیچ خوش نیایدر

اند، چه تـوجیهی بـراي ایـن عملشـان     گذرد و هنوز پا به جبهه نگذاشتهجنگ می
ایی اسـت  هـ آن روي سخنم با. روز خورها نیست دارند؟ روي سخنم با نان به نرخ

روي سخنم . باشدمی گویندمی» کمکم و حرب لمن حاربمانّی سلم لمن سال«که 
  .اندهایی است که اسالم را با جان و دل پذیرا شدهبا آن
  

  )بوشهر 1334 - 1361(حسن جمالی  شهید 
ه بـه    )علیـه السـالم  (امام علـی  با الهام از فرمایش! برادران و خواهران مسلمان و توجـ

آخر جملـۀ شـیوا و    و در )علیه السالم(شعار جانفزاي معلّم شهید و شاهدم و امام حسین
ت حاضـر آرامشـی     )ارواحنا له الفـدا (خداگونۀ امام عزیزم، خمینی کبیر ه به موقعیـبا توج

اي بر آن شدم تا به هر قیمتی که شده براي بازگردانـدن آرامـش خـود چـاره    . نداشتم
عجل اهللا تعـالی  (ّعصرباره عاشقانه و مشتاقانه با عنایت ویژة حضرت ولیدر این. بیندیشم

هـل مـن ناصـر    «عازم جبهۀ قیام علیه باطل گردیدم تا شـاید بـه نـداي     )فرجه الشریف
  .گویان افتخار بورزمحسین زمانم لبیک» ینصرنی

  
  )شوشتر 1319 - 1361(خسرو جمشیدیان  شهید 

از آنجایی کـه  ! نور چشمی و فرزند گرامی و ارشد خود، اي حسین جمشیدیان
طبـق دسـتورات اسـالم و پیـروي از فرمـان      دانی که من از نظر وجدان و خود می

براي نبرد علیه کافران بعثی عراق بـه جبهـه    )ارواحنا له الفدا(امام امت، خمینی کبیر
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اعزام شدم تا در راه خدا و به خاطر رضاي خدا جان خـود را فـداي اسـالم اصـیل     
اي دلیرانـه بجـنگم تـا    ها در مقابل دشمن کافر همچون رزمنـده نمایم و در سنگر

این صدام نوکر آمریکا و کافر بعثی را شکست دهیم و اسـالم اصـیل را در کشـور    
عراق ثابت و برادران مسلمان عراق را از چنگ این کافر بعثی آزاد نماییم و دیگـر  
هیچ ابرقدرتی نتواند در برابر رزمندگان دلیر و ملّت مسلمان همیشه بیـدار ایـران   

  .قد علم کند
  

  )تبریز 1336 - 1361(ی خلیل جمیلابراهیم شهید 
ایم، باید راهی را انتخاب کنـیم کـه راه فـالح و    ما که اسم خود را مسلمان گذاشته

که حسین زمان، خمینـی  )علیه السالم(رستگاري و راه خداست و این راه جز راه حسین
بدین جهت وظیفـۀ  . باشد، راه دیگري نیستدهندة راهش میادامه )ارواحنا له الفدا(کبیر

حسـین زمـان لبیـک گفتـه و راه یـاران      » هل من ناصر ینصـرنی «که به نداي ماست 
را که همانا نبرد با کفّار و یزیدیان و نجات اسالم است، ادامه دهـیم   )علیه السالم(حسین

و اگر لیاقت شهید شدن را داشته باشیم، با خون خود درخت اسالم را آبیاري کـرده و  
هاي ظلـم و  قدر با یزیدیان بجنگیم تا کاخباشیم، آناگر نداشته . کافران را رسوا سازیم

ت، روح خـدا، آن    ستم آنان را از بین برده و اسالم و قوانین قرآنی را به رهبري امام امـ
  .تجلّی وحدت و آن پیرجماران گسترش دهیم

  
  )کهگیلویه 1346 - 1364(عبدالرّشید جناب  شهید 
خواهـد در آینـده بـه    دارد و مـی دانی جوانی که آرزوها در پیش خودت می! خدایا

نامه و خـداحافظی از ایـن دنیـا بـرایش     آرزوها و امیدهایش برسد، نوشتن یک وصیت
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گـذرد و هـر روز   هـا مـی  هـا و سـال  گران و سخت است، ولی از آنجایی که روزها و ماه
افکنـد و سـخنان   خورشید نور طالیی خود را بر مزار شهدا و روسـتاها و کشـورها مـی   

هـاي  هـا و رسـانه  آورد، از روزنامـه ت و تنها کسی که ستمگران را به لرزه در میامام ام
شـود کـه آرزوهـاي    شنویم، باعث مـی خوانیم یا میشود و ما که میگروهی پخش می

اي کـه در آن دانشــگاه  هـا، جبهـه  دنیـوي خـود را کنـار بگـذاریم و بـه سـوي جبهـه       
ن در مورد ارتش بیسـت میلیـونی   یکی از سخنا. باشد، بشتابیمخودسازي و جنگ می

ــا شــود تــا   اینکــه تمــامی مستضــعفان جهــان واســت کــه بایــد هرچــه زودتــر مهی        
زدگان جهان و آن کسانی کـه چشـم بـه راه ایـن پاسـداران و ایـن بسـیجیان        قحطی

  .هستند را نجات دهد
  

  )آبادان 1315 - 1365(زاده عبدالمجید چروم شهید 
خواهید، فقط امام را دعا کنید؛ زیرا مـا بـراي اعـتالي    یاگر هم آرامش روح ما را م

  .بریماسالم و با رهبري این مرد بزرگ به صف دشمنان ملحد یورش می
  

  )الرستان 1340 - 1361(محمد حسنی علی شهید 
سـر داده، ایـن را تکلیـف    » هل من ناصـر ینصـرنی  «اکنون که حسین زمان نداي 

م را لبیـک گفتـه باشـم و اگـر در ایـن راه بـه       آمدم تا نـداي امـا  . دانمشرعی خود می
گونه که رهبر جهان اسـالم،  همان]. ... ام[شهادت برسم و به آرزوي دیرین خود رسیده

گونـه  با ایثار خون خود به اسالم جان بخشیده و همان )علیه السالم(حضرت امام حسین
، هـم »ون دارددرخت اسالم براي رشد خود احتیـاج بـه خـ   «: فرمایدکه امام امت می
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باشم، امیدوارم به شهادت برسـم تـا شـاید    اکنون که عازم جبهۀ جنگ علیه باطل می
  .با ایثار خون بتوانم مختصر کمکی به اسالم عزیز بنمایم

  
 )همدان 1335 - 1359(محسن حسنی  شهید 

شکن، براي در هـم کوبیـدن   بندة خدا محسن حسنی به امر امام امت، خمینی بت
شـوم و بـه قـول امـام     اسالم به جبهۀ جنگ و جهاد با کافران عازم میدشمنان خدا و 

. ... دهـم ام و اگر بکشم، بـاز تکلیـف را انجـام مـی    اگر کشته شوم، تکلیف را انجام داده
نداي رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوري اسالمی حضـرت امـام   ] به[جانب نیز این

و «: فرمایـد بخـش اسـالم کـه مـی    ز آیات حیـات گیري ابا الهام )ارواحنا له الفـدا (خمینی
لبیک گفتـه و بـراي پنجمـین بـار بـه یـاري رزمنـدگان         1»قاتلوهم حتّی ال تکون فتنه

ذیرد باشد که خداي تبارك تعالی ما را به عنوان سرباز کوچک امام زمـان بپـ  . شتابیدم
  .قرار دهد )السالم ماعلیه(بن علیو در صف شهداي کربالي حسین 

  
  )تهران 1344 - 1361(زاده ی حسینعل شهید 

جاي بسی شکر و سپاس به درگاه خداوند متعـال هسـت کـه توفیـق زیسـتن در      
اي کـه بـه یـاري    جامعه. چنین جامعۀ بزرگ الهی و اسالمی را به ما عطا فرموده است

هاي خردمندانۀ روح خدا و امیـد مستضـعفان، خمینـی    تعالی و با رهبريحضرت حق
اوج ایـن  ] بـه [رود تـا  به شکوفایی رسید و همچنان بـه پـیش مـی    )لفداارواحنا له ا(عزیز

اي کـه بـا توکّـل بـر قـدرت الیـزال الهـی در مقابـل تمـامی          جامعـه . شکوفایی برسد
هاي جنایتکار ایستاده و با استقامت و پایداري خویش پشت آنـان را بـه لـرزه    ابرقدرت
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آموختـۀ مکتـب   ت بـزرگ درس شان کشانده است؛ این اسـ انداخته و به ذلّت و خواري
او از ایثار و گذشت و فداکاري و اسـتقامت و شـجاعت مـوالي خـویش     . سرخ شهادت

درس آموخته است و اینکه چه عالی قـدم بـر میـدان عمـل نهـاده       )علیه السالم(حسین
را  )علیـه السـالم  (حسین» هل من ناصر ینصرنی«نداي مظلومیت اسالم را و فریاد . است

گویی از یکـدیگر  اران شنیدند و عاشقانه لبیک گفتند و در این لبیکاز حلقوم پیر جم
ت   ایم کـه چگونـه عزیـزان و جگرگوشـه    شاهد بوده. گیرندسبقت گرفته و می هـاي امـ

بـه خـون   . قطعـه شـد   اسالمی به خون خویش غوطه خوردند و پیکر مطهرشان قطعه
ایـم و اکنـون بـر    شاهد بودهمظلوم انقالبمان را به سرداري بهشتی مظلوم  72غلتیدن 

  . ماست که راه سرخ و خونین شهیدانمان را تداوم بخشیم
  

  )کازرون 1343 - 1367(نژاد سیروس حسین شهید 
در سرزمین خونین کربال بدون یـار و یـاور و مظلومانـه     )علیه السالم(اگر امام حسین

ایشـان   »هل من ناصـر ینصـرنی  «به دست یزیدیان به شهادت رسید و کسی به نداي 
هـل مـن ناصـر    «گویان بـه نـداي   جواب نداد، اکنون ما عاشوراییان و کربالییان، لبیک

زده و  حسین زمان لبیک گفته و یکبـار دیگـر تـاریخ خونبـار تشـیع را ورق     » ینصرنی
  .کنیمکربالهاي دیگري پیدا می

  
  )مشهد 1343 - 1365(سیدیحیی حسینی  شهید 

بر خود واجـب و   )ارواحنا له الفـدا (اسالم، خمینی عزیزالشّأن بنا به فتواي رهبر عظیم
الزم دانستم که از سنگر تعلیم و تربیت به این سـرزمین خـون بیـایم تـا اینکـه علیـه       
متجاوزان بعثی صهیونیستی بجنگیم و راه شهیدانی را کـه فـداي اسـالم شـدند و بـا      
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پیوسـتند، ادامـه    خون سرخشان درخت تنومند اسالم را آبیاري کردند و بـه لقـاء اهللا  
ـ  دهم و اگر خداوند بر ما منّت گذارد و توفیق ل دهد که در راهش به فیض شهادت نائ

مـردن اسـت و آرزوي    گردیم و جان خود را فدایش کنیم، به راستی این بهترین شیوة
ام همین بوده و کامم با شهد شهادت شیرین گشته و بدانید به وصـال خـویش   دیرینه
  .امرسیده
  

  )استهبان 1341 - 1367(مود حسینی مح شهید 
  :هدف از جبهه رفتن حقیر به شرح زیر است! اما دوستان و آشنایان

اشهد ان ال اله «: گویم با تمام وجودمدهم و میحقیر شهادت به وحدانیت خدا می
بر خود واجب و الزم دانستم . »الّا اهللا وحده ال شریک له و اشهد انّ محمد عبده و رسوله

این زمان که اسالم عزیز در معرض حملۀ ملحدان قرار گرفته است، به فرمان قرآن  تا در
کریم و از زبان امام امت لبیک گویم و تا سرحد توان تالش نمایم و مطمئن هستم که 
این راه، راهی است که خداوند متعال جهت آزمایش بندگان مؤمن تعیین فرموده است 

روم و راضی هستم به آنچه که پس این راه را من می و راهی است که او پسندیده است؛
رضایت خداوند متعال در آن است و این جان ناقابل که امانت اوست را به خودش واگذار       

پرست خیال نکنند که اي از افراد دنیانمایم و در این راه عاشق جانبازي هستم و عدهمی
یرا دنیا سراي فانی است و هر کس براي روم؛ زحقیر به امید کسب موفّقیت ظاهري می

ا       اهداف زودگذر تالش نماید، خود را در وادي خسـران و زیـان سـوق داده اسـت و امـ
چـرا نـداي او را   ! ایـد هستید و مهیا شده )السالم ماعلیه(کسانی که پیرو حسین بن علی

سالم نبود؟ و اولین پاسدار ا )السالم ماعلیه(گویید؟ مگر حضرت حسین بن علیلبیک نمی
در برابر ظالمان ایستاد،  )علیه السالم(آیا به ما فرمان نداده است تا با ظلم نسازیم؟ حسین

. دست ذلّت به یزیدیان نداد و ما هم نباید بدهیم )علیه السالم(حسین. ما هم باید بایستیم
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علیه (حسین. با صدام زمانش سازش نکرد و ما هم نباید سازش کنیم ) علیه السالم(حسین
از خون خود و جوانانش و اصحاب و خویشان گذشت و ما هـم بـراي ادامـۀ راه     )السالم

بایست از خون ، چنانچه صادقانه پیرو آن بزرگوار هستیم، می)علیه السالم(خونین حسین
که امروز به دست  )علیه السـالم (گذاري کنیم و زیر لواي حسینخود و عزیزانمان سرمایه

 ن شـاء اهللا اگران ادامه دهیم که شده است، به مبارزه و پیکار با فتنه برافراشته اهللا روح
  .پیروز خواهیم شد

  
  )قائنات 1348 - 1366(نژاد گوشیک سیدحمید حسینی شهید 

از آنجایی که بر خود وظیفه دانستم که به جبهه عازم شوم کـه مملکـت و کشـور    
و درس را رهـا کـردم و   اسالمی احتیاج به من و امثال من را داشـت، سـنگر مدرسـه    

ت فرمودنـد کـه      هـا  جـوان «آمدم در این دانشگاه تا علم بیاموزم و از آنجا که امـام امـ
، مـن هـم   »ها را پرکنند و وظیفۀ شرعی هر فرد است که به جبهه بـرود بروند و جبهه

هاي حـق علیـه باطـل    این سخنان امام عزیزم را از دل و جان خریدم و رهسپار جبهه
با خود فکر کردم که اگر ما به جبهـه  . نم خدمتی به اسالم عزیز کرده باشمشدم تا بتوا

ت محتـرم و اسـالم عزیـزم لطمـه وارد       نرویم و خدا ناخواسته اگر این دفعه بر روحانیـ
از آنجا بود که در ایـن برهـه از زمـان دل از دنیـا     . ها در رکود خواهند بودشود، تا قرن

بجنگم و این بار هم به خاطر رضاي خداونـد تعـالی    کندم و آمدم که با صدامیان کافر
  .رومها میو به خاطر امام عزیزم به جبهه
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  )مشهد 1335 - 1361(محمدرضا حقیقی  شهید 
، )ارواحنا لـه الفـدا  (امام خمینی» هل من ناصر ینصرنی«روم به جبهه تا نداي من می

ه خـدا را داشـته باشـم    این حسین زمان را لبیک گفته و چنانچه لیاقت شـهادت در را 
؛ از 1»انّـا هللا و انّـا الیـه راجعـون    «. که همان آرزوي دیرینۀ من است، به آن دست یـابم 

اگر بناست بمیرم؛ پس کشته شدن در راه خـدا چـه بسـا    . رویماوییم و به سوي او می
  .افتخاري جاودانه است

  
  )سمنان 1338 - 1365(پور علی حیدري شهید 

ت شرعی و الهی خود عازم جبهـۀ نبـرد حـق علیـه باطـل      جانب بنا به مسئولیاین
شدم تا به نداي امام عزیز لبیک گفته باشم و بتوانم با نثار خون ناقابـل خـود، درخـت    
. تنومند اسالم را آبیاري کنم؛ چراکه این درخت براي بقاي خودش محتاج خون اسـت 

عاملـه شـویم و در   رویم تا در مسلخ عشـق و ایثـار بـا خـداي خـود وارد م     ما می! آري
توانـد مـا را از   جانی که از خود او است و اگر هر لحظه اراده کند، می 2]خونینجبهۀ [

نصیب گرداند، بهشت و زندگی جاوید را به معامله و معاوضه بگـذاریم و او خـود   آن بی
  .خونبها و دیۀ ما گردد

  
  )سمنان 1344 - 1365(جمشید خراسانیان  شهید 

کـه   )ارواحنـا لـه الفـدا   (اختیار خود و با توجه بـه فرمـان امـام   بندة حقیر با آگاهی و 
اند و با اعتقاد به اینکه این جنگ بـین حـق و باطـل    حضور در جبهه را تکلیف فرموده
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است و باطل نیز رفتنی است و با این نیت که بتوانم با حضور خـود در منطقـه کمـک    
  ].یابمجبهه حضور میدر [بسیار ناچیزي به اسالم و مملکت اسالمی بنمایم، 

  
  )ممسنی 1333 - 1365(اهللا خسروي فرج شهید 

هاي ام و تا آخرین قطرهلبیک گفته. لبیک به نداي رهبر معظّم، امام خمینی
است،  )صلی اهللا علیه و آله و سلم(خونم از فرمان رهبرم که فرمان خدا و قرآن و پیامبر
دیرینۀ شهداي صدر اسالم تا  پیروي خواهم کرد و این راه مقدس را که آرزوي

  .دهمشهداي خونین حسینی بوده است، ادامه می
  

  )مراغه 1334 - 1360(آباد بلوك رضا خیري شهید 
بدانید که در معرض آزمایش خداونـد قـرار داریـم و آزمـایش     ! اي مسلمانان باتقوا

 آیـد؛ پـس بـه خـاطر    همیشه در شداید زندگی و تاریخ و در زمان تنعم به عمـل مـی  
اینکه مبادا از آزمایشات الهی مردود شوم، اقدام به رفتن به جبهۀ حـق و اسـالم علیـه    
باطل و کفر کردم تا همچون مجاهدین رشید صدر اسالم که پشـت سـر رهبـر خـود،     

دشمنان خدا و بشـریت  ] با[ )صلّی اهللا علیه و آله و سلم(یعنی پیامبر خاتم، حضرت محمد
پشت سر ولی فقیه و بـه اطاعـت از او کـه همـان     ] در[جنگیدند، به جهاد مقدس می

باشد دسـت یـابم و بدانیـد    می )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(فرمان امام زمان] از[اطاعت 
باشد؛ پس آگاه باشید و هدف پـاك  ام ایمان به خداوند و روز قیامت میکه تنها انگیزه

آوردن  ه و براي بـه حرکـت در  هاي مردشهداي اسالم را دریابید که براي نجات انسان
نمایند و شـما بایـد ادامـه   تاریخ براي خاطر خدا، جان عزیز خود را به ارزانی تقدیم می

، یعنی آمـادگی همیشـگی بـراي دفـاع از حـریم مقـدس       ]باشید[دهندگان راه شهدا 
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] را داشـته [اسالم و قرآن و جهاد در راه خـدا و کشـتن و کشـته شـدن در سـبیل او      
هـاي نبـرد         ستان مـن بایـد بداننـد کـه ایمـان خـود را بـاألخص در میـدان        دو. باشید

تـر از  هاي ما باید بدانند که کشته شدن در راه خدا شیرینهمسایه. توانند بسنجندمی
  .هاي دنیاستهمۀ شیرین

  
  )شاهین دژ 1339 - 1365(نصراهللا داودي  شهید 

ع از دیـن و اسـالم بـه جبهـۀ نـور علیـه       براي دفا )ارواحنا له الفدا(به فرمان امام امت
  .ظلمت با میل و اراده لبیک گویید

  
  )جهرم 1331 - 1361(اهللا درافشان عزّت شهید 

ایـم  آماده گشته )علیه السالم(اینک که با شیفتگان راه حسین. 1»انّا هللا و انّا الیه راجعون«
ین زمـان، امـام   و حسـ  )علیـه السـالم  (که با معشوق خود مالقـات کنـیم، از امـام حسـین    

ایم که زیر بار ظلم نرویم و این صـدامیان کـافر را کـه بـه     آموخته )ارواحنا له الفـدا (خمینی
اند و خاك مـیهن عزیـز اسـالمی مـا را     فرمان شیطان بزرگ بنا به نابودي اسالم گذاشته

را ) بـل جـان ناقا (دان تاریخ بیندازیم و این پشیز اند، با خفّت و خواري به زبالهاشغال کرده
  .در راه اسالم و میهن اسالمی هدیه کنیم و نداي بزرگمرد حاکم را لبیک گوییم

  
  )قم 1340 - 1362(اصغر دفتري  شهید 

ت،    با درود فراوان به روان پاك شهداي اسالم و با درود فراوان و بیکران بر امـام امـ
بـه عـرض    )ه الفداارواحنا ل(یار مستضعفان و خصم مستکبران، امام خمینیابراهیم زمان، 
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ام، با آگـاهی کامـل بـوده و بنـا بـر فرمـان       رسانم که من راهی را که انتخاب نمودهمی
رفت، به خاطر خدا بـود و   )علیه السالم(راهی را که حسین. روممبارك امام به جبهه می

رویـم تـا   ما جوانان ایران براي خشنودي خداوند متعال به جبهه حق علیـه باطـل مـی   
هوري اسالمی را با خون خود امضا کنیم و با خون پرخروش خـود مشـت   حقّانیت جم

امیدوارم که این راهـی را کـه مـن انتخـاب     . سرایان زمان بکوبیممحکمی بر دهان یاوه
کننـد؛  می زیرا همۀ اینان بازگشت ام، بهترین راه براي نزدیک شدن به خدا باشد؛کرده

  .ننده باشدپس چه بهتر که بازگشت ما نیز به وسیلۀ آفری
  

  )الر 1339 - 1361(پیما ناصر راه هیدش 
، بنـده هـم   »ها را پر کنیدجبهه! جوانان عزیز«با توجه به فرمودة امام عزیزمان که 

هاي جنگ بروم و بـرادران عزیزمـان را   بر اساس موازین قرآنی بر آن شدم که به جبهه
انقالب عظیم اسالمی را به تا آنجا که در توان دارم، کمک کنم و با پیروزي کامل حق، 

  .تمام جهان صادر کنیم
  

  )تهران 1333 - 1365(زاده حسن رجب شهید 
تقریباً شش سال از جنگ تحمیلی عراق گذشـته و چنـدي پـیش امـام عزیزمـان      

و » باشـد ها از اهم واجبات مـی شرکت در جبهه«فرمان تاریخی خود را اعالم کرد که 
اي حسین زمان لبیک گفته و عازم جبهه شـدم تـا   من نیز به نوبۀ خود با آگاهی به ند

امیدوارم که خداوند مـرا در ایـن راه   . شاید من نیز دین خود را به اسالم عزیز ادا نمایم
باشـد، ولـی امیـدوارم خداونـد از     دانم گناهان من بسیار مـی می. استوار و پایدار نماید
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بینند، حتماً به جبهـه  ی میامیدوارم که کسانی که در خود توان رزم. گناهانم درگذرد
  .آمده تا فردا ناراحت نباشند و خود را سرزنش نکنند

  
  )سمنان 1323 - 1361(اهللا رجبی نعمت شهید 

حسـین زمـان، امـام    » هل من ناصـر ینصـرنی  «در زمان مظلومیت اسالم به نداي 
لبیـک  جهت دفاع از اسالم عزیز و سرزمین اسـالمی   )ارواحنا له الفدا(امت، خمینی کبیر

  .نمایمگفته و در جبهۀ حق علیه باطل شرکت می
  

  )مرکزي 1341 - 1362(محمد رحیمی  شهید 
من محمد رحیمی تا آخرین قطرات خونم به خطّ سرخ والیت اعتقاد داشـتم کـه   

بیـنم و اطاعـت از او را واجـب    مـی  )ارواحنا له الفـدا (اهللا اکنون والیت را در خمینی، روح
امر به جبهه آمدم و به نام شهدا، این شاهدان همیشـۀ تـاریخ   دیدم و بر اساس همین 

باختگان راه عشق و شهادت و ایـن مجاهـدان   و این رهروان راه سرخ ثار اهللا و این پاك
انّـی ال  «اهللا که رفتند تا به تمام یزیدیان در طول تاریخ بگویند کـه   سبیل راستین فی

صـلی اهللا علیـه   (اگر دین پیامبر گرامی. »ین الّا برمااري الموت الّا السعاده و الحیاه مع الضّالم
    اي شمشـیرها، اي  ] پـس [مانـد؛  جز به کشتن مـا پایـدار و مسـتقیم نمـی     )و آله و سلم

هایمان را قطـع  ما را در برگیرید، دست! هاها و خمپارهها و اي توپها، اي مسلسلتیغ
  .کنید، پاهایمان را از تن جدا کنید
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 )گنبد کاووس 1343 - 1364(یمی حسین رح شهید 
تـر بـه   بعد از پیام امام مبنی بر اینکه جوانان بروند به جبهه و جنگ را هرچه سریع

اهللا خود را مکلّـف دانسـتم    پیروزي برسانند، بنده به عنوان عضو کوچکی از امت حزب
لمان نیـاز دارد، بـر تمـام افـراد مسـ     ] به افراد[که به جبهه بروم و از آنجایی که جبهه 

تکلیف است که به جبهه بروند و باز هم از آنجایی که به مسئولین کشوري و لشـکري  
اهللا دارد، بنده و تعـدادي دیگـر از بـرادران     اعالم کردند که جبهه نیاز به جوانان حزب

ل  ي دیار عاشقان در حال شتابیم که ابه سو الهـی قـرار   ] درگـاه [ن شاء اهللا مورد تقبـ
هـا رفتنـد و   ها، و خیلی بابـایی ها، عادل جنگیز یاران، وحدانیراهی که خیلی ا. گیرد

هـا جـان خـود را    اصـغر رمضـانی  آن هم به سرزمینی که شهداي گمنام از جمله علـی 
که قبـل از وارد شـدن بـه آن    ] رویممی[به سرزمینی ! آري. فداي معشوق خود کردند

بایـد بـر سـر    مـی  سرزمین باید وضو گرفت و باید غسل کـرد و خـاك آن سـرزمین را   
ریخت که شاید به حرمت آن خاك خـدا گناهـان مـا را ببخشـید و از خـداي بـزرگ          

  .خواهم که نیت ما را از هر گونه ناخالصی پاك بداردمی
  

  )یزد 1341 - 1363(آبادي محمد رعیت ابراهیمعلی شهید 
ـ   پیامی به ملّت رزمنده و شهیدپرور دارم و این اسـت کـه کمـک    ه هـاي خـود را ب

حسـین  » هل مـن ناصـر ینصـرنی   «توانند به نداي کسانی که می. ها قطع نکنیدجبهه
تواننـد بـه   زمان پاسخ دهند، خود را براي جنگ با کافران آماده سازند و کسانی که می

! بـرادران و خـواهران  . ها کمک کنند، خدا به آنان اجري عظیم خواهد دادپشت جبهه
چـرا انسـان در   . اشـیم چـه در جـاي دیگـر    مرگ دست خداست، چه در رختخـواب ب 

براي یـک  . رختخواب بمیرد؟ اگر انسان باعزّت بمیرد بهتر از آن است که باذلّت بمیرد
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اه سـرخ شـهادت را   مؤمن ننگ است که با خواري بمیرد و به همین دلیل بود که مـا ر 
  .ن شاء اهللا که خدا اسم ما را در طومار شهدا ثبت کندانتخاب کردیم و ا

  
  )بروجن 1339 - 1365(جهانگیر روابروجنی  دشهی 

رسـد و  حسـین زمانمـان بـه گـوش مـی     » هل من ناصر ینصرنی«اکنون که نداي 
موقع امتحان الهی فرا رسیده، بر ما الزم شد که بـه ایـن نـدا لبیـک گفتـه و در ایـن       

کنـد کـه   امتحان خود را محک بزنیم؛ چراکه خداوند هر آینه مؤمنـان را امتحـان مـی   
پندارنـد بـه محـض آنکـه بگوینـد ایمـان آوردیـم رهایشـان              آیا مردم می«: مایدفرمی
نماییم؟ همانا ما امتی که پـیش از اینـان بودنـد را بـه     ها را امتحان نمیکنیم و آنمی

امتحان و آزمـایش درآوردیـم تـا خداونـد دروغگویـان را از راسـتگویان کـامالً معلـوم         
از این امتحان روسفید بیرون آمده و به درگاه خداونـد   امید است که بتوانیم. 1»گرداند

  .پذیرفته شویم
  

  )فارس 1343 - 1365(عباس روستا  شهید 
با توجه به رهنمودهاي امام مبنی بر شرکت در این میدان مقدس، عازم 

به عنوان یک نفر از این جامعه که تمامی افراد در امور مربوط به . جبهه شدم
باشند و امیدوارم بتوانم در جامعۀ اسالمی مسئول میجامعه به خصوص آن هم 

گام نهم، نه از براي هوا و هوس، بلکه در جهت رضا و خشنودي خدا و ] راه[این 
باشد و لبیک به نداي امام عزیزمان که در این برهه از زمان احتیاج به نیرو می

                                                             
الیفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم فلـیعلمن   احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم«اشاره به  -1

   2-3 ؛ سوره عنکبوت، آیات»علمن الکاذبینصدقوا و لیالذین اهللا 
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دهد و به می پشتیبانی از این حرکت که اکنون انقالب به سیر تکاملی خود ادامه
  .رودپیش می

  
  )یزد 1345 - 1365(محمود زارعیان  شهید 

دانند، بدانند مسیري که پیمـودم از روي شـناخت صـحیح و معرفـت     که نمیآنان
علیـه  (کامل بوده است و سبب امر این است که با گـوش دل نـداي مظلومانـۀ حسـین    

ارواحنـا لـه   (م خمینـی کرد را شنیدم و به یاري فرزنـدش، امـا  که طلب یاري می )السالم
  .شتاب نمودم، باشد که مورد قبول درگاه خدا باشد )الفدا

  
  )میبد 1339 - 1361(ناصر زارعی محمودآبادي  شهید 

حسین زمانمـان را پاسـخ بگـوییم    » هل من ناصر ینصرنی«مهم آن است که ! آري
ایـن  . م بمانـد رویم تـا امـا  می. ... و او را یاري کنیم و برویم و کشته شویم تا امام بماند

نویسم که هر لحظه امکان دارد مـا را حرکـت دهنـد بـه سـوي      یادداشت را زمانی می
بیـنم و هـر   خطّ مقدم جهت شروع عملیات و من دیگر امیدي در زنده بودن خود نمی

سپاهیان خـودش حسـاب کنـد و امـام     ] جزو[خواهم که مرا لحظه از خداي خود می
  .باشد زمانش مرا به سربازي قبول داشته

  
  )قوچان 1339 - 1366(محمدحسین زرگري  شهید 

هدف از اعزام، کسب فیض از این دانشگاه معرفت و درس گرفتن از مدرسۀ عشـق  
ت  » هل من ناصر ینصرنی«و لبیک گفتن به نداي  امام حسین و ساللۀ پاکش، امام امـ

ت کـه       ]. بوده[ ه بـه پیـام حضـرت امـام امـسـال  سـال را ] ایـن [آیندة جنگ با توج ،
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اند و همتی که برادران نموده و با توجه به استقامتی کـه آحـاد   سرنوشت اعالم فرموده
ن شـاء اهللا رهنمودهـاي امیـد    ا. اندهاي اقتصادي و پشتیبانی داشتهامت ما در صحنه

مستضعفان جهان همچون گذشته به تحقّـق پیوسـته و رزمنـدگانمان بعـد از زیـارت      
  .ل خواهند آمدس شریف نائبالي معلّی به زیارت قدکر

  
  )ممسنی 1345 - 1365(فریبرز ساالري  شهید 

آورش آغـاز شـده و پیـام    )علیه السالم(ام که از کربالي حسینراهی را انتخاب نموده
. اسـت  )ارواحنـا لـه الفـدا   (بوده و اکنون منادي این راه خمینـی عزیـز   )علیه السالم(حسین

ا درسـت تشـخیص دهـم و مـرا جـزو      خوشحالم که خداوند مرا موفّق کـرده اسـت تـ   
برم از درونی که میسر نشود و دلـی کـه   به تو پناه می! خدایا. گمراهان قرار نداده است

و دعـایی کـه   ] بـاال نـرود  [نهراسد و از دانشی که بهره ندهد و از نمازي که فراز نکنـد  
         فقـط از تـو  . روم بـه جبهـه تـا بسـوزم و راه را روشـن کـنم      مـی ! خـدایا . شنیده نشود

خواهم که وجود مرا تباه نکنی و اجازه دهی تا آخر بسوزم و خاکسـتري از وجـودم   می
  .باقی نماند

  
  )کنگاور 1326 - 1362(فر پیرمحمد سجادي شهید 

دانی که بـه خـاطر انجـام تکلیـف شـرعی و اداي دیـن خـود        تو خود می! بارخدایا
و دفـاع از نـاموس    )ارواحنا له الفـدا (نسبت به اسالم و لبیک گفتن به فرمان امام خمینی

کشور اسالمی و با الهام از پیام خون شهداي بزرگ و گمنام به جبهه آمـدم و در ایـن   
  .زمینه هیچ هدف دنیوي در بین نبوده است
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  )ساوه 1326 - 1361(حسن سعیدي  شهید 
حسـین  » هل من ناصـر ینصـرنی  «من بر خود احساس وظیفه نمودم که به نداي 

هاي حق علیه باطـل  لبیک گفته و عازم جبهه )ارواحنا له الفدا(خمینی کبیر زمان، یعنی
هـاي  گردم و من راهی را بهتـر از ایـن بـراي پاسـخگویی بـه یکـی از هـزاران نعمـت        

  ].ام[خداوندي نیافته
  

  )ساوه 1326 - 1361(ن سعیدي حس شهید 
را که بعـد از   اند تا اسالم راستینها و جنایتکاران دست به دست هم دادهابرقدرت

چهارده قرن انقالب اسالمی و جمهوري اسالمی ایران تبلور یافته است، به خیال خـام  
در گوشـم   )علیه السـالم (حسین» هل من ناصر ینصرنی«نداي . خود از ریشه قطع کنند

ۀ و ائمـ  )صـلّی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (انداز شد کـه در زمـانی کـه خـدا و پیغمبـر     طنین
و قرآن غریب گشته اسـت، چـه   ] قرار گرفته[و اسالم در خطر  )سالمعلیهم ال(معصومین

مـن بـر خـود    . اي است که دشمن با تمام تجهیزات خود به میـدان آمـده اسـت   نقشه
حسـین زمـان، یعنـی    » هـل مـن ناصـر ینصـرنی    «احساس وظیفه نمودم که به نداي 

  .باطل کردم هاي حق علیهلبیک گفته و عازم جبهه )ارواحنا له الفدا(خمینی کبیر
  

  )لردگان 1339 - 1365(ابواسحاقی  اهللا سعیديعوض شهید 
کشور جمهوري اسالمی ایران در موقعیتی حساس قرار گرفت کـه صـدام ملعـون    

روز خوزسـتان را   فریب ارباب خود، آمریکاي جهانخوار را خورد که در حدود دو شـبانه 
خوشـبختانه حیلـه و دسیسـه و    به عربستان دوم تبدیل کند و آن را تصرف کند، ولی 

هـاي چشـمگیري   هاي شومی که داشتند، بـرمال شـد و روز بـه روز پیـروزي    آن نقشه
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شود و اکنون وقت یاري و مدد رزمندگان شده کـه بنـدة   نصیب رزمندگان عزیز ما می
وظیفۀ شرعی و عرفی خود دانستم و فرمایشات امام را گـوش نمـودم و   ] این را[حقیر 

  .روانۀ جبهه شدم
  

  )آبادان 1331 - 1366(ناصر سیار  شهید 
حسین زمـان،  » هل من ناصر ینصرنی«جانب ناصر سیار، فرزند قلندر، به نداي این

الشّأن جمهوري اسالمی ایـران لبیـک گفتـه و    ، رهبر عظیم)ارواحنا له الفـدا (امام خمینی
ز یکبـار  بر خود وظیفه دانستم تا به صف دیگر رزمنـدگان اسـالم بپیونـدم؛ زیـرا امـرو     

دیگر اسالم عزیز مورد هجوم ظلـم ظالمـان و مسـتکبران قـرار گرفتـه و وظیفـۀ هـر        
ت اسـالمی خـود و از دیـن خـدا و احکـام        مسلمان غیوري است که از مکتب و حیثیـ
مقدس آن دفاع کند و در هر حـال چـه پیـروزي و چـه شـهادت، در راه خـدا بـه پـا         

سـالمی خـود را فـدا نمـودم کـه      خاستم و براي پیشبرد اهـداف مقـدس جمهـوري ا   
امیدوارم مورد قبـول درگـاه خداونـد قـرار گیـرد و مـا را هـم جـزو بنـدگان خـودش           

  .محسوب بفرماید
  

  )جهرم 1334 - 1362(حسین شاهپوریان غالم شهید 
ام از لطف و عنایت تو گاه در زندگیآید هیچتو شاهدي که به یادم نمی! خدایا

روم که قلباً و الم که به فرمان کسی به جبهه میخوشح. مأیوس و ناامید شده باشم
به فرمان کسی به جبهه آمدم که مرا از فسادها و عقاید . ورزممخلصاً به او عشق می

ها بیرون کرد و راه سعادت و چگونه زیستن و به چه کسی عشق نادرست و انحراف
لشّأن، خمینی دانی که این رهبر عظیم اتو می! خدایا. ورزیدن را به من نشان داد
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سعادت از این باالتر که انسان در لشکري . عزیز چقدر حق و منّت بر گردن ما دارد
ها شهید شود که فرماندة آن قوي و لشکر امام امت، خمینی عزیز باشد؟ شاید ده

  .سال بگذرد و چنین رهبري نصیب این ملّت نگردد
  

  )شوشتر 1338 - 1364(باف محمدزمان شال شهید 
ــا ــدرم، م ــی و خصوصــاً   پ ــز و گرام ــرادران و خویشــاوندان عزی درم، خــواهران و ب

کـنم و پـس از   بار سخنم را با شما با خداحافظی آغاز مـی  این! هاي مهربانممادربزرگ
کنم که جـز فرمـان   طلب بخشش خطاها و گناهانم خیلی خالصه خدمتتان عرض می

 )ارواحنـا لـه الفـدا   (مینـی گویی به فرمان امام خخدا و احساس مسئولیت شرعی و لبیک
ت  هایتـان جـدا   هیچ عامل دیگري قادر نبود که مرا بدین سادگی از شما و مهر و محبـ

  .سازد و به این دیار بکشاند
  

  )شهرکرد 1335 - 1365(قلیان قهفرّخی اکبر شاه شهید 
با میل و رغبت خود عازم جبهه شدم براي اینکـه وظیفـۀ دینـی خـود را کـه      

ادا کرده باشم و همچنین امر والیت فقیه را که فرمـوده هـر    باشد،همان جهاد می
ها برود، اطاعت کرده باشـم و امیـدوارم کـه    تواند، سالح برگیرد و به جبههکه می

. ریزد، بپـذیرد خداوند این خون ناقابل من را که براي پیشرفت اسالم بر زمین می
  .اي بودم گناهکار و شرمندهچرا؟ چون من بنده
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  )گرگان 1333 - 1361(الحسینی دمحمدعلی شریفسی شهید 
نشاندة شیاطین و به روم به جبهه به قصد نابودي ایادي کفر و صدام دستمی
عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (الزمـان [ مـام از رهبر و مرجع همیشه بیدار، نائـب اال  پیروي
 ربـه الـی  و براي رضـاي خـدا ق   )ارواحنا له الفدا(، روح اهللا الموسوي الخمینی])الشریف

  .اهللا
  

  )جهرم 1319 - 1361(عبدالرّسول صحرائیان  شهید 
ت    من بعد از حمد و ستایش و اقرار به یگانگی پروردگار یکتا و شهادت بـه خاتمیـ

و جانشـین آن حضـرت،    )صلّی اهللا علیه و آلـه و سـلم  (منجی عالم بشریت، حضرت محمد
ـ  و یازده فرزندش )علیه السالم(ابیطالب ابن یعنی علی ، امـام  رعصـ ب ولـی و همچنین نائ

: کـه فرمودنـد   )ارواحنـا لـه الفـدا   (، حضرت امام خمینـی )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان
اکنـون کـه   » .خاتمـه دهنـد   ها را تقویت نمایند و بروند به این مسـئله ها جبههجوان«

مـن و  خـواهم کـه   باشم، از خداوند منّـان مـی  هاي نبرد حق علیه باطل میعازم جبهه
دیگر همرزمانم را یاري فرماید تا بتوانیم به نداي رهبر فـداکارمان، حضـرت اباعبـداهللا   

اي امـام  . لبیـک گـوییم  » هل مـن ناصـر ینصـرنی   «: که فرمودند )علیه السالم(الحسین
! لبیـک . لبیـک اي خمینـی کبیـر   : دهـیم سال مـا جـواب مـی    1400بعد از ! بزرگوار

ها بدانند، منافقین بدانند که تا یـک  ها بدانند، صدامیتابرقدرت آمریکا و سایر ابرقدر
ایم، به پـیش خـواهیم رفـت و    قطره خون در بدن ما هست، در راهی که قدم گذاشته

مـن سـرباز خمینـی    . ها را به یاري خداوند قهار به خاك خـواهیم مالیـد  پوزة همۀ آن
: زنـم ر زنده، باز صدا میاگر صدبار کشته شوم و دیگر با. هستم، ما مردم کوفه نیستیم

من بنا بر رسالتی کـه  . ... کنماکبر، خمینی رهبر و جانم را فداي اسالم و قرآن می اهللا
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بر دوشـم نهـاده و بنـا بـه فرمـان امـام        )علیه السالم(و امام حسین )علیه السالم(امام علی
انتظـار دارم   شوم و از شما یارانراهی جبهه می )ارواحنا له الفدا(عزیزمان، خمینی بزرگ

ــدة راه علــیکــه ادامــه ــه الســالم(دهن ــه الســالم(و حســین )علی ــام  )علی ــه فرمــان ام و ب
  .باشید )ارواحنا له الفدا(خمینی

  
  )فسا 1335 - 1365(ي عبدالرّسول صفر شهید 

را شـنیدیم و بـه عنـوان یـک مسـلمان احسـاس       » هل من ناصر ینصرنی«صداي 
ســتیم بــه کــاروان نــور، بــه کــاروان وظیفــه کــردیم و لبیــک گفتــیم و آمــدیم و پیو

  .)صلّی اهللا علیه و آله و سلم(محمد
  

  )تهران 1336 - 1367(احمد ضیایی  شهید 
    .ایمبنابر وظیفۀ الهی و به امر امام و ولی فقیه در این راه قدم گذاشته

  
  )فارس 1340 - 1365(لطیف طیبی  شهید 

بیم و صدام را از بغـداد بـرانیم   بر ما ملّت ایران است که به یاري امام عزیزمان بشتا
  .و نور اسالم را در عراق نیز منور سازیم

  
  )خوزستان 1343 - 1365(خانی اهللا علینصرت هیدش 

        من با آگاهی کامل نسبت بـه اینکـه دفـاع از اسـالم و جمهـوري اسـالمی از اهـم
ان و باشد، امام را لبیک گفتـه و بـراي یـاري کـردن قـرآن و دفـاع از ایمـ       واجبات می

  .حیثیت کشورم به میدان نبرد شتافتم
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  )تهران 1342 - 1365(چیمه محمد غالمی شهید 
هـا دفـاع از حـق در مقابـل     این عمل من دالیل بسیاري دارد که سرمنشأ همۀ آن

اولین دلیل آمدنم به جبهه اطاعت از مردي الهی است که پـرچم هـدایت   . باطل است
دسـتور   )عجل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف   (امام عصر جامعۀ مسلمین را در دست گرفته و از

تـوان  باشـد و چگونـه مـی   گیرد و اطاعت از او واجب است و موجب رضاي خدا میمی
اي تنهـا گـذارد و در آن صـورت در    چنین راسخ و استوار را در چنین لحظه امامی این

ا به عینـه  پرسند آیا حق رتعالی باشم که از من می جهان آخرت چگونه جوابگوي حق
ندیدي؟ آیا حقّانیت امام و بطالن حکومت تجاوزگر بر تو روشن نبود؟ یا ندیدي خطـر  

را که از دهـان  ) السالمعلیه(کرد؟ پس چگونه نداي حسینبزرگی که اسالم را تهدید می
مبارك آن مرد الهی بیرون آمد، پاسـخ نـدادي؟ و مـن بـراي اینکـه بـا سـربلندي در        

گیرم، وظیفۀ شرعی و الهی و میهنی و اسالمی خـود دیـدم کـه    تعالی قرار محضر حق
آمدن به جبهه را رازي دیگر است کـه مـن   ! اي برادر. در این وادي مقدس قدم گذارم

ام و شاید که تو با تمام وجودت آن را لمـس کـرده   وصف آن را از زبان بسیاري شنیده
جهـت دوري از  قـدم در  شـوي،  هر قدم که از شـهر خـود دور مـی   ! تو اي برادر. باشی

شوي، قـدمی  داري و هر قدم که به سوي جبهه نزدیک میمیجسم غرق گناه خود بر
  .داريمیتعالی و تکامل آن به سوي اهللا بردر جهت پرداختن به روح خود و 

  
  )فارس 1334 - 1364(اسماعیل فرّخی  شهید 

اطاعـت از   هدف و انگیزة مـن از رفـتن بـه جبهـه،    ! برادران عزیز و سروران گرامی
و بـاألخره اطاعـت از    )علیهم السـالم (والیت فقیه که همان اطاعت از ائمه و پیامبر اسالم

اهللا است و پیاده شدن احکام و قوانین اسالم و فراهم شـدن زمینـۀ حکومـت حضـرت     
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و برقراري عدالت و حاکم شدن مستضعفین بر زمین  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي
چون که به هـدفم   آن را داده است و این راه را آگاهانه انتخاب کردم؛ که خداوند وعدة

ورزم و عاشق شهادت بودم و از اینکه خداوند این نعمت بزرگ را به من عطـا  میعشق 
  ].گویممی[العالمین  هللا ربالحمد کرد که به جبهه بیایم و شهید شوم،

  
  )فارس 1340 - 1362(الماس فریدونی  شهید 

حسـین زمـان   » هل من ناصـر ینصـرنی  «روم تا به نداي ل به جبهه میبراي بار او
  .وار به شهادت برسموار وارد به جبهه شوم و حسینلبیک گویم و حسین

  
  )تهران 1338 - 1362(علی فلّاح تفتی  شهید 

  !، لبیک لبیک یا سیدي»هل من ناصر ینصرنی«پس از نداي 
  

  )فردوس 1338 - 1365(محمدابراهیم فیاضیان  شهید 
و یـاران وفـادارش    )علیه السـالم (اگرچه ما در زمان امام حسین! امت قهرمان و دالور

در صحنۀ کربال نبودیم که جان ناقابل خویش را در طبق اخالص گذاشته و با اهـداي  
آن اسالم را یاري دهیم، اما اینک در روزگار خویش کربالي دیگـر و حسـین زمانـه را    

که همانند جدش علیه ظلـم   )علیه السالم(ز تبار پاك امام حسینفرزندي ا. نظاره کردیم
رود که طاغوتیان زمان را از صحنۀ روزگـار محـو   و جهل و بیداد زمانه قیام نموده و می

اینـک وقـت آن رسـیده    . نماید و اسالم واقعی را جایگزین اسالم به انحراف رفته نماید
ه بشتابیم؛ پـس بیاییـد بـا شـهدا هـم     است که بار سفر بربندیم و به یاري حسین زمان
  .ها باشیمبخش راه خونین آنپیمان شویم و به نداي امام لبیک گفته و تداوم
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  )سراب 1337 - 1362(جوقی یاب قلعهمحمدعلی فیض شهید 
کنم که به فرمان رهبـرم، امـامم لبیـک گفتـه و راه شـهادت را      من نیز افتخار می

  .طر امامم و مرجعم باشدکنم، باشد که رضاي خاانتخاب می
  

  )بوشهر 1345 - 1365(زاده علی قاسم شهید 
هـرکس       «طور که امام عزیزمـان، نـور چشـم همـۀ مستضـعفان فرمـود کـه        همان

، بـه خـدا   »توانـد پشـت جبهـه را محکـم کنـد     تواند به جبهه برود و هرکس نمـی می
انقالب عظیمی در درونم بـه   ،)ارواحنا له الفدا(سوگند با شنیدن این پیام پیامبرگونۀ امام

هاي نور علیـه ظلمـت   وجود آمد و بدنم به لرزه افتاد و بدون هیچ اجباري راهی جبهه
  .شدم

  
  )خمین 1339 - 1360(عبدالرّضا قاضی زاهدي  شهید 

رفتن به جبهه از روي غرور من نبوده و این یـک وظیفـۀ   ! خواهران و برادران عزیز
در سنگر مدرسه بودم و درك کردم کـه مـوقعش   شرعی و اسالمی است، ولی من اول 

که همان جبهۀ حـق  ] را[فرا رسیده که سنگر را عوض کنم و این بود که سنگر اصلی 
عجـل اهللا  (ب امام زماننائ» هل من ناصر ینصرنی«به نداي  علیه باطل است، شناختم و

  .را انتخاب کردملبیک گفتم و راهم  )ارواحنا له الفدا(، امام خمینی)تعالی فرجه الشریف
  

  )داراب 1339 - 1362(اسماعیل کاردان  شهید 
کنم که مسلمانم و چون اسالم و میهن اسالمی خـویش را  جانب چون ادعا میاین

دانـم و  بینم و مـی خبران شرق و غرب، توسط عمال بعثیان میمورد تهاجم از خدا بی
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الزم ] بنـابراین [اسالم است؛  و فریاد )علیه السالم(آگاهم که فریاد خمینی، فریاد حسین
این رهبر بزرگ لبیـک گـویم تـا توانسـته باشـم      » هل من ناصر ینصرنی«دیدم که به 

دین ناچیزي از دیون فراوانم را ادا کرده باشم تا شاید خـداي رحمـان و رحـیم از سـر     
انّ  اشهد ان ال اله الّا اهللا و اشهد انّ محمداً رسـول اهللا و اشـهد  «تقصیراتم بگذرد؛ پس 

صلّی اهللا علیـه و  (دهم که رسالت محمدات شهادت میبه یگانگی! خداوندا. »علیاً ولی اهللا
را از جـان و   )علیهم السالم(و امامت یازده فرزندش )علیه السالم(را و موالیی علی )آله و سلّم

  .دل پذیرفتم
  

  )داراب 1344 - 1365(محمدحسن کاویان  شهید 
شوم و هاي نور علیه ظلمت میاکنون عازم جبهههمجانب محمدحسن کاویان، این

روم تا بـار دیگـر بـه نـداي حسـین زمـان، رهبـر        ام میبا رضایت کامل خود و خانواده
لبیک گویم و عاشقانه جان خود را در طبق اخـالص گذاشـته تـا     )ارواحنا له الفدا(عزیزم

ا یـاري داده و سـالح گـرم    مان ربتوانم با نثار خون ناقابل خود اسالم و انقالب اسالمی
عاشقان کربال را بار دیگر بر دوش گیرم و مانند دیگر رزمنـدگان بـا دشـمنان دیـن و     
ایمان ستیز کنم؛ اگرچه عمل خود را در مقابل رزمندگان عزیزي که دلیرانه جنگیدنـد  

بیـنم، ولـی از وظـایف دینـی و     و خون خود را به اسالم هدیه کردند، بس نـاچیز مـی  
بینم که از دین و ایمانم دفاع کنم و روزي نرسد که خون شـهیدانمان  میمکتبی خود 

  .مال شودبر باد رود و پاي
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  )شیراز 1317 -1360(ساري کرمی  شهید 
به خاطر اینکه فرمان امام عزیزمان را اطاعت کرده باشیم، عازم جبهۀ حق علیه 

  .باطل هستیم
  

  )فارس 1342 - 1364(مراد کریمی  شهید 
انتظار کشیدم تا این روز فرا رسید؛ چراکه قبالً هم دو سه بار خواسـتم  بنده خیلی 

هایی که شد، متأسفانه توفیق نیافتم تا اینکـه بحمـداهللا   به جبهه بروم، ولی با مخالفت
هاي نـور علیـه ظلمـت    با یاري خداوند منّان ترتیبی داده شد که بنده بتوانم در جبهه

تـو را شـکر و   ! خـدایا . تـا ایـن روز فـرا رسـید    دل خـوردم  چقدر خون! آه. شرکت کنم
اي از تو را شکر کـه بـه مـن توفیـق دادي تـا گوشـه      ! خدایا. هللاپایان، الحمدسپاس بی

. منـد شـوم  اي، بگیرم تا از بذل و کـرم شـما بهـره   سفرة نعمتت را که براي ما گسترده
امتحـان الهـی    امروز، روز امتحان ماست و باید هوشیار باشـیم تـا از ایـن   . شکر! خدایا

وار رفتن و مانند او سـر و جـان   یا حسین: اکنون دو راه وجود دارد. سربلند بیرون آییم
را  )علیـه السـالم  (وار ماندن و رسالت سنگین خون حسـین باختن و شهید شدن و زینب

بر دوش گرفتن یا یزیدي بودن و در خطّ یزید ماندن؛ پس واقعاً باید حواس مـا جمـع   
اگـر  ! اي حسین. ه اول باشیم تا مورد لطف و رحمت خدا قرار گیریمباشد که جزو گرو

تو لبیک گوییم، امروز بـه  » هل من ناصر ینصرنی«دیروز نبودیم که به نداي مظلومانۀ 
هـاي  لبیک گفتـه و در کـربال   )ارواحنا له الفدا(نداي فرزندت، حسین زمان، خمینی کبیر
اي نـه عثی هسـتیم و إن شـاء اهللا در آینـده   غرب و جنوب ایران مشغول نبرد با کفّار ب

چندان دور در کـربالي فلسـطین و دیگـر کشـورهاي اسـالمی تحـت سـتم شـرکت         
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آرزوي من ایـن  ! اي حسین. خواهیم کرد و این آرزوي دیرینۀ همۀ ملّت مسلمان است
  .پاره باشد است که در قیامت بدن من هم مانند بدن تو پاره

  
  )قوچان 1339 - 1366(ابراهیم کشوري  شهید 

ت کنـونی و فرمـان امـام مبنـی بـر شـرکت          ت جنگ و در موقعیـجه به اولویبا تو
و حب و والیت الهی نیـز  ] نمودم[جانب احساس تکلیف تر از پیش در جبهه، اینفعال
هاي نور علیه ظلمت بشتابم و هیچ بهانه یـا توجیـه و مشـکل    ام نمود تا به جبههیاري

  .ن اقدام نشدبه لطف خدا مانع ای
  

  )دهلران 1347 - 1365(اکبر الچین علی شهید 
دیگـر نتوانسـتم طاقـت بیـاورم و      )ارواحنا له الفدا(با پیام حسین زمان، خمینی کبیر

انسـان یـک  . براي اجراي اسالم عزیز و انجام وعدة خود داوطلبانه به جبهه اعزام شدم
چنین انسانی هرگز خـود  .  باشدمیرد؛ پس چه بهتر این مرگ در راه اهللابار بیشتر نمی

انتهـا و وابسـته بـه    اي بـی یابد، بلکه خود را ذرهارزش نمیپناه و پوچ و بیرا تنها و بی
  .یابدداشتنی مینهایت و دوستپایان به عظمتی باشکوه و به کمالی بیابدیتی بی

  
  )بوشهر 1337 - 1362(اسماعیل محمدپور  هیدش 

را لبیـک گفـتم و بـه     )علیه السالم(شکن و اوالد حسینطلبانۀ خمینی بتنداي حق
مرکز بسیج شتافتم تا به جبهۀ حق علیه باطل بروم و به یاري برادران رزمنده بشـتابم  

  .تا شاید بتوانم خدمتی به اسالم بکنم
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  )مرکزي 1338 - 1363(عباس محمدي  شهید 
یت و لطف خدا نبود، با ستایش احدي که ما را بدین راه راهنمایی کرد که اگر هدا

این سعادت نصـیبم گشـته اسـت کـه در      1]حال که. [شدیماز این مقام برخوردار نمی
بدانیـد کـه مـن    ! برادران و خواهران 2]پس اي[هاي حق علیه باطل حاضر شوم؛ جبهه

است، انتخـاب   )علیه السالم(با دید کامل و با آگاهی کامل این راه را که همان راه حسین
کـه از حلقـوم خمینـی     )علیـه السـالم  (حسین» هل من ناصر ینصرنی«نداي نموده و به 

دشـمنان دیـن و    3]ام تا بـه لبیک گفتم و آمده[بیرون آمده است،  )ارواحنا له الفدا(کبیر
و هـر فرمـانی را کـه    ] اسـت [یک رهبر بـزرگ   4]کبیر[اسالم اعالم نمایم که خمینی 

به قیمت جانمان باشد، ] حتّی اگر[را صادر کند، جامۀ عمل خواهم پوشانید و فرمانش 
  .دهیمآوریم و انجام میبه اجرا در می

  
  )ایالم 1345 - 1365(علی مرادحاصلی لطف شهید 

ام، با کمال رضایت خود و لبیک گفتن به نـداي امـام   این راهی را که انتخاب کرده
  .امت بوده و هیچ اجباري در کار نبوده است

  
   

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
 همان -2
 همان -3
 همان -4
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  )شهرکرد 1344 - 1364(غانی علی مرادي ناحاج شهید 
طور آزاد ایـن راه را برگزیـدم کـه     طور آگاهانه انتخاب کردم و به من این راه را به

اسـت کـه روز    )علیـه السـالم  (این راه امام حسـین . گونه شک و تردید در آن نیستهیچ
مـا  » آیا کسی هست مـرا یـاري کنـد؟   «؛ »هل من ناصر ینصرنی«زد عاشورا فریاد می

  .لبیک گوییم )علیه السالم(نداي حسین باید به
  

  )داراب 1333 - 1361(قلی نوابی عباس شهید 
ات را بـا  مظلومانـه » هـل مـن ناصـر ینصـرنی    «فریـاد  ! حسین زمان، خمینی عزیز

گویان اجابت نمودم و با قلبی سرشار از عشـق بـه لقـاء اهللا    گوش جان شنیدم و لبیک
هانیـان بفهمـانم کـه آگـاه باشـید کـه تـاریخ        به جبهۀ حق علیه باطل شتافتم تا به ج

در کـربالي   )صـلّی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (از ساللۀ پاك محمد )علیه السالم(خونین حسین
عجـل اهللا تعـالی   (عصـر  شود و چون حسین زمان که نمایندة برحـقّ ولـی  ایران تکرار می

! ند کـه اي ملّـت  هـا رسـا  ؛ نداي حق را حتّی به عروسان در حجله]است[ )فرجه الشریف
اي نداشته باشید که حق بـه مـن نرسـید و    گونه بهانهبیدار باشید و فرداي قیامت هیچ

  .من نفهمیدم
  

  )سمنان 1336 - 1364(اکبر نیکو علی شهید 
 )علـیهم السـالم  (روم تا با خون خود با خطّ انبیا و امامانمی! آري، مردم عزیز سمنان

ام کـه بـه حسـین    به خاطر این به جبهه آمـده  من. و والیت فقیه میثاقی خونین بندم
مـن شـهادت   . که بر زمین مانده، بردارم] را[زمان لبیک گفته باشم و اسلحۀ شهدایی 
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را آگاهانه انتخاب کردم و اگر لطف و عنایت خدا باشد، مـرا بـا دیگـر شـهداي اسـالم      
  .کندمحشور می

  
  )زرین شهر 1337 - 1360(ریزي اکبر وفایی  شهید 
شـنیدم کـه امـام    عی که از زبان برادرانم که در جبهه حضور داشـتند، مـی  در موق

طـوري     فرماندهی جنـگ را بـه عهـده دارد، مـن چـه      )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(زمان
هرگـز  ! ها در بستر گـرم بیـارامم؟ نـه، نـه    توانم وجدان خود را نادیده گرفته و شبمی

 )علیه السـالم (افتد که امام حسینقع انسان میبه یاد آن مو. چنین کاري را نخواهم کرد
انّـا هللا و انّـا   «، درست همین موقع است »هل من ناصر ینصرنی«: در روز عاشورا فرمود

  .1»الیه راجعون
  

  )تهران 1343 - 1366(نسب حسن هاشمی شهید 
به فرمان امام و رهبرم به جنگ با کفّار و دفاع و حراست از مرزهـاي اسـالم آمـدم    

ت    . بتوانم به یاري خداوند، اسالم و قرآن را یاري نمایم تا شاید آمدم تـا نـداي مظلومیـ
عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (آمدم تا امـام زمـان  ! آري. اسالم عزیز را به گوش جهانیان برسانم

ا     و نائ )الشریف بش را در این مقطع از زمان که همۀ جهانیان بـراي نـابودي اسـالم مهیـ
آمریکا هـیچ غلطـی   «: انددم تا فریاد امام عزیزمان را که فرمودهآم. اند، یاري نمایمشده
  .را به بشریت برسانم» تواند بکندنمی
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  )کرمان 1331 - 1361(علی هژبري ماهانی  شهید 
ات شـنیدم، حادثـۀ   را از حلقوم مسیحایی» هل من ناصر ینصرنی«گاه که نداي آن

لرزانـد، غرّیـد و مـرا از جـاي برکنـد؛       جانگداز کربال و ایثارگري ساالر شهیدان بدنم را
د  د و آل محمـصـلّی اهللا  (زیرا خون من به عشق حسینی عجین گشته و با دوستی محم

بر تو اگـر   1]واي[آدمی؟ : گفتمگاهی به خود می. رشد و نمو کرده بود )علیه و آله و سلّم
ي؟ اگـر  در این آدینه، امام عصرت، منجی عالم بشریت ظهـور کنـد، آیـا شـرمی نـدار     

اي و چیسـت فـرق انسـان    اي، براي انقالب چـه کـرده  سؤال شد براي اسالم چه کرده
این عالقه به حسین و ایـن چراهـا بـود کـه آگاهانـه و بـا       ! بودن و آدمی زیستن؟ بلی

هاي نبرد حـق علیـه کفـر    رغبت، امتیاز ورود به جند اهللا را کسب کرده و راهی جبهه
  .ر معاصی من باشدگردیدم که شاید ایثار خونم طاه

  
  )مرودشت 1346 - 1361(شمخال همایون  شهید 

جانب شمخال همایون، فرزند جمال، با رضایت کامل و لبیک گفتن بـه نـداي   این
شوم تـا ایـن مـزدوران آمریکـایی     هاي جنگ اعزام میبه جبهه )ارواحنا له الفدا(امام امت

انـد،  ور شـده م به ایـران حملـه  که با هدفی مثل اسرائیل غاصب براي نابودي اسال] را[
از خاك پاك ایران و بـراي برقـراري اسـالم در سراسـر     ] براي دفاع[من ]. نابود سازم[

مـن   . ن شـاء اهللا رم در ایـن راه شـهادت نصـیبم شـود، ا    امیدوا. رومجهان به جبهه می
  .خواهم راه شهیدان را ادامه بدهم و در این راه پیروز بشوممی
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  )بروجن 1340 - 1364(بروجنی  ارياصغر  یعلی شهید 
شـوند و مـورد   آیا چنین پنداشتند به صرف اینکه بگویند ایمان آوردیم، رها مـی «

اي است و آن اینکه حال که فریاد ؛ حال امتحان من به گونه1»گیرند؟امتحان قرار نمی
م و جهت یاري دیـن اسـال   )صلّی اهللا علیه و آله و سلم(خواهی فردي از ساللۀ رسولکمک

گو هستم یا نه غرق در تجمالت و زیورهـا  رسد، آیا لبیکجویی به گوش میحق و حق
  .امو مظاهر دنیا شده و به زمین سنگین گشته

  
  )شهرکرد 1337 - 1361(مسیب یوسفی وردنجانی  شهید 

ام و بـه  من با آگاهی کامـل از کـم و کیـف قضـیه راه خـود را انتخـاب کـرده       
حسین زمان لبیک گفته » هل من ناصر ینصرنی«به نداي . امبرده حقّانیت آن پی

ایم براي جهاد در راه اسـالم تـا بـا کفّـار     آمده. و عازم جبهۀ حق علیه باطل شدم
  را در سراسـر جهـان بـه اهتـراز      2»نصـر مـن اهللا و فـتح قریـب    «بجنگیم و پرچم 

 )علیه السـالم (فرزند پدر و مادري هستم که اولین امامشان، حضرت علی. ایمدرآورده
پـدر و مـادر و   . باشـد مـی  )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (ها، امام زمانو آخرین آن

من نمایندة شما در این سنگرها هستم که سنگر اسـالم  ! برادران و خواهران عزیز
  .هاجنگیم براي آزادي اسالم و آزادي انسانمی. و قرآن است
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   م و انقالبجهاد براي اسال: سوم بخش   

  
 )شهرکرد 1341 - 1366( قهفرّخیشهید بهرام آرامی  

اگر امروز ما در جنگ با عراق، این مزدور را هرچه زودتر از پاي درآوریـم، اسـالم را   
؛ 1»ان تنصـر اهللا ینصـرکم  «راستی که  ایم و یاري اسالم، یاري خداست و بهیاري کرده

  .»یاري خواهد کردهر که خدا را یاري کند، خداوند او را «که 
  

 )اراك 1332 -1362(شهید رحیم آنجفی  
از . از بمبـاران نترسـید  . از شـهید دادن نهراسـید  ! پدران، مادران، خواهران، برادران

. کـه خـدا بـا ماسـت    ] باشـید [از ترورها بیم نداشته . ها واهمه نداشته باشیدزدنآتش
د لـم یسـتقم الّـا بقتلـی فیـا      ان کان دین محم«. توکّل بر خدا، به پیش، توکّل بر خدا
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در ! اي شمشـیرها ] پس[ماند مگر بقتل من؛ دین محمد نمی] اگر[«؛ »سیوف خذینی
جوشـد و کربالهـا را بعـد از کـربال     امام عزیزمان همیشـه مـی  ] خون. [»بر بگیرید مرا

ساخت و عاشـوراها را بعـد از عاشـورا ایجـاد کـرد و بـا خـونش کـه در راه خـدا داد،          
هـا و  جـی ها، هواپیماها و آرپـی ها، مسلسلها، خمپارهها، توپپس اي تانک«: فرمودند
هـاي جدیـد و گازهـاي سـمی     ها و تکنیکها و اي اسلحهها و تیربار کالش75کالبیر 
د و مکتـب      ! دشمن به خداي کعبه و خداي کربالها و عاشوراها قسـم کـه دیـن محمـ
تکّـه  مانـد مگـر بـه تکّـه    آیین خداست، نمـی که دین و  )صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(محمد

. داریـم ذره شدن ماها؛ پس بگیرید ما را که ما دست از دین اسالم بر نمـی شدن و ذره
هایتان شهید شویم، بلکه دوست داریـم بـا تیـر مسـتقیم     ما خوش نداریم با تیر کالش

گـی عـالمین   اکبرمـان بـه بزر   تکّـه شـویم و صـداي اهللا    تر از آن تکّـه تانکتان و سخت
د رسـول   «بشنوید و ! اي دشمنان اسالم]. باشد[ اشهد ان ال اله الّا اهللا و اشهد انّ محمـ

ــا آخــرین قطــرة خونمــان و هســتی » اهللا و اشــهد انّ علیــاً ولــی اهللا ــایشو ت      مــان پ
که چون به حادثۀ سـخت و  آنان«ما در قرآن داریم که . ایم؛ بجنگید تا بجنگیمایستاده

مـا بـه   «؛ 1»»انّا هللا و انّا الیه راجعون«: ار شوند، صبوري پیش گرفته و گویندناگواري دچ
ایـن گـروه مخصـوص بـه درود و     . »فرمان خدا آمده و به سوي او رجوع خواهیم کـرد 

ــد     ــاص خداون ــت خ ــی و رحم ــاف اله ــد [الط ــق دارن ــه و آن] تعلّ ــا ب ــت  ه              حقیق
  .ندایافتگانهدایت
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 )اراك 1338 - 1361( فیحسین آنجشهید غالم 
تـر از آنـم کـه بتـوانم     دانی که من بسـیار ضـعیفم و ضـعیف   تو خود می! خداوندا

جسمی ناتوان دارم که البته در اختیار تو اسـت و آن را در راه  . خدمتی به اسالم نمایم
اکنـون در سـنگر   . دانـم من هر لحظه را آخرین و بهترین لحظه می. کنمتو قربانی می
شـاید بـا ایـن    . آورمنامه را بـر روي کاغـذ مـی   خود هستم که این وصیتهم با خداي 

انسان در مقابـل مـرگ تسـلیم    . اي را به حقّانیت این راه آگاهی دهموضعیت هم عده
خیزد؛ پس چه بهتر اسـت کـه ایـن مـرگ در راه عشـق      است و هیچ کاري از او برنمی

. کنـد پرستد و به او مراجعت مـی یخداوند و در راه همان کسی باشد که انسان او را م
ها آزمایشی بسیار مناسـب اسـت، امیـدوارم    ایم که این جبههما در موقعیتی واقع شده

ایـم کـه اسـالم    در زمانی واقع شـده . موفّق شویم و عاقبت سعادتی در انتظارمان باشد
آشـام واقـع شـده؛ چـون     هـاي خـون  عزیز و آب و خاکمان مورد تاخت و تاز ابرقـدرت 

گونـه هراسـی در دل نـداریم و مـا          و آن هـادي اسـت؛ پـس هـیچ    ] پناهمان خداوند[
  .رویم براي جهاد در راه خدا و اسالم و آب و خاك و ناموس تا با کفّار بجنگیممی

  
 )استهبان 1344 - 1365( پورشهید رضا ابراهیم 
ام تـا از  و خودنمـایی، بلکـه آمـده   ام نه بـراي ریـا و مقـام    من به جبهه آمده! خدایا

اسالم و دین دفاع کنم و آنقدر بجنگم که اگر تو مرا بخـواهی و از دسـت مـن راضـی     
ارجعـی إلـی ربـک راضـیه     «: فرمـایی شوي، مرا به سوي خودت ببـري کـه خـود مـی    

  .1»مرضیه
  

                                                             
 28سوره فجر؛ آیه  -1



  

    )چهارمدفتر (نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     116
 

  )اصفهان 1337 - 1366(شهید بهمن اخوان ورنوسفادرانی  
عجل اهللا تعالی (ب برحقّ امام زمانبنا بر فرمان نائبق تکلیف الهی و بدانید که ط

  .ها آمدم تا از اسالم عزیزتر از جانم دفاع کرده باشمبه جبهه )فرجه الشریف
  

 )یزد 1339 - 1365(میبدي شهید احمد اسحاقیه 
هایی که در آینده است، پشـت سـر هـم اسـت و اسـالم در      عملیات! همسر عزیزم

د دارد و اگـر جبهـه را خـالی کنـیم، همچـون کسـانی       حال حاضر به ما احتیاج شـدی 
، سرور و آقاي شـهیدان را  )السالم ماعلیه(خواهیم بود که در شب عاشورا حسین بن علی

خواهـد و بـراي پـرورش ایـن نهـال      ماندن خـون مـی   اسالم براي زنده. تنها گذاشتند
جنگیم و نگـذاریم  احتیاج به این است و ما باید تا آخرین قطرة خونمان در راه اسالم ب

تـر، یعنـی اینکـه    دنیا فانی است و انسان نیز فانی. ... اسالم، خداي نکرده صدمه ببیند
باألخره یک روزي ما خواهیم مرد؛ پس چه بهتر این مرگ در راه خـدا باشـد و سـعی    

  .کنیم از امامانمان زندگی کردن را بیاموزیم
  

 )کازرون 1336 -1361( شهید اسداهللا اسدپور 
نویسم، من به دعوت حق، رهسـپار جبهـۀ جنـگ    در این روز که این نامه را میاما 

بدان که این دعوت بس باافتخار است؛ زیـرا شـما امانتـدار خـوبی     ! شوم، ولی مادرمی
اید و حال خداوند بین شش امانتی که پیش شما بوده، یکی را دعوت کرده که در بوده

خداوند بزرگ این افتخار ] که آیا[تا ببینم . راه قرآن و دین مبین اسالم جانفشانی کند
اگر به یـاري اهللا و در راه او بـه شـهادت    ! مادر. کند یا نهبزرگ را نصیب شما و من می

عجـل اهللا  (ام و از شما انتظار دارم که سربازان امـام زمـان  که به کام خود رسیده] برسم[
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ي دعوت حـق؛ زیـرا وقتـی کـه     را با سخنان خودتان بسیج کنید برا )تعالی فرجه الشریف
  .راستی باید الگو باشید شما چنین افتخاري نصیبتان شود، به

  
 )شاهرود 1322 -1361( شهید احمد اسدیان 

تـوانم بـا مـال یـا جـان یـا       انسان مسئول است در برابر خدا و در این زمان اگر می
ئولیت دیگـري  به این انقالب کمک کنم و من بنابراین مس] باید[توانم، هرگونه که می
کنم که ماندنم هیچ درست نیست و باید بـه جبهـه بـروم و اسـلحۀ بـه      را احساس می

زمین افتادة برادران شهیدم را از زمین بلند کنم تا از اسـالم دفـاع کـنم؛ چراکـه ایـن      
اگـر در راه او بـه   . ام به رضاي خـدا جنگ، جنگ کفر و اسالم است و در این راه راضی

این بندة سر تا پا گناه را پذیرفت، دیگر سـعادتی از ایـن بـاالتر    شهادت رسیدم و خدا 
  .نیست
  

 )ارسنجان 1327 - 1365( شهید عباس اسکندري 
هاي محترم صبر و توفیق عنایت فرماید؛ خانواده] خواهم که بهاز خداوند می[

هـا  جانـب مـدت  و این» مسئلۀ اصلی ما جنگ است«چون به فرمان حضرت امام، 
هاي حق علیه باطل اعزام شوم، ولی موفّـق نشـدم تـا    واستم به جبههخبود که می

ام اینکه تصمیم گرفتم که به کمک رزمندگان عزیزمان بشتابم و به قدر و توانـایی 
کننـد،  خداوند به کسانی که از انقالب و اسالم پشتیبانی مـی . ها را یاري نمایمآن

همچنـان گذشـته از کمـک    خـواهم  از همشهریان عزیز مـی . توفیق عنایت فرماید
  .ها کوتاهی نفرمایند؛ چون مسئلۀ اسالم استها و اعزام به جبههکردن به جبهه
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  )میمهبرخوارو 1341 - 1360(شهید مهدي اسماعیلی  
من فکر کردم به اینکه امروز اسالم در خطر است و قرآن مظلوم است و من هم 

نابراین براي یاري اسالم به جهاد را دارم؛ ب )علیه السالم(ادعاي پیروي از امام حسین
آموخته بودم که مردن در گلیم ذلّت براي مسلمان  )علیه السالم(آمدم و از امام حسین

ننگ است و فکر کردم که چگونه من آسوده باشم و اسالم مورد حمله بیگانه؛ که 
علیه (طلبی ننگ است براي مسلمان به هنگامی که فریاد حسینسکوت و راحت

  .لند استب )السالم
  

 )خمین 1339 - 1364( محمد اصغريشهید علی 
گو این درخـت  امروز اسالم در خطر است و بایستی با خون جوانان ایثارگر و لبیک

این حقیر ضعیف ناتوان نیـز برحسـب وظیفـۀ شـرعی، سـعادت      . تنومند آبیاري گردد
سـعادت   بینم؛ شـما نیـز در کسـب ایـن    خود را در شهادت و فنا شدن در این راه می

  .بکوشید
  

 )اردبیل 1332 -1365(شهید نادر اصغري  
تنها آرزویی که به آن نرسیدم، پیروزي نهایی اسالم ! امت مبارز و برادران مهربان

خواهم که با قدرت الهی به نداي امام امت لبیک گفته از شما می. بر کفر جهانی بود
  .و آرزوي ما را برآورده کنید
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 )همدان1351 -1366( ري صحتشهید عبدالرّضا اطه 
هـل مـن ناصـر    «مـن بـه نـداي    . امبنده جز براي مکتبم و فکرم به جبهه نیامـده 

امیدوارم بتوانم با نثـار خـون خـود، درخـت     . لبیک گفتم )ارواحنا له الفدا(امام» ینصرنی
هدفم جز این نبوده است کـه کلمـۀ   . تنومند و زیباي اسالم را آبیاري کنم تا رشد کند

و توحید را بر جامعه حاکم سازم و کافرین و مشـرکین را از بـین ببـرم؛    » اهللالّا  لهال ا«
  .پس راه شهیدان را ادامه بدهید

  
 )فارس 1344 - 1364( شهید محمد افروغ 

هاي نبرد شـتافتم و  من به عنوان یک مسلمان راه دوم را انتخاب کردم و به جبهه
کـنم و اگـر خـدا    نـد، خـدمت بـه اسـالم مـی     تا آنجا که در توان دارم و خدا قبـول ک 

امروز دیگر براي ملّت ما ثابت شـد کـه عاشـورا    . رسمخواست، در راه او به شهادت می
هـر زمینـی کـربال و هـر روزي     . یک روز معین و کربال هـم سـرزمینی خـاص نیسـت    

جنگـیم، بلکـه   ما براي گرفتن خاك عراق نمـی ! اي مردم مسلمان و مبارز. عاشوراست
  .جنگیماي پیروزي اسالم و قرآن میما بر

  
 )فارس 1343 - 1367( شهید طمراس اقبالی 

من به جبهه رفتم براي دفاع از اسالم و قرآن و مملکتم، نه براي کسی رفـتم و نـه   
و تـا آخـرین قطـره، خـون     ] امرفتـه [براي چیزي، فقط براي رضاي خداونـد سـبحان   

. هان و این آب و خاك نثـار خـواهم کـرد   ناقابلم را در راه اسالم عزیزمان و محرومان ج
شـما بایـد بـه خـود ببالیـد کـه چنـین        ! پدر و مادر، خواهران و برادران بهتر از جـانم 

  .کند]می[اید که در راه قرآن جانش را نثار ادهفرزندي را پرورش د
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 )ریزنی 1339 -1360( رضا اکبريشهید غالم 
ه بـراي احیـاي اسـالم عزیـز و     کنم که رفتن من بـه جبهـ  با عرض سالم اعالم می

کـه  ] اسـت [هاي واالیـی  هاي الهی و انسانی و به منظور حاکمیت ارزشدفاع از ارزش
کـه  کنم و آرزو دارم که نمیرم تا هنگامیتبلور آن است و مبارزه می )ارواحنا له الفـدا (امام

فقـط   دشمنان خدا را به لرزه اندازم تا بفهمند کـه اسـالم و آن هـم اسـالم راسـتین،     
مـن داوطلـب شـدم کـه بـراي      . است و بـس  )ارواحنا له الفدا(پیروي از خطّ امام خمینی

ت،     اسالم و در راه اسالم و براي به پیروزي رسیدن انقالب اسالمی به رهبـري امـام امـ
به جبهه بروم و علیـه دشـمنان خـدا و قـرآن و جمهـوري       )ارواحنا له الفدا(خمینی کبیر

جبهـه آکنـده از عشـق اسـت؛ گرچـه      . کنمز خود مبارزه میاسالمی با نثار خون ناچی
میدان مبارزه است، ولی آکنده از عشق است؛ عشق به خدا، عشق به قرآن و عشق بـه  

داري و حراست از جمهوري اسالمی و خـون شـهداي   نگه] و عشق[امام و والیت فقیه 
  .کربالي ایران

  
  )شهرمشکین 1341 - 1363(زاده قلیشهید امین امام 

روم که از اسالم دفاع کنم و پوزة آمریکا و دستمن براي این به جبهه می
نشاندگانش مانند صدام را به خاك بمالم و اگر در این راه مردم، دوست ندارم افرادي 

  .که مخالف اسالم و امام و روحانیت متعهد باشند، بر سر مزار من بیایند
  

 )تهران 1342 -1362( شهید اصغر امانی 
م درختی است که احتیاج به خون دارد تا این درخت تنومند پا برجـا بمانـد؛   اسال

  .لذا من به جبهه آمدم تا با نثار خونم این درخت پا برجا بماند
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 )شوشتر 1344 - 1361( شهید عبدالکریم امیدي 
. دانند قصد من از رفـتن بـه جبهـه چـه بـود     خانواده و فامیل و آشنایان خوب می

ت اسـالمی    فقط و فقط به خاطر اینکه اسالم از شرّ شیطان راحت و خالص گردد و امـ
  ].شود[راحت 
  

 )آران و بیدگل 1342 - 1362( بیدگلیي شهید مصطفی امید 
ام که تا آخرین نفس و تا آخرین قطـرة خـون خـود    من با خود عهد و پیمان بسته

سالم ضـربه وارد  در برابر ظلم و ستم کفّار ایستادگی کنم و نگذارم که بیش از این به ا
  .کنند
  

  )شیراز 1339 -1360( اهللا امینیشهید عین 
دفـاع از مملکـت اسـالمی و دفـاع از نـوامیس      «: به فرمان امـام کـه فرمودنـد   

و به عنوان یک مسلمان معتقد به مکتـب  » مسلمین از واجبات شرعیۀ الهی است
اسـالمی  و مسئول، به این نتیجه رسیدم که باید براي حفظ دین خدا و جمهوري 

  .و میهن اسالمی به جبهۀ حق علیه باطل بروم
  

  )همدان 1345 - 1364(پور بابایی) ساسان(مصطفی شهید 
! آري]. اویـم [اي از رهـروان  من فرزند ایران، پروردة قرآن، سرباز اسـالم و برگزیـده  

من در این راه بر اساس احساس مسئولیتی کـه در قبـال دیگـر یـاران     . من مصطفایم
نمودم، گام نهادم و امید پذیرفته شدن، مـرا بـه حراسـت از انقـالب     ام میسوختهجان

آوران و دانشـجویان  با توجه به چنین موقعیت خطیر، ما هیئـت ورزشـی رزم  ...  .واداشت
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دریـغ  بـی ] پشتیبانی[کنیم، بدین وسیله اي که احساس میتربیت معلّم به خاطر وظیفه
هاي عملیـاتی  ی خود را براي عملی ساختن کلّیۀ طرحخود را از مسئولین فداکار و آمادگ

در هر نقطه از سرزمین اسالم تا پاي جان اعالم داشته و حاضریم تا آخرین قطـرة خـون   
  .اسالم و انقالب دفاع کنیم] از[خویش 

  
 )قزوین 1333 -1365( محمدهادي بازیار شهید 

ر مواقـع بحرانـی   اولین هدفم همان ادامۀ راه سـرخ شـهادت و راه خداسـت کـه د    
چون حال بر همۀ مسلمانان و مؤمنان واجب است که بـه امـر ولـی امـر عـازم جبهـۀ       

دفاع نماینـد   )صلّی اهللا علیه و آله و سلم(جنگ با کفر و شرك گردیده و از اسالم محمدي
  .در این راه زنده و جاوید بمانند] تا[

  
 )قصرشیرین 1328 - 1365( محمدحسین باقري شهید 

ت الهـی و علـم و     1324دحسین باقري داراي شـماره شناسـنامه   من محم بـا نیـ ،
آگاهی کامل این راه پربرکت را انتخاب کرده و امیدوارم کـه خداونـد تبـارك و تعـالی     
مرا در به پایان رساندن این راه با سربلندي یاري فرماید که همانـا نثـار خـون و جـانم     

ب اسالمی اسـت و بـدین وسـیله خـانوادة     هاي واالي اسالم و انقالدر راه خدا و ارزش
اي اللّهی و دوستدار صدیق امام را مفتخر سـازم؛ هرچنـد کـه خـون مـن قطـره       حزب

  . است 1]شهدا[ناقابل در مقابل خون 
  
  

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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 )الر 1336 - 1360( بهمن باقري شهید 
ام و بنـا بـه   بنده همچون دیگر برادران و رزمندگان براساس وظیفـه و دیـن الهـی   

ام تـا شـاید   امت براي یاري و دفاع از اسالم و میهن اسالمی به جبهه آمـده فرمان امام 
بتوانم قدمی در راه خدا و اعتالي دین او بردارم تا در یک عاشوراي دیگر به زعامـت و  
پرچمداري امام امت پس از گذشت هزار و چهارصد سـال از نهضـت مقـدس عاشـورا،     

  .اجابت نمایمحسین زمان را » هل من ناصر ینصرنی«دعوت 
  

  )بوشهر 1331 - 1362(کرم بحرانی  شهید 
پیـروز   )ارواحنـا لـه الفـدا   (اینک که انقالب پربرکت اسالمی به رهبري امـام خمینـی  

رفتیم تا اینکه انقالب را به جهان صادر نماییم، شیطان بزرگ، آمریکـا کـه   گشت و می
هن اسـالمی مـا      بیند، صـدام عفلقـی را بـه تجـاوز بـه مـی      همه چیزش را در خطر می

جانـب  بر ماست که قد علم کنیم و جلوي این تجاوزات را بگیریم؛ لذا ایـن . انگیزدبرمی
  .شوم تا بتوانم از این طریق دین خود را ادا کنمبه دلخواه خود راهی جبهۀ جنگ می

  
  )تهران 1346 - 1364(علی بحري  شهید 

قلیـدم و رهبـر عزیـزم،    األمر زمانم و مرجـع ت  من براي اسالم و به فرمان اولی
ـ     )ارواحنا له الفـدا (امام خمینی ب برحـقّ امـام زمـان، مهـدي     به جبهـه رفـتم کـه نائ

اي در مقیـاس  هیچ قطره«: است و خداوند فرمود )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (موعود
و » حقیقت، نزد خداوند از قطرة خونی که در راه خدا ریختـه شـود، بهتـر نیسـت    

قطرة خونم به تنها معبودم و عشقم که همانا خداونـد کـریم    خواهم با اینمن می
  .است، برسم
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  )اردستان 1340 - 1361(زواره  زادهاحمد برزو شهید 
بینم؛ لـذا بـا آگـاهی کامـل و     جانب اسالم و قرآن و انقالب عزیز را در خطر میاین

روم تـا علیـه باطـل بجـنگم و     شناخت صحیح از مبانی اسـالم بـه جبهـۀ جنـگ مـی     
اوزگر را بر سر جاي خود بنشـانم و مـزدوران آمریکـایی، صـدام و حامیانشـان را از      تج

بش پیـروزي  و رهبـري نـائ  سرزمین اسالمی عزیزمان بیرون رانده و به یاري امام زمان 
» هـل مـن ناصـر ینصـرنی    «نهایی را به دست آوریم و قرآن را یاري کرده و بـه نـداي   

را  )ارواحنـا لـه الفـدا   (شـکن زمان، خمینـی بـت   لبیک گفته و حسین )علیه السالم(حسین
کـردن   و یـاري  )علیـه السـالم  (یاري کنیم؛ چون یاري کـردن او، یـاري کـردن حسـین    

چه بهتر که راهـی را انتخـاب کنـیم کـه بـه      . یاري کردن خداست ،)علیه السالم(حسین
رضـاي   سوي اهللا باشد و هدف اهللا باشد و براي رضایت خدا باشد و در این راه به آنچه

  .خداي باشد و هر چه خدا بخواهد و رضاي او باشد، برسم
  

  )دهدشت 1338 - 1366(حسین برسیاه غالم شهید 
انتخاب راه چنـان آزاد و مختـار   ] در[بدانید که ! اما دشمنان قرآن و ایران اسالمی

بوده که هیچ اکراه و اجباري در رفتن به جبهه نبوده، بلکه کلّیۀ برادرانـی کـه شـب و    
ز در جبهه و در دل سنگرها مشغول عبـادت و نبـرد هسـتند، خـود راه را انتخـاب      رو

نگـی کـه تنهـا    نمودند و بنده هم با توجه به وظیفۀ شرعی نسبت به جنگ، آن هم ج
هاي جهان در آن نقش داشـته و بـا تمـام وجـود از آن     یۀ ابرقدرتعراق نبوده، بلکه کل

ت،    کنند، به صف رزمندگان غیور اسالحمایت می م پیوستم تا از قـرآن، شـرف، حیثیـ
ناموس، آب و خاك خود که خونبهاي هـزاران جـوان مظلـوم شـهید بـوده، پاسـداري       
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بدانید که ایـن وعـدة خـدا و قـرآن اسـت کـه در       ! هانمایم، اما اي کوران و کرها و الل
  .نهایت، لشکریان اسالم پیروز خواهند شد

  
  )مشهد 1331 - 1365(گنابادي نوروزعلی بمانی شهید 

اکنون که به یاري خداوند توانستم راه انبیـا و بسـیاري از امامـان را دریـابم، بـراي      
] داشـتن [بـه خـاطر   ] همچنـین [تداوم اسالم و انقالب اسالمی به جبهه وارد شـدم و  

گوییم قسم به راهت شهید، راهـت ادامـه دارد، از   تعهدي در مقابل شعارهایمان که می
نگر خطّ مقدم آمـدم تـا جـایگزین شـهدا گـردم و توفیـق       سنگر مقدس مدرسه به س

نصر گردان نصر اهللا، در مخابرات گروهان حمزه به همراهـی   5نصیبم گردید در لشکر 
ات را شـروع        سایر رزمندگان اسالم در جبهۀ شـلمچۀ غـرب در دریاچـۀ مـاهی عملیـ

متتان نمودیم و اکنون در پایان لحظـات اولیـۀ حملـه توانسـتم چنـد سـطري را خـد       
و اگـر بـه شـهادت     1»انّا هللا و انّا الیه راجعـون «بنگارم و اگر چنانچه به شهادت رسیدم، 

  .نامه اعتبار نداردنرسیدم، این وصیت
  

  )تهران 1331 - 1359(محمد بنکدار  شهید 
که همان قرآن کریم اسـت، در سراسـر   ] را[هدف ما این است که حاکمیت قانون 

  .جهان برقرار سازیم
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  )کازرون 1342 - 1361(داریوش بهروزیان  دشهی 
انـد و  همۀ یاوران قید پدر، مادر، اقوام، خانه، زندگی، خواهران و برادرانشـان را زده 

د      آمده صـلّی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (اند بـا شـوق و ذوق زیـاد تـا در راه خداونـد، محمـ( ،
ـ  )علیه السالم(حسین ا اسـالم و دیـن مـا،    و اسالم بجنگند و جهاد کنند و شهید شوند ت

اگر ما نرویم، چه کسی این کار را بکند؟ چـه کسـی از   . مکتب ما و قرآن ما زنده بماند
  ناموس ما دفاع کند؟

  
  )نقده 1341 - 1361(بهمن پرویز  شهید 

حسینیان همیشه زنده هستند و من در زندگی خود چنـین برداشـت نمـودم کـه     
در چنـین   )ارواحنـا لـه الفـدا   (خمینیاگر کسی به خاطر هدفش و رهنمود رهبرش، امام 

داند که تمام زنـدگی خـود   زمانی که جنگ با کفّار است، نجنگد و ایثار نکند، خدا می
هایی هستیم که باید با خـون خـود   ما انسان. را در مقابل جامعه و اجتماع باخته است

و بـه   بایـد همـدیگر را درك کنـیم   . ریشۀ خونین اسالم را آبیاري کرده و بارور سازیم
  .خاطر هم گذشت نماییم

  
  )آبادنجف 1339 - 1361(ابراهیم پزشکی  شهید 

من بر اساس احساس مسئولیت نسبت بـه اسـالم و مـیهن عـازم جبهـه شـدم و       
ام که بـراي  آخر زندگی. امیدوارم که خدا این حرکت را از این بندة شرمسار قبول کند

  .قالب اسالمی را تازگی ببخشداسالم ثمري نداشت، امیدوارم خونم بتواند نهال ان
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  )هریس 1330 - 1360(محمود پورحسین  شهید 
دانـم        شـوم و مـی  من آگاهانه براي نبـرد بـا دشـمن اسـالم بـه جبهـه اعـزام مـی        

ما براي بـه ثمـر رسـاندن اهـداف عالیـۀ      . ناخواه باید این دنیاي فانی را وداع گفتخواه
ــون در راه    ــرة خ ــرین قط ــا آخ ــالمی ت ــوري اس ــامبرش و   جمه ــالم و پی ــدا و اس خ

  .و در رکابش خواهیم جنگید )ارواحنا له الفدا(و در راه امام خمینی )علیهم السالم(امامانش
  

  )اقلید 1342 - 1365(اهللا تدین ولی شهید 
جانب ولی تدین، برحسب وظیفۀ شـرعی و اسـالمی خـویش بـه جبهـه اعـزام          این

این دین مقدس و این کتـاب الهـی پاسـداري     گردم تا شاید بتوانم از اسالم عزیز ومی
گونـه کـه مـا در دعـاي روز     همـان . نمایم و دین خود را نسبت به آن ادا نمـوده باشـم  

ات          اگــر بـودیم در کــربال، حتمــاً یــاري ! اي امــام«: گــوییمخــوانیم و مـی عاشـورا مــی 
ا اینکـه   » دات ننمودنـ نمودیم و خدا لعنت کند کسانی را که در آن روز یـاري می و امـ

دار کردن انقالب به سـرزمین مـا   این دیوصفتان اهریمنی رژیم بعث عراق براي خدشه
) علیـه السـالم  (ب امام عصر ما، صداي مظلومانۀ امام حسیناند و اینک که نائهجوم برده

  ].دهد، باید به ندایش لبیک بگوییمرا سر می[
  

  )آران و بیدگل 1339 - 1361(شاد حسن تقوي شهید 
وقتی حس کردم که اسالم عزیز و انقالب اسالمی به رهبري امام امت احتیـاج بـه   

من که تا زنـده بـودم خـدمتی    . خواستچنین میخون دارد، به جبهه آمدم و دلم این
گناهانم بخشیده و خداونـد از دسـتم راضـی    ] امیدوارم[ام براي کسی نکردم و تا زنده

    .شود
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  )شیراز 1340 - 1361(سیروس جعفرپور  شهید 
من براي خودنمایی به جبهه نرفتم و براي ریـا نـرفتم، بلکـه بـراي     ! پروردگارا

من براي حفظ قرآن و بـراي یـاري امـام    ! بله. حفظ دین مقدس خود، اسالم رفتم
  .رفتم )ارواحنا له الفدا(شکنامت، خمینی بت

  
  )بروجن 1339 - 1364(محمد جعفرپور بروجنی  شهید 

ام، بلکـه تـا آخـر    ام و نه تنها که آن را یافتهمن راه خودم را یافته! پدر و مادر عزیز
ن شـاء اهللا کـه   ا. اش تقـدیم نمـودم  راه هم رفتم و جان ناقابل خود را به صاحب اصلی

آیا من نزد شما عزیزتـر از طفـل شـش    . خداوند این معامله را از این حقیر قبول نماید
کوردالن تاریخ به شهادت رسـید تـا دیـن    هستم که به دست  )علیه السالم(ماهۀ حسین

دارد؟ شما هم خوشحال باشید امانتی را که خداوند بـه شـما داده، بـه    خدا را زنده نگه
همیشـه افسـوس      . اش برگرداندیـد و در قـول و گفتارهـا صـدیق بودیـد     صاحب اصلی

. دیمکـر بودیم و او را یـاري مـی   )علیه السالم(خورید که اي کاش ما در زمان حسینمی
حسین زمان براي یاري دین خدا بلنـد اسـت و   » هل من ناصر ینصرنی«اکنون صداي 

من برحسب وظیفه، راهی جبهۀ نبرد حق علیه باطل شدم تا به زیارت موالیم بشـتابم  
. راستی شـما مایـۀ افتخـار اسـالم هسـتید      به. و راه کربال را جهت عاشقان او باز نمایم

  .روزي با شماستقدم و استوار باشید که پیثابت
  

  )فارس 1336 - 1361(اکبر جعفرزاده علی شهید 
من نیز بنا به وظیفۀ اسالمی خود و با عزمی راسخ و با انتخابی آگاهانـه بـه سـوي    

شوم تا بتوانم خدمتی ناچیز به اسالم نمـایم، باشـد کـه    جبهۀ حق علیه باطل روانه می
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رونـدة سـیاه صـدام و صـدامیان     خونم افتخاري براي اسالم و شهادتم ننگی بیشتر بر پ
این انتخاب آگاه، از ایمـانی سرشـار برخاسـته و آمریکـا و اربـابش بایـد بداننـد        . باشد
، محال اسـت کـه مـا    »هیهات منّ الذّله«: فرمود )علیه السالم(طور که امام حسینهمان

مکتبـی کـه شـهادت دارد، دیگـر اسـارت      . به خواري و ذلّت تن در دهـیم ) مسلمین(
  .مرگ براي ما پیروزي است، چه بکشم و چه کشته بشویم، باز هم پیروزیم. ندارد
  

  )یزد 1330 - 1363(نسب اشکذري شهید محمدحسین جعفري 
گذریم و رضایت خود را از خدا ما به خاطر خدا و براي اسالم از همه چیز می

  .کنیم که به رضوان او برسیماعالم می
  

  )نانسم 1343 - 1366( اسماعیل جمال شهید 
امتیاز انسان نسبت به موجودات دیگـر  . انسان یکی از مخلوقات خالق هستی است

     ب و بـد اسـت و بـه کمـک ایـن نیـرو      این است که انسان داراي نیروي شـناخت خـو  
آیـا حـق   . انسان چنین است! آري. تواند انتخاب کند و این از امتیازات انسان استمی

بـه همـین دلیـل بـا آگـاهی      ! گیرد؟ آري این نیست که از نعمت مخصوص خود بهره
  تـر، انتخـاب ایـن راه را فـرض     تـر و سـهل  کامل و ایمان و اعتقاد براي یافتن راه کوتاه

امید اسـت خداونـد تبـارك و    . هاي نبرد اسالم علیه کفر شدمدانستم و عازم جبههمی
ف و بـر شـما ملّـت مستضـع    . ... تعالی این عمل ناچیز را قبـول درگـاه خـویش نمایـد    

که براي حفظ اسالم و به خـاطر خـدا و بـراي رضـاي خداونـدي از      ] است[ستمدیده 
برادر و خـواهر  . جان و مال و فرزندان خود دریغ نورزید و به جهاد در راه خدا بپردازید

قرن به طور امانت به دسـت مـن و    14اکنون پس از گذشت  اسالمی که هم! مسلمان
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چگونه رسیده است؟ براي حفظ ایـن مکتـب الهـی    دانید که شما رسیده است، آیا می
، )علیـه السـالم  (شکست، جگـر حمـزة سیدالشّـهدا    )صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(دندان پیامبر

شکسـته شـد، فـرق     )سـالم اهللا علیهـا  (پاره شد، پهلـوي فاطمـه زهـرا    عموي پیامبر پاره
پـاره   بر اثر سم پـاره  )علیه السـالم (شکافته شد، جگر امام حسن )علیه السالم(حضرت علی

هـا رفـت و بـدن    در کربالي نینوا بر سر نیزه )علیه السـالم (شد و باألخره سر امام حسین
ی و فرزنـدان حسـین   )سالم اهللا علیها(ها لگدمال شد و زینبمطهر شهدا در زیر سم اسب

ند و در راه اسالم و قرآن شهید شـد  )علیهم السالم(ۀ اطهاراسیر یزیدیان شدند و بقیۀ ائم
ر این راه به فیض عظمـاي  نیز د )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (داریم روایتی که امام زمان

رسیم کـه بـراي اداي تکلیـف و    گردند و با این گفتار به این نتیجه میل میشهادت نائ
چه در ایـن راه کشـته شـویم و یـا پیـروز شـویم کـه در هـر         . جنگیمانجام وظیفه می

ماست و در نتیجه به هدف اصلی خود کـه خداگونـه شـدن و     صورت پیروزي نهایی با
  .کامل گردیدن و در نهایت رسیدن به لقاي خداوندي است، خواهیم رسید

  
  )ارسنجان 1336 - 1360(تقی جوکار  شهید 

حقیر براي حفظ اسالم، ایران و رهبري امام خمینـی ایـن راه را آگاهانـه و از روي    
هـاي روي زمـین   را بهترین سعادت همۀ انسـان  شناخت قلبی انتخاب کردم و این راه

دانم و به همین علّت هم است که امیدوارم جهان با وحدت کلمه پر از عـدل و داد  می
شود و به همین دلیل است که حقیر حاضرم بهترین چیز خود، یعنـی جـانم را هدیـه    

  .کنم
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  )سمنان 000 - 1361(محمدرضا چلوبان  شهید 
ن مقدس و هدیه کردن خون ناقابل بـه اسـالم ایـن بـود     هدفم از آمدن به این مکا

که اسالمی را که هزاران سال آن را در بین ما گـم کـرده بودنـد و همـۀ مـا آن را بـه       
و هـدف   )علیـه السـالم  (فراموشی سپرده بودیم، دوباره زنده شود و یاد واقعۀ امام حسین

هـایی کـه        هـا در صـحبت  طورکـه بارهـا و بار  همـان . ... نهایی عاشورا در ما زنده شـود 
ام که هدف از آمدن من به جبهه و خـون دادن مـن تنهـا و تنهـا بـه      ام، گفتهکردهمی

  .باشدخاطر اسالم و عمق این انقالب می
  

  )حیدریهتربت 1338 - 1365(نژاد سالمی اصغر حسنعلی شهید 
ن گـام  راهی را که انتخـاب کـردم و محکـم و اسـتوار در آ    ! برادران و خواهران من

نهادم، همچون کوه اسـتوار، همچـون دریـا خروشـان و همچـون خورشـید درخشـان        
سرانجام به آرزویم رسیدم و دین خودم را به مکتبم، انقالبم، امـامم و کشـورم   ]. است[

هنـوز در  ] که[باشد، ادا کردم، ولیکن شما عزیزان ایران که به وسعت تمامی گیتی می
این جنگ را براي شما مردم میدان آزمایش قـرار   بدانید که خدا! خواب غفلت هستید

گذرد، هنـوز بیـدار   سال است که از جنگ تحمیلی می 6داده و با وجودي که بیش از 
اید که به عنوان یک رزمندة بسـیجی در میـدان نبـرد بـا کـافران بعثـی کـارزار        نشده

همـین   باز هم بدانید که خدا حجت را بر شـما تمـام کـرده و ایـن جنـگ بـه      . نمایید
ها به یاري خدا و همت سلحشـوران اسـالم و بـه نفـع رزمنـدگانمان بـه پایـان            زودي

رسد، ولی شما فردا در پیشگاه امام و امت شرمنده خواهید بود؛ چون جنـگ یـک   می
جنگ زود شروع شـد  ! اي بابا«: نکشید که بگویید] طول[هفته یا یک ماه یا یک سال 

، ولی با اینکـه بـیش   »ستیم به خودمان بجنبیم، تمام شدتا ما خوا. و زود هم تمام شد
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وقت چه جوابی خواهید داشـت کـه   گذرد، آنسال است که از جنگ تحمیلی می 6از 
  بدهید؟

  
  )آشتیان 1334 - 1361(علی حسینی آشتیانی  شهید 

با عشقی به اهللا و شوري به ملّـت ایـران و بـا آگـاهی کامـل و شـناختی عمیـق و        
جبهۀ حق علیه باطل آمدم تا بتوانم دین خود را بـه اسـالم و امـام     ]رفتن[داوطلب به 

ادا نمایم که اگر توانستم، بکشم و اگر هم نه، ایـن خـون ناقابـل خـود را نثـار درخـت       
هـا  تناور اسالم نموده تا شاید مردن من باعث بیـدار شـدن افـراد دیگـري شـود و آن     

  .کنند که هدفم را دنبال مین شاء اهللاد که تفنگم بر روي زمین بیفتد و انگذارن
  

  )بوشهر 1336 - 1365(مقدم سیدعلی حسینی شهید 
دوسـتی و  چیـز مـرا بـدین راه نکشـاند، جـز حـس اسـالم       هیچ! عزیزان و دوستان

دارد و در شود که در مسیر پروردگـارش گـام برمـی   بشر وقتی کامل می. خواهیتکامل
ه نه حب دنیا و نه چیز دیگـر در ایـن امـر    گیرم کخدا را گواه می. رسدنهایت به او می
کنم که نعمتش را بر همگان تمـام کـرده و عـذري در    خدا را شکر می. دخالت نداشت

  .پیشگاه او نداریم
  

  )بوشهر 000 - 1363(مقدم محمد حسینیسید شهید 
شـاید بتـوانم    گذرد، در پی فرصتی بودم تاپس از مدتی که از شهادت برادرانم می

خواسـتم کـه   همیشه از خداوند می. شان را پر کنمر زمین افتاده و سنگر خالیسالح ب
این توفیق را نصیبم کند و خداوند بـر مـن منّـت نهـاد و دعـایم را مسـتجاب کـرد و        
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توانستم با قلبی پر از شور و عشق به اهللا به عرصۀ کارزار قدم گذارم، دینم را به اسـالم  
مـرگ بـا عـزّت بهتـر از     «:که فرمود )علیه السالم(حسینو امام ادا نمایم و به سخن امام 

    .، جامۀ عمل بپوشانم»زندگی سراسر ذلّت است
  

  )شهرکرد 1339 - 1365(آبادي سیداصغر حسینی موسی شهید 
دانـم کـه   شویم، نمیناپذیر با خصم ناجوانمرد آماده میامروز که براي رزمی سازش

دانم کـه دوبـاره عمـري در ایـن دنیـاي      مین. خط را خواهم دید یا نهدوباره این دست
به هر حـال، چـه زنـده باشـم و چـه در راه      . اند یا خیرفانی براي این حقیر مقدر کرده

 )ارواحنـا لـه الفـدا   (و فرزند پاکش خمینی )علیه السالم(خدا و هدف و عشق موالیم حسین
ـ . شهید شوم، باید چند کالمی با خویشان و دوستان یکرنگ سخن بگـویم  د بگـویم  بای

که در مدتی کـه در ایـن دنیـا زنـدگی کـردم و موجبـات نـاراحتی و آزار بسـیاري از         
        تاول از همــه طلــب عفــو و گذشــ دوســتان و نزدیکــان را فــراهم نمــودم، در درجــۀ

توان فرزند عزیـز  کنم؟ مگر میکندن از دنیاي فانی سخت است، ولی چهدل. نمایممی
       کـارزار تنهـا دیـد و نشسـت؟ مگـر      را در میـدان  )آلـه و سـلم  صلّی اهللا علیه و (رسول خدا

   آشامان شرق و غرب را که به نیت نابودي انقالب و اسالم قد علـم  توان هجوم خونمی
اند، دید و خاموش بود؟ وظیفه است که به یاري مظلومان عالم برخیـزیم و همـه   کرده

  .الم دفاع نماییمدست به دست هم بدهیم و از شرف و آیین مقدس اس
  

  )گرگان 1344 - 1364(نوده  سیدابراهیم حسینی شهید 
که بعد از چهارده قرن طلوع دوباره پیدا کرده و با ] را[از جا برخیزیم و اسالم عزیز 

طـور کـه نمـاز    همان. آمدن به جبهه یاري کنیم و نگذاریم این نور الهی خاموش گردد
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هـا و  رسـاند و او را از زشـتی  قرب خداوندي مـی را به مرحلۀ  ١دیگر واجبات انسان] و[
گرداند، رفتن به جبهه نیز یک مرحلۀ تکاملی انسان در جهت قـرب  گناهان به دور می

دانید، این دنیا محل امتحان و آزمـایش خداونـدي   طور که میبه خداوند است و همان
ر این دنیـا از مـا   و خداوند تمام کارهایی که د »الدنیا مزرعه االخره«است براي آخرت، 

فمـن یعمـل   «کنـد،  زند، در دفترچۀ اعمال بدون کم وکاست ثبت و ضبط مـی سر می
اش و جبهـه نیـز لحظـه بـه لحظـه      2»مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره

امتحان است و آزمایش و جنگ یک امتحان الهی اسـت کـه از طـرف خداونـد بـراي      
امروز هر فرد مسـلمانی بـه انـدازة آگـاهی و شـناخت      . اشدبآزمایش بندگان مؤمن می

اش داراي وظیفه و مسئولیتی است که در جهت کمک به انقـالب و اسـالم بـه    مکتبی
وظیفۀ خود دانستم که عازم پیکـار بـا کـافران شـوم و بـه      ] را[گیرد و من این کار می
و الاقل اگـر الیـق    لبیک گفته باشم )علیه السالم(حسین» هل من ناصر ینصرنی«نداي 

شهید شدن بودم، شهید شوم و توانسته باشم گامی در جهت پیشبرد اهداف انقالب و 
اگر آن روز که در صحراي نینـوا یـاور نداشـتی و    ! اي امام حسین. اسالم برداشته باشم

دادي را سر می» هل من ناصر ینصرنی«بر خاك گلگون کربال بوسه زده بودي و نداي 
دي، اکنون فرزندان این ملّت ندایت را لبیـک گفتـه و سراسـیمه عـازم     طلبیمی و یاور

  .پیکار با قوم تکریت و کفّار هستند
  

                                                             
  ...نماز دیگر واجباتشان را : در اصل وصیت -1
 7 -8سوره زلزله؛ آیات  -2
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  )ایالم 1347 - 1366(زاد رضا حیدري شهید 
به خانوادة شهدا سرکشی کنید و از مجروحین و معلولین عیادت نمایید و به همـه  

ر آن قدم نهادیم و منافقـان کـوردل   ایم و بدون اجبار دبگویید این راه را انتخاب کرده
ها نخواهنـد  دانیم و آنشهادت برایمان افتخار است و آن را سعادت می بدانند که واژة

طـور  توانست ماهی را از آب بترسانند؛ چـون آب بـراي مـاهی حیـات اسـت و همـین      
باشد و در آخر شما را به تقـواي الهـی توصـیه    شهادت براي مسلمان حیات جاوید می

و اگـر   »الدنیا مزرعه االخـره «ایم که خوشگذرانی کنیم ما به این دنیا نیامده. ... کنممی
انسان براي خوردن و خوابیدن و آمیزش به وجود آمـده باشـد، حیـوان در ایـن مـورد      

علیـه  (از ابتـداي آفـرینش بـین هابیـل    . تر است و خلقت انسان لزومی نداشتپیشرفته
و نمـرود،   )علیـه السـالم  (و فرعـون، حضـرت ابـراهیم    )سـالم علیه ال(و قابیل، موسی )السالم

و  )علیـه السـالم  (و قریش، حضـرت امـام حسـین    )صلّی اهللا علیه و آله و سلم(حضرت محمد
گونـه سازشـی صـورت نگرفتـه     یزید، ایران اسالمی و صدام مبارزه بوده و هست و هیچ

کنـیم و در مـاه محـرّم     ایم که تـو را یـاري  ما نبوده! گوییم حسین جاناست و اگر می
هایمـان  خواهـد و اگـر در گفتـه   کنیم، اینک حسین زمان یاري مـی شیون و زاري می

او را یاري کنیم، بلکه باید بـدانیم ایـادي ابرجنایتکـاران سـاکت     ] باید[صادق هستیم، 
نخواهند بود و غیر از جنگ، از طریق دیگر از قبیل فساد اخالق، اعتیاد، منکـرات وارد  

این جنگ و این دنیا امتحان است، سعی کنـیم سـرافراز از ایـن امتحـان     . شدخواهند 
ت، ایـن     . فعالً افتخار حفظ اسالم به عهدة کشـور ماسـت  ]. بیرون آییم[ بـه وسـیلۀ امـ

اسالم زنده خواهد شد؛ پس موقعیت خـود را درك کنـیم و حیـات جاویـد را کسـب      
  .کنیم
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  )شهرکرد 1337 - 1361(پور محمود حیدري شهید 
حال که زمان امتحان و آزمایش فرا رسـیده، اسـالم عزیـز و انقـالب خونبـاران در      

هاسـت؛ از    چون که نـاموس، شـرف و انسـانیت مـا در گـرو ایـن پیـروزي       . خطر است
با آغوش باز و بنا بـه وظیفـۀ خطیـري کـه بـه      . گونه فداکاري دریغ نخواهیم کردهیچ

] ایـن [من فقـط بـه   . شویمباطل میهاي حق علیه تک ماست، راهی جبهه عهدة تک
  .یافتم )ارواحنا له الفدا(خاطر به جبهه رفتم و اسالم را در امام خمینی

  
  )بافق 1340 - 1363(ابراهیم حیدري دهویی  شهید 

همواره به خاطر داشته باشید که کفر جهانی و فرعونیان زمان دست به دست هـم  
برند و این جنگ بـه خـاطر همـین اسـت؛     اند تا دین خدا و اسالم عزیز را از بین بداده

توانید خود در جنگ شریک باشـید و اگـر   گاه جنگ را فراموش نکنید، تا میپس هیچ
  .در این جهاد مقدس شرکت کنید توانید، پشت جبههنمی

  
  )رشت 000 - 1365(محمدرضا خادمی پیرستی  شهید 

پـول و نـه بـراي    بدانید که من نه بـراي پسـت و مقـام و نـه بـراي      ! شما اي مردم
شهرت و نه براي هیچ از دنیا به جبهه نرفتم، بلکـه فقـط بـه خـاطر اینکـه بتـوانم در       
جبهه کمکی به اسالم بنمایم و از طرفی چون جبهه دانشگاه خودسـازي اسـت؛ رفـتم    

  .تا از عالیق دنیوي جدا شوم
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  )اراك 1335 - 1361(محمدي احمد خان شهید 
. که از این دین داشـتم، ایـن راه را انتخـاب کـردم    من با آگاهی و بینش و تحلیلی 

  .دانم که این راه یک انتخاب است، نه خودکشی و باختنمی
  

  )تبریز 1335 - 1361(ونددیزجی یداهللا خلیل شهید 
براي پیروزي اسالم است؛ ] که[روم من با کمال میل به این جبهۀ مقدس می

طلب یا در پی آسایش ایم تا راحتچون ما به خودمان تعلّق نداریم، یعنی خلق نشده
دفعه بیشتر     مگر انسان یک. در آخر ما باید به سراغ مرگ برویم. دنیوي باشیم

در این موقعیت . ... دفعه هم در راه خدا باشدمیرد؛ پس چه بهتر که آن یکمی
بار دیگر در ایران زنده شد و نشان داد  )علیه السالم(حساس که عاشوراي حسین

ها هنوز هستند و تا حکومت اهللا را در سراسر جهان برقرار نسازند، به پیکار یحسین
عجل اهللا تعالی (ساز انقالب مهديامیدوارم این انقالب، زمینه. دهندعلیه کفر ادامه می

در این سرزمین، همانند . باشد که نثار خون در مقابل اسالم ناچیز است )فرجه الشریف
کنم که در کنار پیامبرم و هر لحظه در سالم احساس میهاي بدر و خندقِ اجنگ

بینم و چشمم در تاریکی را می )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(جلوي چشمانم امام زمان
به جمالش افتاده است، اگر لیاقت داشتم که در رکابش شهید شوم و به این درجۀ 

علیه (حضرت مسلموفاي کوفه نیستم که در کوفه رفیع نائل گردم، مثل مردم بی
با پیام امام زمان، . را تنها گذاشتند )علیه السالم(و در صحراي کربال امام حسین )السالم

دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و براي احیاي اسالم عزیز و  )ارواحنا له الفدا(خمینی کبیر
تا مستکبر هست، مستضعف باید خون ...  .انجام وعدة خود، داوطلبانه به جبهه رفتم

جمهوري اسالمی باعث شد من از الك خود بیرون آیم و دو رو را بنگرم و به . دهدب
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صلّی (خوشحالم که جانم را نثار اسالم و مکتب محمد. زندگی از دید دیگري نگاه کنم
ام اسالم است؛ اسالمی که کنم که ایدئولوژيکنم و افتخار میمی )اهللا علیه و آله و سلّم

درخت انقالب اسالمی . دیشم و چگونه راهم را انتخاب کنمبه من فهماند چگونه بین
صدا    » هل من ناصر ینصرنی«اماممان . براي سیراب شدن احتیاج به خون دارد

بر ملّت مسلمان ایران واجب است که به این پیام امام لبیک گویند و این . زندمی
لیتی که حس من بر اساس این رسالت و مسئو. درخت را با خون خود سیراب کنند

] حاصل[نموده بودم و در راه اهللا، براي حفظ و حراست از جمهوري اسالمی که 
هاي نیم میلیون شهید و مجروح و معلول است، در جنوب کشور آمدم و به خون

  .جنگ علیه ضد خدا پرداختم
  

  )آذرشهر 1337 - 1361(سعید دباغی  شهید 
ایم کـه اسـالم بـه خـون     گرفتهاي از زمان قرار ما در برهه! امت شهیدپرور

انـد و کشـور اسـالمی    احتیاج دارد و تمام ملل جهان کمر به نابودي آن بسته
لذا برحسب وظیفه و آگاهی که در  ؛ایران مورد حملۀ دشمنان خدا قرار گرفته

» هـل مـن ناصـر ینصـرنی    «کردم و با لبیک گفتن به نـداي  خود احساس می
در کربالي ایـران و جهـت فـدا نمـودن     حسین زمان در عاشوراي قرن بیستم 

استه و از آن نیز به خاطر رضاي خدا به پا خ ترین عنصر خود،بهترین و باارزش
گذشتم، باشد که قطرة خون ما در به ثمر رسـیدن انقـالب عزیزمـان سـهمی     
داشته باشد و ما که وارث راه حسینیم، نباید مرگ باعزّت را با زندگی پرذلّت 

نان و منافقین کوردل بفهمانیم که مرگ سـرخ بهتـر از   عوض کنیم و به دشم
  .زندگی ننگین است
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  )فردوس 1331 - 1360(رضا درخشان علی شهید 
عجـل اهللا تعـالی   (گذرم؛ چون عاشق امام زمـان روم و از بهترین ایام عمرم میمن می
اشـتید کـه   به خدا اگر از دلم خبـر د . هستم )ارواحنا له الفدا(و رهبر انقالب )فرجه الشریف

  .کنم که جانم در راه امامم و قرآنم و اسالمم ناچیز استچقدر عاشق انقالبم، ثابت می
  

  )بوشهر 1337 - 1367(ماشاءاهللا دشتی  شهید 
بش، امـام  و نـائ  )عجـل اهللا تعـالی فرجـه الشـریف    (خداوند توانا عنایتم کرد تا امام زمـان 

ک در کنـار امـام ایـن فریـادگر زمـان و      را خوب بشناسم و یاري کوچ )ارواحنا له الفدا(امت
، فرزنـد  )علیـه السـالم  (رسواکنندة طواغیت باشم و به نداي او که نداي حضرت امام حسین

به نبرد با کفّار صدامی و جهانی که چیزي جز . است، پاسخ گویم )سالم اهللا علیها(پاك زهرا
ن نبرد حـق علیـه باطـل    نابودي اسالم و قرآن عزیز در سر ندارند، کمر همت بندم و در آ

  .شرکت جویم و از اسالم عزیز پاسداري و اندك خون ناقابل خود در راه خدا ایثار نمایم
  

  )بابل 1336 - 1365(چی محمدرضا دقمه شهید 
بنده برحسب وظیفۀ دینی و شرعی خود و براي مقابله با کفر جهانی کـه بـا تمـام    

اند و همچنـین بـراي بازگشـایی راه    تهقوا براي نابودي اسالم و انقالب اسالمی کمر بس
حسـین  » هـل مـن ناصـر ینصـرنی    «و لبیک گفتن به  )علیه السالم(کربالي امام حسین

خـوبی  زمان به جبهۀ حق علیه باطل شتافتم تا بتوانم دین خود را نسبت به اسـالم بـه  
  .انجام داده باشم
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  )بوشهر 1347 - 1364(قاسم دوراهکی  شهید 
ام در صف عاشقان کـربال،  انجام تکلیف الهی، اسالمی و انقالبی اما اینک که در راه

عزم یورش بر کافران بعثی و مزدوران آمریکا و مستکبران را دارم، همه باید بدانند کـه  
نبوت، امامـت، معـاد و قـرآن کـریم،      ،بنده با آزادي تمام و با شناختی عمیق از توحید

  .ام و اجبار در کار نبوده استنمودهقدم به این معرکه و کوبیدن دشمنان اسالم 
  

  )کازرون 1342 - 1365(داریوش دهداري  شهید 
. روم، با چشم باز انتخاب نمـودم و پیـروي کورکورانـه نکـردم    من این راه را که می

  .انتخاب کردم )علیه السالم(این راه را با سرمشق از سید و ساالر شهیدان، حسین
  

  )بافق 1343 - 1366(زاده بافقی رضا دهقان شهید 
دیدیم افرادي هستند کـه بـرادر شـهید و اسـیر و     ها بودیم، میامروز اگر در جبهه

جنگند و از مرزهـاي کشـور اسـالمی دفـاع     ها میمفقود و جانباز هستند که در جبهه
اند بـه مـال دنیـا و خیـال     گویند جنگ بس است که امروز چسبیدهکسانی می. کنند

میرنـد و فـردا   ها هم مـی دانند که آنواهند ماند، ولی نمیکنند تا قیامت در دنیا خمی
باید جوابگوي کارهاي این دنیا باشند و بدانید که این دنیا براي مانـدن نیسـت و بایـد    

و اي ملّت مبـارز و  . اي برداریمرفت؛ پس چه خوب است که ما براي آخرت خود توشه
سـرا فرزندانشـان را   وادة اُکنیـد؟ آیـا خـان   چرا حرکـت نمـی  ! اي مردم شهیدپرور بافق

ها بـراي اسـالم جنگیدنـد و بعـد هـم      این. دارنددارند؟ به خدا دوست میدوست نمی
 هـا را آزاد کنیـد؛ پـس در مقابـل خـون شـهدا        حال شما باید بروید و این. اسیر شدند

مـا کـه مسـلمان    . ... ایـد تفاوت نباشید و در میدان باشید همچنان که تاکنون بودهبی
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، یکی از واجبات فروع دین ما جهاد است و این جهاد بـر همـۀ مسـلمانان    هستیم
باشد و امروز که به مملکت ما تجاوز شده اسـت،  که شرایط آن را دارند، واجب می

جهاد بر ما واجب است و ما باید با متجاوز با تمام قدرت بجنگیم و ما تـا آخـرین   
م و قـرآن را بـه یـاري    دشـمن اسـال  . قطرة خون با دشمن بعثی خواهیم جنگیـد 

خداوند متعال از پاي در خواهیم آورد و جنگیدن در راه خدا یک وظیفـه اسـت و   
ما باید به وظیفۀ خود عمل کنیم، خواه پیروز شویم یا کشـته شـویم یـا شکسـت     
بخوریم که هر سه پیروزي است و خداوند هرگـز نخواهـد گذاشـت کـه دشـمنان      

  .ن شاء اهللاان اسالم است، دین پیروز شوند و نصرت الهی با پیرو
  

  )تفت 1337 - 1361(محمدرضا دهقانی تفتی  شهید 
ها رنج و زحمت ملّت رنجدیـده و سـتمدیدة   انقالب اسالمی ایران پس از سال

ملّت ایران با فداکاري و ایثار به ثمر رسید و ملّت سـتمدیده از زیـر بـار آمریکـاي     
ین درخت تازه روییدة انقـالب کـه   بیش از یک سال از عمر ا. جنایتکار بیرون آمد

پیشـه بـا    هایی به ثمر رسـیده بـود، نگذشـته کـه آمریکـاي جنایـت      با خون جوان
گوشـش بـه خـاك مـیهن     بـه  هایی که ریخت به وسیلۀ صـدام، نـوکر حلقـه   نقشه

اسالمی ما تجاوز نمود و خواست با این حرکـت، انقـالب اسـالمی را کـه در حـال      
در این موقع هر مسلمانی بایـد بـا   . الم را از بین ببردتداوم بود، شکست دهد و اس

من هم که در سنگر مدرسـه  . اش از اسالم و قرآن دفاع کنددفاع از میهن اسالمی
کردم، تشخیص دادم که باید هرچه زودتر به جبهه بروم و با کفّار انجام وظیفه می

یتی که از خانـه از  امیدوارم با ن. ها شدمبعثی بجنگم؛ با عشق و عالقه عازم جبهه
ام جدا شدم و نیتم این بود که باید یا جسمم قبـر  پدر و مادر و دیگر افراد خانواده
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علیـه  (را زیارت کند یا روحم امـام حسـین   )علیه السـالم (سرور شهیدان، امام حسین
  .را زیارات کند، ناامید برنگردم )السالم
  

  )تهران 1340 - 1365(رضا دینی  شهید 
از امام بزرگوارمان و براي اداي دین خود به انقالب اسالمی و در جهت اطاعت 

هـاي  در راه اعتالي کلمۀ اهللا و دفاع از دین و میهن و تـداوم راه شـهدا بـه جبهـه    
شاهد پیروزي اسالم بـر کفـر جهـانی و شکسـت     . نبرد حق علیه باطل عازم شدم

  .صدامیان و هالکت منافقین و اصالح حال زاهدین هستم
  

  )اهواز 1335 - 1361(پور ن ذرتیحس شهید 
دانستم که دوست داشتید اول ازدواج کنم، ولی ایـن را هـم بدانیـد کـه یـاري      می

دین خدا اولی است بر همه چیز و یاري این دین مگر به خون شهیدان، دیگـر در ایـن   
پذیر نیست و ما نیز واجب است به یاري اسالم بشتابیم با هر چـه کـه   بعد زمانی امکان

آخـر مـا چـه      . اشد؛ چراکه در این روز هیچ عـذري بـه درگـاه خـدا پذیرفتـه نیسـت      ب
  اي داریم؟توشه
  

  )تهران 1342 - 1362(ابوالفضل راکی  شهید 
بگویم که من با میل باطنی خود و آگاهی به اینکه این راه احتمـال مـرگ و   ] باید[

باشـد  از مکتبـی مـی   شهادت را دارد، قدم به این راه نهادم و این تصمیم من برخاسته
باشد که در درونم بـه خـدا و   که در وجودم ریشه دوانده است و برخاسته از عشقی می

ب برحـق امـام   و نائ )علیهم السالم(ۀ معصومینو ائم )صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(پیامبر اسالم
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و  )معلیـه السـال  (من عاشقم، عاشق حسـین ! آري. دارم )ارواحنا له الفدا(زمان، امام خمینی
بینیـد کـه از زنـدگی راحـت در تهـران و کـار و       و اگر مـی  )علیه السالم(کربالي حسین

ام، بدانید چون عاشـق  ها رفتهها با همه سختیام و به میان جبههزندگی دست شسته
ام، کـامران و کـامروا   ام و اینک که بـه وصـال معشـوق رسـیده    هستم، این کار را کرده

، امـروز  »استقالل، آزادي، جمهوري اسـالمی «دادیم عار میاگر ما یک زمانی ش. امشده
ها از ما هسـتند  باید این شعار را به عمل برسانیم؛ چراکه تمام کفّار درصدد گرفتن این

خواهند جمهوري اسالمی را نابود کننـد و امـروز اسـالم در خطـر جـدي اسـت؛       و می
جنـگ بـدر و زمـانی در     خطري که از اول بعثت سه بار به وقـوع پیوسـته، زمـانی در   

کربال و حاال که هر دفعه با نثار خونشان اسالم را احیا کردند و در حال حاضر مـا بایـد   
با ریختن خون خود نهال اسالم را آبیاري کنیم و اگر ساکت بنشینیم، دشمنان دیگـر  

  .نخواهند گذاشت اسالم باقی بماند
  

  )گرگان 1333 - 1367(علی رایج کفشگیري  شهید 
علیـه  (و علی )صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(شود در این دنیاي وانفسا دم از محمدمگر می

زد، ولـی همـۀ    )ارواحنا له الفدا(و امام خمینی )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(و مهدي )السالم
حـال کـه خـوب    . ها را به دست نگیـریم ها را یکّه و تنها بگذاریم و پرچم خونین آنآن

معبودم قسم تا آخرین نفس رهایتان نخواهم کرد، مگر اینکه مـرا بـه   شناختیمتان، به 
حـال کـه بـا    . بپـذیري  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(عنوان سرباز کوچک حضرت مهدي

کنم، به اهللا سوگند مانند ابـوذر خـواهم شـد و بـر سـر سـنگرهاي       افتخار سربازي می
امپریالیسـم شـرق و غـرب و     ها را کـه هاي پوچ و توخالی آندشمن خواهم رفت و بت

باشند، تماماً نابود خـواهم کـرد و پـرچم خـونین حسـینی و پـرچم سـرافراز        غیره می
دانم که پیروزمندانه مـن  می. را در آنجا خواهم کوبید )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(مهدي
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یا همرزمانم این کار را خواهیم کرد، چرا؟ چون اسالم پیروز اسـت و ایـن وعـدة الهـی     
  .است بر تمامی مستضعفین جهان

  
  )ابهر 1335 - 1361(شهید محمود ربی  

ایم که اسالم احتیاج به ایثار خون امروز ما در موقعیتی از بحران زمانی قرار گرفته
امام » هل من ناصر ینصرنی«و فداکاري دارد و من هم بر خودم وظیفه دانسته و به 

تا شاید بتوانم با ایثار قطرة ناقابل خون امت لبیک گفته و به جبهۀ جنگ اعزام شدم 
  .خود، دین خود را به اسالم عزیز ادا کرده باشم

  
  )شیراز 1332 - 1359(محمدعلی رجبی  شهید 

در این لحظه که به یاري خداي بزرگ عازم جنگ حق علیه کفّـار بعثـی هسـتم،    
راه مکتـبم  امیدم این است که تا آخرین لحظۀ عمرم و آخرین قطرة خون ناقـابلم، در  

مـان  با کفّار خائن بجنگم یا این عناصر پلید را هرچه زودتـر از خـاك مـیهن اسـالمی    
و چون آلوده به خون کثیف کفّار شده است، پـاك و تطهیـر نمـاییم یـا     ] بیرون کرده[

اي خـود را بـه کشـتن    هـیچ مبـارزه  رویم بـی شهید شویم، البته این را بگویم که نمی
دا را یاري نماییم و دشمنان دین خدا را بکشـیم و چنانچـه   رویم تا دین خبدهیم، می

  .در این مسیر مقدس هم شهید شدیم، در هر دو صورت پیروزیم
  

  )فارس 1340 - 1363(سیدمحمد رحمانی  شهید 
ما بایـد موانـع پیـاده شـدن احکـام و قـوانین اسـالم را از بـین ببـریم تـا احکـام                

هـاي  به جبهـه . ر سراسر دنیا پیاده و اجرا شودبخش اسالم در کشور ما و بلکه دحیات
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من راضی هستم کـه اسـالم پـیش بـرود؛ اگرچـه بـراي       . رومنبرد حق علیه باطل می
. هـا را ببیـنم  ها گرسنگی و زجر بکشم و باالترین نـاراحتی پیشرفت و پیشبرد آن سال

و یـا   ملعون است کسی که بخواهد از خون شهداي ما به نفع غیر اسالم استفاده کنـد 
  .ها را تحریف کنداهداف این

  
  )فراشبند 1339 - 1365(علی رحمانی برف شهید 

خبـر قـرار   از اینکه کشور اسالمی ما مورد هجـوم دشـمنان از خـدا بـی    ! پدر جان
گرفته و اسالم، حیثیت و شرف ما را در خطر انداختـه اسـت؛ پـس مـا بایـد بـا تمـام        

ظیفۀ خود دانسته تـا پـا بـه عرصـۀ نبـرد      قدرت از خود دفاع کنیم؛ بنابراین من هم و
امان خود، مشت محکمی به دهان این جنایتکاران در پـردة شـیطان   بنهم تا با نبرد بی

طور انـدکی از وظیفـۀ خـود را نسـبت بـه انقـالب و       بزرگ، یعنی آمریکا بزنم و همین
  .کشور اسالمی ادا نمایم

  
  )مشهد 1339 - 1363(حمیدرضا رحمانی میاندهی  شهید 

اکنـون روز  . اکنون موقـع لبیـک گفـتن اسـت    ! ر و مادر عزیزم و دوستان خوبمپد
یـا ابـا   «گـوییم  مگر ما همیشه نمـی . باشدمی )علیه السالم(الحسینیاري فرزند اباعبداهللا

کاش من همراه شما بـودم  ! اي اباعبداهللا«؛ »عبداهللا فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم
مگـر حـاال همـان موقـع     ! ؟ عزیـزانم »شـدم و فیـروز مـی   و با شما بودم و با شما پیروز

نیست؟ مگر در این برهه از زمان تمامی کفر و الحاد از کوچک و بزرگ علیـه اسـالم و   
اند؟ آیا همه روزه در گوشه و کنار ایـن جهـان مسـلمانان را بـه     مسلمین قد علم نکرده

، در صـحرایی در  کشـانند؟ در فیلیپـین، در اریتـره، در افغانسـتان    خاك و خون نمـی 
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آمریکاي مرکزي، در آفریقا و در جنوب لبنان چه خبر است؟ در غرب و جنوب کشـور  
هاي شب، خفّاشان صـدامی  گاه در نیمهاسالمی خودمان چه خبر است؟ مگر گاه و بی
... کنند؟ آیا هنوز عاشورا نشـده اسـت؟   شهرهاي مرزي ما را بمباران و موشکباران نمی

عجل اهللا تعـالی فرجـه   (دست گذاشتن است؟ اینکه بگوییم امام زمانآیا موقع دست روي 
کنند؟ آیا وقت و زمان غـرق شـدن در   آیند و کارها را درست میخودشان می )الشـریف 

اکنـون وقـت گریـز    ! هدف است؟ نـه بـه خـدا   امور دنیوي و زندگی پوچ و بیهوده و بی
. روز قیـام اسـت  ، وقت حرکت است، موقع جهش است، وقت هجـرت اسـت و   1نیست

اصالً تاریخ را ورق بـزنیم  . هاي دنیوي گذشتبایستی از خود و دلبستگی! آري عزیزانم
و مطالعه کنیم و ببینیم آیا اسالم به همین سادگی به دسـت مـا رسـیده یـا نـه؟ بـه       

در  )صـلّی اهللا علیـه و آلـه و سـلّم    (اند، پیامبر اسالمهاي بزرگی فدا شدهخاطر اسالم انسان
محاصـرة اقتصـادي از سـوي مشـرکین و     . ه زجرهاي فراوانی را متحمل گردیدهاین را

صـلّی اهللا  (هاي زیادي را پیـامبر اسـالم  جنگ. کفّار بر او و اصحاب و یارانش وارد گردید
امـام  . داردنگـه  شـت تـا توانسـت دیـن حـق را اسـتوار      پشت سـر گذا  )علیه و آله و سلّم

نفـر از   72و مشکالت فراوانی از جمله فدا کردن ب در این راه مصائ )علیه السالم(حسین
بیتش را تحمل کـرد تـا اسـالم بـاقی      اصحاب و یاران وفادارش و به اسارت رفتن اهل

بماند و اکنون هم وظیفۀ تک تک ما برادران و خـواهران عزیـز حفـظ کیـان و اسـاس      
نـون  حاال دیگر وقـت مـردن در رختخـواب نیسـت، اک    ! پدر و مادر عزیزم. اسالم است

وقت رفتن است، وقت از خود گذشتن است، وقت جهاد است، موقع خونخـواهی امـام   
موقـع  اکنـون وقـت ذلّـت کفـر و الحـاد اسـت و       . از یزیدیان است )علیه السـالم (حسین

  ).ن شاء اهللا(سرافرازي و سربلندي اسالم 

                                                             
 است: در اصل وصیت -1
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  )خمین 1342 - 1363(حمیدرضا رحمتی  شهید 
بـر  . ز خود بریدن و بر حـق رسـیدن اسـت   الحق که کمال و عصارة زندگی، ا! آري

دل کنـدن و بـر خورشـید    ) دنیـا (نفس غالب و بر دشمن تازیـدن اسـت و از سـیاهی    
بـر خـود   . از مـرگ نهراسـیدن و در خـون غلتیـدن اسـت     . سجده کردن اسـت ) خدا(

ا     . نبالیدن و خود را کوچک شمردن است بر جا نماندن و همـواره جوشـیدن اسـت، امـ
آن راه، راهـی اسـت کـه    . است و در پی حـق ره سـپردن اسـت    چگونه؟ راهش معین

ایـن راه را  » ال الـه الّـا اهللا  «هم براي احیاي کلمـۀ حـق    )علیهم السالم(امامان و پیامبران
برگزیدند و برایش از جان و مال خویش در گذشتند و بر ما نیز تکلیـف نمودنـد تـا بـا     

یم و بـا متابعـت از دستوراتشـان،    دهندگان راهشان باشاخالص و ایثار خون خود ادامه
اي ظهـور منجـی بشـریت و      ریشۀ ظلم و جور را از پهنۀ گیتی براندازیم و عالم را مهیـ

علـیهم  (از سـخن سـخنواران پیرامـون امامـان و پیـامبران     . ... طلیعۀ خوشبختی سازیم
بـودم دنیـا آسایشـگاه نیسـت،      من بارها شنیده. درس شهادت و جهاد آموختم )السالم

ترین آزمایشات و آخرین کمـاالت  مایشگاه است و بارها شنیده بودم که جهاد سختآز
افـول سـتارگان را نبیـنم، جـاي     . است؛ بنابراین اراده کردم سـراب نباشـم، رود باشـم   

گونه بود که با داشتن شغل پیـامبران  عامل نباشم، واقف باشم و این. ستارگان را بگیرم
   هــا، هــی راه انبیــاه و راهیـانی چــون رجــایی تصـمیم گــرفتم بــا شـرکت در جبهــه را  

  .ها و باهنرها باشمشریعتی
  

  )آبادنجف 1333 - 1363(سیداسماعیل رحیمی  شهید 
اکنون بنا به موقعیت حساس و تاریخ اسالم و بنا به وظیفـۀ شـرعی و الهـی و    

األمر و والیـت فقیـه    اهللا و وجوب اطاعت اولی سبیل ضرورت شرکت در جهاد فی
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ایت از اسالم و پاسداري از قرآن، طریق هجرت برگزیدم و زمـانی کوتـاه یـا    و حم
  .بیشتري را ترك وطن و کاشانه نمودم

  
  )فسا 1334 - 1360(زاده اهللا رستمفتح شهید 

مـا زنـدگی   . ما خون خود را نثار کردیم تا خون شما رنگ گیرد! اي هموطنان
ما آرزوهاي خود را نادیـده  . ندخود را از دست دادیم تا دیگران بتوانند زندگی کن

یـاران تشـنگی کشـند تـا     ! بلـه . گرفتیم تا به آرزوي شما جامعۀ عمـل بپوشـانیم  
از خون خود جویی روان سـاختند تـا آب حیـات در جـوي     . بشریت سیراب گردد

ت نبینـد و شـما اي      محرومیت. شما جاري گردد ها دیدند تا بشـر رنـگ محرومیـ
! کنیـد کران زنـدگی مـی  ] آن[ها که از این کران تا آنها، و اي بشریت، اي انسان

ببینید ما که بودیم، . بخوانید، دعا کنید و هدف ما را در پیش چشم داشته باشید
ما بـراي بقـاي عـرف اسـالم،     . استیم و به خاطر چه کشته شدیمپا خ براي چه به

شواز مـرگ  هاي شما، براي بزرگداشت مقام انسانیت به پیبراي حفظ شما و آزادي
مـا بـراي   ! بلـه . ما براي شما جنگیدیم و براي حفظ قـرآن مبـارزه کـردیم   . رفتیم

هـا و  هاي تاریک و در زمستان و کوچـه پاسداري از اهداف انقالب راستین در شب
. کردیم تا به مقصـدمان کـه مکتبمـان اسـت، برسـیم     هاي شب مقاومت میمحلّه

روع شـد، اولـین پیشـمرگان و    وقتی که تجاوزات دشمن در کنـار مرزهایمـان شـ   
اولین پیشگامان شهادت شدیم و تنها این نیست که برایمان گریه کنند و مجلس 

هـدفمان اهللا،  . عزا به پا نماینـد و سـیاه بپوشـند و یـا ناممـان را بـر دیـوار زننـد        
مقصدمان مکتب و تنها آرزویمان پیروزي حق بـر باطـل و تنهـا وصـیتمان ادامـه      

  .دادن راهمان است
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  )تهران 1342 - 1362(داود رسولی  شهید 
در این زمان که انقالب خونبار ما با خون هزاران شـهید آبیـاري گشـته، بـر خـود      

بینم که بار قافله را ببندم و به عزم شـهادت سـفر کـنم؛ سـفر بـه سـوي معشـوق        می
خودم، او که مرا به وجود آورد و به من توانایی داد و به من لیاقـت خـدمت در راهـش    

  .ا دادر
  

  )کوهپایه 1340 - 1361(حسین رضایی  شهید 
طـور کـه آگاهیـد کـافران و     اکنون همان! پدر و مادر و همسر و برادران و خواهران

مسـلمانان تاختنـد و بایـد بنـا بـه فرمـودة امـام کـه فرمـوده          ] بر[منافقان بر کشور و 
را بـه حکـم    ، از اسالم دفاع کنـیم و بـر کـافران بتـازیم و آنـان     »خداوند بزرگ است«

خداوند از بین ببریم تا دیگر فتنه نکنند و اکنون بر خود واجب دانسـتم کـه از اسـالم    
ها حاضر شوم و با کافران و منافقان جهاد کنم و وظیفـۀ خـود را   دفاع کنم و در جبهه

و کتـاب آن   )علیـه السـالم  (ها دانشگاهی است که معلّم آن امام حسینجبهه. انجام دهم
  .خواهدیجۀ آن به خدا پیوستن است که لیاقت و سعادت میقرآن است و نت

  
  )لردگان 1349 - 1365(ریگی فریدون  شهید 

ناز، بر اساس رسالت و مسـئولیتی کـه حـس نمـوده     من فریدون ریگی، فرزند علی
بودم و در راه اهللا و براي پاسداري و حراست از انقـالب کبیـر اسـالمی کـه خونبهـاي      

. است، به جبهه آمدم و به جنگ علیـه ضـد خـدا پـرداختم     هزار کشته و مجروح 160
دانـم و در ایـن راه اگـر دشـمن را     من گام نهادن در این مسیر الهی را یک فریضه می

به هـر  . شکست دهیم، پیروزیم و اگر به ظاهر شکست بخوریم و کشته شویم، پیروزیم
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یـن راه بـه درجـۀ    حال این مایۀ شکر پروردگار و افتخار براي من و شماسـت کـه در ا  
. رویم که ملکوتش نامند، آنجـایی کـه بهشـتش نامنـد    به جایی می. رسیمشهادت می
مرگ سـرخ شـهادت را بـر آن تـرجیح     . وقت قبول نخواهم کرد بار را هیچزندگی ذلّت

سـال   16! هیهات. طور که قلبم آگاه است، به آرزوي خود خواهم رسیددهم، همانمی
  .امر خم یک کوچهاز عمرم گذشت و هنوز اند

  
  )خمین 1338 - 1365(محمدنبی رفیعی  شهید 

بدانید که همه چیـز مـا در سـایۀ اسـالم و پیـروزي ایـن       ! پس برادران و خواهران
کند و اگر اسالم را از ما بگیرنـد، زنـدگی کـردن بـراي مـا ننـگ       جنگ معنی پیدا می

اوند که بـاالترین  است؛ پس بکوشید تا جامۀ ذلت نپوشید و براي پیروزي و رضاي خد
  .شودها تکرار نمیها هجوم برید که فرصتهدف ماست، به جبهه

  
  )فارس 1336 - 1364(حسین رنجکش  شهید 

اینک با قلبی پـاك راهـی جبهـۀ    . به نام خدا و به نام اهللا، در هم کوبندة ستمگران
اینک که جهاد اکبر، یعنی جهاد با نفس و جهـاد خودسـازي   . شومحق علیه باطل می

روم کـه بـا قطـرة خـون خـود        ام، مـی را به یاري ایزد متعال تقریباً بـه پایـان رسـانده   
اي از درخت پربار اسالم را آبیاري کـنم؛ چـون ایـن    اي، حتّی برگی و شاید میوهشاخه

اگـر بـه وقـت معـین آب بـه آن      . درخت مانند درختان دیگر دائماً احتیاج به آب دارد
اینـک الزم دانسـتم   . شـود ها خشک میها و ثالثاً ریشهاً شاخهها و ثانینرسد، اوالً برگ
لبیک گفته و به جبهه بروم و درخـت اسـالم را آبیـاري     )ارواحنا له الفدا(که به نداي امام

  .کنم
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  )اردستان 1329 - 1360(جعفرعلی رهبري  شهید 
آزاده،  ١ما به پیـروي از رهبـر  . ارم یا نهدانم که لیاقت گفتن چنین کلماتی را دنمی

. خواهیم از ناموس و شرف اسالمی خـود دفـاع کنـیم   می )السالم ماعلیه(حسین بن علی
مـرگ  «: گویـد اگر پیروز شدیم، زهی توفیق و اگر نشدیم، دنبال آقـاي خـود کـه مـی    

اقلّاً زندگی جاودانی آن جهان در انتظـار  ]. ایمرفته[، »سرخ بهتر از زندگی ننگین است
  .است

  
  )الرستان 1344 - 1362(محمد رهنورد  شهید 

شـوم و دوسـت دارم بـا ریخـتن خـون      من به خاطر دفاع از اسالم وارد جبهه مـی 
هـدف، اسـالم   . خودم از اسالم دفاع کنم و با ریختن خونم این اسالم عزیز پایدار بماند
چیـز نـدارم کـه     است نه شهادت، اما شهادت تنها آرزویم اسـت و در ایـن دنیـا هـیچ    

  .همبخواهم به کسی بد
  

  )اصفهان 1337 - 1361(رضا زارع  شهید 
اکنون که دین خدا مورد هجوم استکبار جهانی واقع شده، وظیفـۀ اسـالمی خـود    

جماران را لبیک گفته و بـراي دفـاع و صـیانت از دسـتاوردهاي      دانستم که فرمان پیر
انقالب اسالمی عازم جبهه شوم تا بـه عنـوان یـک شـیعه و مسـلمان و در حـد تـوان        

  .ان خدا را اطاعت کرده و دینش را یاري نمایمفرم
  

                                                             
  رهبران: ل وصیتدر اص -1
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  )ارسنجان 1350 - 1364(الماس زارعی  شهید 
جانب حقیر، الماس زارعی با میل و رغبت و بـا اختیـار کامـل قـدم بـه جبهـه         این

روم بـه  مـی . نهم تا با این گام کوچک بتوانم خدمتی به اسـالم و مسـلمین بنمـایم   می
  .دینم را نسبت به قرآن ادا نمایم] تا[مت هاي حق علیه باطل و ظلجبهه
  

  )جهرم 1334 - 1361(پیشه جمشید زراعت شهید 
دارم که مـن ایـن راه را   کنم و اعالم میپیشه وصیت میجانب، جمشید زراعتاین

در ایـن  . ام که خیر و سعادت در ایـن راه اسـت  ام و تشخیص دادهخودم انتخاب کرده
رف به اسالم هجـوم آورده و کمـر بـه نـابودي اسـالم      زمان که دشمنان اسالم از هر ط

اند، بر هر مسلمانی واجب است که دیـن خـدا را نصـرت کنـد و از دسـتور خـدا       بسته
  .اطاعت کند

  
  )تفرش 1336 - 1363(یوسف زرجینی  شهید 

در جبهۀ حـق علیـه باطـل را    ] حضور[پایان خداوندي را که توفیق سپاس بی
و قـرآن بشـتابم و گـام کـوچکی در راه بـه ثمـر        نصیبم فرمود تا به یـاري اسـالم  

  .رساندن انقالب اسالمی بردارم
  

  )اراك 1343 - 1365(احمد زکی  شهید 
هـا هجـوم آوریـد کـه بهتـرین      دارید و مشتاقانه به سوي جبههها را گرم نگهجبهه

اآلن وقت آن رسیده که فرزنـد  ! »هیهات منّا الذّله«گویید شمایی که می. فرصت است
را یاري کنید و به فرامین او گـوش   ، امام امت)صلی اهللا علیه و آله و سلم(یغمبر خداپاك پ
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فرا دهید که پیروزي نهایی نزدیک است و اگر کمی غفلت کنید، کار از کار گذشـته و  
غبطه خواهید خورد که چرا در آن برهه از زمان که اسـالم بـه تـک تـک مـا احتیـاج       

. ... گـردد رفته دیگر باز نمـی یر شده و فرصت از دستوقت د داشت، نرفتیم و دیگر آن
گـرا حـق دارد   انسان مادي. یکی از مسائل مهم و پراهمیت اسالم، جنگ و جهاد است

گریزان باشد؛ چون همۀ بودن خودش را در آن بـه صـورت نـابودي و فنـا     ] آن[که از 
که از کجا آمـده و   یابد، اما همین که الهی شد و هدف از خلقت را فهمید و دانستمی

شـود و  رود، دیگر برداشت او از این مسئله عوض مـی براي چه آمده است و به کجا می
رود که قرآن مجید آیات فراوانـی در ایـن   اهللا می سبیل با آغوش باز به سراغ جهاد فی

 )صلّی اهللا علیه و آلـه و سـلم  (خصوص دارد و همچنین روایات و احادیث معتبري از پیامبر
در ایـن صـورت دیگـر    ! آري. خـورد می در این باب به چشم )علیهم السـالم (ۀ اطهارو ائم

توانـد بـا جهـاد در    نمی...  آب دادن حجاج در وقت حج، تعمیر عمارت مسجدالحرام و
دفاع از حریم ممالک اسالمی بر همۀ مسـلمین از جملـه مـا کـه     . راه خدا برابري کند
ت و      دانیم، امري است واجخود را مسلمان می ب که اسـالم حـد و مـرز و نـژاد و قومیـ

  .ها مبرّاستناسیونالیستی را به دور ریخته و از همۀ این
  

  )جهرم 1343 - 1365( )بوستانه(الدینمحسن زین شهید 
 23ها همه و همه ادامۀ مبـارزات  اوالً همه باید بدانیم که این مبارزات و این جنگ

 )علیـه السـالم  (و قیام خونین فرزندش حسـین  )سلم صلّی اهللا علیه و آله و(سالۀ رسول اکرم
عجـل اهللا تعـالی   (الزمان[االمامبرچمداري و والیت این حرکت دست نائاست که امروز پ

است و لذا شکست و پیـروزي   )ارواحنا له الفدا(، روح اهللا الموسوي الخمینی])فرجه الشریف
وظیفۀ ما امروز عمـل  «عزیز  براي ما معنایی اعتباري بیش ندارد و فقط به فرمودة امام

صـلّی اهللا  (تا خداي نکرده در روز قیامت در پیشگاه خدا و رسول اکـرم » به تکلیف است
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سرافکنده از عدم انجام وظیفه نباشیم و خالصه اینکه بـه تعبیـر امـام     )علیه و آله و سلم
  .شودختم می 1»قاتلوهم حتّی ال تکون فتنه«عزیزمان، نهایت مبارزات ما به 

  
  )فسا 1343 - 1365(سیدجالل ساداتی  هیدش 

، این کفرسـتیزان  )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(جو و سربازان امام زمانرزمندگان حق
رمـق دشـمنان اسـالم    روند تا آخرین ضربات را بر پیکر پوسیده و بـی لشکر توحید می

 2»تکـون فتنـه   و قاتلوهم حتّـی ال «روند تا فرمان خدا را کـه  رزمندگان می. فرود آورند
رونـد بـا   رزمنـدگان مـی  . باشد، به رهبري امام امت بر این کافران بزدل اجرا کننـد می

اکبرشـان، خصـم زبـون را از سـنگرهاي سـیاهی و ظلمـت بیـرون         هجومشان و با اهللا
کشند و چنان درس عبرتی به تمام ظالمان و گردنکشان تـاریخ دهنـد تـا دیگـر ایـن     

اسـالم اکنـون بـا قـوت و تـوان      . در سر خـود نپروراننـد  هاي واهی و پوچ چنین خیال
دان تـاریخ دفـن   رود تا نوکران مزدور امپریالیسم را براي همیشه در زبالهسربازانش می

کند و این افتخار بزرگ نصیب بندة حقیر گشته تا بـا ایـن پرچمـداران آزادي حـق و     
تکلیـف مـا   . صـدا باشـیم  هم نفس وهم )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(سربازان امام مهدي

چه خدا بخواهـد،  دا مقابله کنیم، حال نتیجه آن هراین است که با دشمنان اسالم و خ
ـ   اگر خدا بخواهد، پیروزمندانه باز می. آن است ل گردیم یا به فیض عظـیم شـهادت نائ

  .ایمشویم که در هر دو صورت ما پیروزیم؛ چراکه تکلیفمان را انجام دادهمی
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  )سمنان 1333 - 1364(رضا ساالر مغال شهید 
بر من منّت نهادي و این سعادت را به مـن  ! حمد و سپاس تو را اي خداوند متعال

طلبانـۀ حسـین   اهللا درآوردي تا به نداي حـق  سبیل دادي و مرا در صف مجاهدان فی
هاي واالي انسـانی  که دفاع از نوامیس و حفظ ارزش )ارواحنا له الفدا(زمان، خمینی کبیر

و اسالمی را واجب نمودند، لبیک گویم و پاي در وادي جبهه، ایـن میعادگـاه عاشـقان    
اهللا نهم تا اگر در شعار گوش به فرمان رهبر هستم، در عمـل هـم پیـروش باشـم و از     

هاي بسیار زیادي در راهش نثار شده است، حراسـت و پاسـداري   اسالم عزیز که خون
ي الهـی اسـت کـه خداونـد انسـان را بـا آن             هـا جنگ و جهاد نعمتی از نعمـت . نمایم

  .شودآزماید و جوهر وجودي هر انسان در صحنۀ نبرد مشخّص میمی
  

  )تهران 1346 - 1366(علی ابراهیم سالک غالم شهید 
دولـت بـا ایـن امکانـات و بـا      . جنگ است که باید به آن پرداخت ترین مسئلهمهم

ید و شاید به ملّت رسیدگی کند، ولی چـون  طور که باتواند آنبودن مسئلۀ جنگ نمی
ملّت ما ملّتی شهیدپرور، صبور، مقاوم و قهرمان اسـت؛ همـه روزه بـا امـدادهاي خـود      
انقالب را یاري کرده و همواره در صحنه خواهیم بود تا هرچه زودتر این جنگ به نفـع  

لی نـداریم و  اگر ما قوانین اسالم و قرآن را رعایت کنیم، دیگـر مشـک  . اسالم تمام شود
اي هنوز در غفلت به سر مـی قدرتی نیست که توان مقابله با ما را داشته باشد، اما عده

اي نسبت به دیگران بـدبین بـوده و بـه    هنوز غیبت در جامعۀ ما رواج دارد و عده. برند
یا ایها الّذین امنـوا  «مگر در روایات و آیات قرآن نداریم که . دنبال نقطه ضعفی هستند

، برخـی از  1»جتنبوا کثیراًمنّ الظنّ انّ بعض الظّنّ اثم و ال تجسسوا و ال یغتب بعضکم بعضاا
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گویند چرا ما باید جنـگ را ادامـه دهـیم؟ مگـر     اي میهنوز عده. ها گناه هستندگمان
جنـگ کردنـد؟    84سال حـدود   10نبودند که در طی  )صلّی اهللا علیه و آله و سلم(پیامبر

شهید نکردند؟ پـس   )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(الزّمانما را جز صاحب مگر تمام امامان
خواهند؟ به جـاي اینکـه بگوینـد انقـالب بـراي مـا چـه        گویند و چه میها چه میاین

هـایی کـه بـراي    ایم؟ به خون شهدا سـوگند آن کرده، بگویند ما براي انقالب چه کرده
ــت نمــی کننــد، مــدیون شــهدا و کــاري مــیکننــد و یــا کــمانقــالب و اســالم فعالی        

  .کنندهایی که مخالفت هم میهایشان هستند، چه برسد به آنخانواده
  

  )زنجان 1339 - 1361(ایرج ستّاریان  شهید 
مـن از  . ارم که به من منّت نهاد و در آزمایش الهی سـربلندم نمـود  ا سپاسگزخدا ر

که در مقابل ظلم و ستم قیـام   هستم، همان حسینی )علیه السالم(جمله پیروان حسین
، وظیفـۀ  )ارواحنـا لـه الفـدا   (شکنکرد و امروز در پاسخ به نداي حسین زمان، خمینی بت

جبهۀ نبرد با مزدوران آمریکـا بشـتابم تـا بتـوانم دیـنم را      ] به[شرعی خود دانستم که 
طـره  داشـتن چنـد ق  آرزویم این است که با ارزانـی  . نسبت به اسالم و انقالب ادا نمایم

ـ  خون ناقابل خود به پیشگاه جـز ایـن   . ل آیـم خداي بزرگ به فیض عظیم شهادت نائ
کند؛ پس چـه بهتـر در راه خـدا    نیست که انسان باألخره از این دنیاي فانی رحلت می

  .شربت گواراي شهادت را بنوشد
  

  )بوشهر 1334 - 1359(سیدمحمدحسن سعادت  شهید 
اشتم، داوطلبانه به جبهه اعزام شدم؛ چـون  پس از تالشی زیاد و عالقۀ وافري که د

اي شرعی و به فرمودة امام واجـب  جنگ در راه اسالم را که مبارزة با کفر است، وظیفه
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در ثانی، جواب مثبت به فرمودة بحـق سـرور   . گاه از این امر غافل نشدمدانم و هیچمی
  .باشدمی» هل من ناصر ینصرنی«شهیدان بزرگ افسر اسالم 

  
  )کهگیلویه 1337 - 1361(فر ذر سعادتیابو شهید 

رود و تولّـدي  ت چیزي دیگر نیست، یعنی انسان از بین مـی ایمرگ جز تجدید ح
اي بیش نیسـت یـا اینکـه میـدان     این دنیا میدان مسابقه. یابدجدید براي همیشه می

اکنون کـه مـن   . امتحان براي انتخابات، انتخابی که سرنوشت یا توشۀ سفر انسان است
ام و عقیده به تمام اصـول و فـروع آن دارم، آمـادة    ک حکومت اسالمی بزرگ شدهدر ی

  .امباشم و بهتر بگویم که در بوتۀ آزمایش واقع شدهامتحان می
  

  )لردگان 1346 - 1365(جان سعیدي علی شهید 
هـا  ما هدفمان این نیست که خاکی را تصرّف کنیم یا به کشوري حمله بکنـیم، آن 

روزه تهـران   3د و جنگ را شروع کردند تا به قول خام خودشـان  خودشان حمله کردن
هایی که عزیزان و رزمندگان ما از خودشان نشـان دادنـد،   را فتح کنند، ولی با رشادت

اش صدام خـائن و خیانتکـار   چنان ضربۀ مهلکی بر دهان امپریالیسم و نوکر سرسپرده
تـا بـه یـاري خـدا و امـام       کن کردن اسالم عزیـز بـود، زدنـد   اش ریشهکه هدف اصلی

که مـا هرچـه داریـم، از خـدا داریـم و دعاهـا و نمـاز          )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(عصر
رسـاند و علّـت   هاي خطیر میهاي رزمندگان عزیز ماست که ما را به این پیروزيشب

  .انگاري مردم و یا رزمندگان استاحیاناً شکست در جنگ، همان سهل
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  )تهران 1343 - 1367(ا سلطانی سیدمحمدرض شهید 
ام و از روي درك و فهـم و  بدانید که من در این راه بدون آگاهی نرفته! عزیزان من

دشمنان اسـالم بداننـد کـه اگـر     . امام، به این راه رفتهبینشی که از اسالم و امام داشته
از راهـی کـه   تواننـد مـرا   الش کنند، نمی پاره کنند و بدنم را الشذرات وجود مرا پاره

  .دارم، باز دارند
  

  )ردشهرک 1341 - 1362(مهراب سلیمی شهرکی  شهید 
ام و کسی مرا به زور به جبهـه نیـاورد و هـدفم از    ها آمدهمن با آگاهی کامل به جبهه

جبهه آمدن یاري اسالم عزیز بود کـه اکنـون در جهـان مظلـوم و غریـب اسـت و همـۀ        
کشند و این جنگ را توسـط صـدام بـه مـا     میکافران و مشرکین براي نابودي آن نقشه 

آورد و بـه خـاطر    )صلّی اهللا علیه و آله و سلم(خواهند دینی را که محمدتحمیل کردند و می
، یـاران دیگـري را در   )علیه السالم(ها کشید و یاران باوفایی چون حمزة سیدالشّهداآن رنج

هـا کشـید و از دوسـت و    رنـج  )معلیـه السـال  (راه اسالم عزیز داد و بعد از آن حضرت علـی 
و یـارانش در   )علیـه السـالم  (امام حسین. نشین شدسال خانه 25ها شنید و دشمن دشنام

روز عاشورا تا آخرین لحظه که جان در بدن داشتند، ایسـتادند و تسـلیم ظلـم نشـدند و     
از حلقـوم   )علیـه السـالم  (حسـین » هل من ناصر ینصرنی«سال اکنون نداي  1400بعد از 

طلبد کـه اسـالم   آید و تمام مسلمانان جهان را به یاري اسالم میام است که بیرون میام
 در خطر است و باید اسالم را یاري کرد که اگر خداي نکرده اسـالم شکسـت بخـورد، بـه    

من به نـداي امـام لبیـک گفـتم و وظیفـۀ شـرعی خـود        . تواند قد راست کندزودي نمی
 )صلّی اهللا علیه و آله و سـلم (این راه شهید شدم، از پیغمبردانستم و به جبهه آمدم و اگر در 

  .عزیزتر نبوده و فقط اسالم است که عزیز است و باید حفظ شود )علیهم السالم(و ائمه
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  )تویسرکان 1339 - 1360(مهدي سلیمی  شهید 
اي جز توطئـه و جنـگ روانـی و سیاسـی و     دشمنان اسالم و قرآن دیگر چاره

مان نداشتند و حاال که هجوم به خاك پاك کشور اسالمی باألخره جنگ نظامی و
جنگ است و امام خمینی عزیز دفاع از کشور را تکلیف شرعی دانسته، بر خود الزم 

  .دیدم که عازم جبهه شوم و انجام وظیفه کنم
  

  )خوزستان 1348 - 1365(غفور سواري  شهید 
ـ  دانسـتم  ودم و مـی هدف من از جبهه آمدن با توجه به اینکه در حال کسب علم ب

 و هنگـامی کـه    ] انجـام وظیفـه بـود   [که آیندگان در انتظار من و امثال من هسـتند،  
شوند و اسالم در خطر است، صالح را بر ایـن دیـدم کـه    دیدم جوانان ما شهید میمی

  .تحصیل و درس را ترك کرده و به انجام وظیفه در این سنگر مشغول شوم
  

  )خوزستان 1340 - 1364(رستم سواري  شهید 
اي که باعث شد بنـده بـه جبهـۀ حـق علیـه کفـر بیـایم، دفـاع از اسـالم و          انگیزه

در این سرزمین مقدس خـود را آرایـش   ] تا[مسلمین و همۀ آزادگان مظلوم زمان بود 
به جبهه آمـدم و از اسـالم دفـاع    ] پس[؛ ]کنم[به اخالق فداکاري و پاك شدن درون 

  .نمایممی
  

  )شهرکرد 1341 - 1365(قهفرّخی اسداهللا سیاح  شهید 
با آگاهی کامل بر اینکه جنگ، جنگ حق و باطل است و جنگ بـین اسـالم و   
کفر است و چون مسلمان هستم؛ وظیفۀ مـن ایـن بـوده کـه در مقابـل دشـمنان       



  

    )چهارمدفتر (نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     160
 

اسالم بایستم و بر اساس این وظیفه شخصاً و بدون دخالت دیگـران عـازم جبهـه    
جنگ سختی و خسارت دارد و همـۀ ایـن   . دمشدم و نبرد با دشمن را انتخاب کر

مـا آفریـده   . شود که براي اسالم باشد، براي خـدا باشـد  ها زمانی آسان میسختی
امتحان شدن فقط به خواندن نماز و گـرفتن  . ایم که آزمایش و امتحان شویمشده

شـود و  روزه و اعمال شایسته نیست، بلکه انسان با وسـایل مختلـف آزمـایش مـی    
هاي باایمـان و حقیقـی   ها و فشارهاست تا انسانایشات خداوند سختییکی از آزم

ملّت قهرمان ایران در یک آزمایش بزرگ که آن جنـگ  . از دیگران مشخّص شوند
  .است، قرار گرفته است

  
  )طالقان 1344 - 1359(اهللا سیدمیرزایی سیدبخش شهید 

وجـودم   گونـه وحشـت و نگرانـی در   من امروز عازم جبهـۀ جنـگ هسـتم و هـیچ    
تـوانم بفهمـم   ام که میکنم، بلکه خیلی مسرورم که این آگاهی را دریافتهاحساس نمی

اگـر  . شدنی اسـت و بـا رضـایت کامـل مجـري آن هسـتم       و فرمان امام بالدرنگ اجرا
  توانست مرا با زور به نبرد اعزام کند؟مسئلۀ امامت و اسالم در میان نبود، کی می

  
  )مشهد 1340 - 1365(محمدرضا شبانی  شهید 

هـا  آن. به جهاد با دشمنان اسالم بپردازید که بهشت در زیر سـایۀ شمشیرهاسـت  
ماننـد،  هـا کـه در پشـت جبهـه بـاقی مـی      آن] بـه [ها بیایند و توانند، به جبههکه می

اي که از عـدم  گویم هر رخنههاست، اآلن میمنظورم مسئولین محترم ادارات و بازاري
ردم ایجاد شود و دشمن از این رخنه استفاده کند، جوابگـوي  هماهنگی شما در بین م

در کنار تمام شهدا خـواهم ایسـتاد و از شـما سـؤال     . ها خودتان هستیداین نابسامانی
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خواهم کرد که کمک در پشت جبهۀ شما به چـه صـورت بـوده اسـت؟ حـافظ خـون       
    هدا را با اعمال خود و بـا رفتـار خـود حرمـت شـهدا و وراثـت خـون شـ        . شهدا باشید

علیـه  (عشـق حسـین  . ایم که رهگشاي خونین دیار کربال باشیمما آمده. مال نکنیدپاي
  .در سر و زیارت کربال در نظر است )السالم
  

  )جهرم 1330 - 1360(محمدحسن شبیري  شهید 
مـا  . لـرزد ما اکنون در جبهۀ سوسنگرد هستیم و زمین در زیر پاي رزمندگان مـی 

گـردد تـا   ست گفته باشیم همچون پروانه که به گـرد شـمع مـی   عاشقان اهللا اگر که را
  .گردیم تا به وصال اهللا برسیمخود را فدا کند، به گرد امام و اسالم می

  
  )تبریز 1345 -1362(شهید مختار شریفی افشرد  

کس مجبور به این امر هیچ. من داوطلبانه آمدم به میدان جنگ اسالم با کفر
  .م و امام بودنکرده، بلکه فقط امر اسال

  
  )نقده 1337 - 1365(رحیم شکري  شهید 

وقتی درخت حق به آبیاري با خون نیازمند باشد، باید به قربانگـاه شـتافت و   ! آري
  .گونه و خداپسندانهجان به مرگ سپرد، مرگ حسین
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  )لنگرود 1340 - 1365(یعقوب شیخی فتیده  هیدش 
ت، ایـن       او و براي دفاع ا 1*من براي پاسداري از قرآن و  ز حـق و بـه امـر امـام امـ

، خمینـی  )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (ب برحقّ امام زمانسوة تاریخ و الگوي زمان و نائاُ
ام تا حداقل نیرو و توان خـود را کـه از آن خداسـت،    به جبهه آمده )ارواحنا له الفدا(کبیر

  .در اختیار خدا قرار دهم تا شاید خداوند از من درگذرد
  

  )الرستان 1337 - 1361(نژاد نوچهر صادقم شهید 
. امگذارم، راهی است که بـا میـل و رغبـت آن را برگزیـده    راهی که در آن قدم می

مـرد تـاریخ راسـتین اسـالم، سـرور شـهیدان و       هی است که تمام انبیا همچون بزرگرا
 حال کـه یزیـدیان زمـان   . اندآن را رفته )السالم ماعلیه(آزادگان، حضرت حسین بن علی

خواهند اسالم و قرآن و انقالب عزیزمـان را نـابود   اي هولناك زده و میدست به فاجعه
سازند، بر فرد فرد مسلمان مستضعف جهان است که لباس رزم پوشـیده و از اسـالم و   

  .قرآن عزیز دفاع نمایند
  

  )شاهرود 1339 - 1364(اکبر صادقی علی شهید 
ام و آمادة حمله به سـپاه کـافر   هه آمدهاینکه با یاد خدا به جب. من فردي گناهکارم

ت  می شوم، براي انتقام نیست، بلکه به منظور احیاي دینم است و تداوم انقالبم و امنیـ
طلـبم و از  ادامۀ راه شهدا آمادة نبردم و خدا را به یاري مـی ] براي[و سالمتی رهبرم و 

ن روم تـا ا نـون مـی  خواهم که هدایتم کند در آن راهی که خود صالح دانـد و اک او می
ال الـه  «، پرچم )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (شاء اهللا به یاري خدا و رهبري مهدي موعود

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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را بر فراز کاخ سفید واشـنگتن و کـاخ سـرخ کـرملین و در     » الّا اهللا و محمد رسول اهللا
  .ویتنام، بالد غیر مسلمان افراشته گردد

  
  )قم 1333 - 1366(علی صالحی خان شهید 

شـوم، نـه بـراي    حمله بر کـافر مـی    ام و آمادةک که به امید خدا به جبهه آمدهاین
مقام، بلکه به منظور احیاي دینم و تداوم انقالبم و سالمتی رهبـر و ادامـۀ راه شـهدا و    

  طلـبم و از او    کـنم و از خـدا یـاري مـی    ، این لباس مقدس را بـر تـن مـی   1]اسالم[راه 
جانب با آگاهی کاملی که از این راه مقدس دارم، بـراي  نای. خواهم که هدایتم کندمی

دفاع از اسالم و حقیقت انقالب اسالمی و دفـاع از مملکـت اسـالمی بـه فرمـان رهبـر       
روم به جبهۀ حق علیه باطـل مـی   )ارواحنا له الفدا(مسلمانان جهان، حضرت امام خمینی

  .اري کندو امید دارم که خون من نهال نوپاي انقالب اسالمی را آبی
  

  )دزفول 1335 - 1359(اهللا صفّارپور نعمت شهید 
ناقابـل  ] خـون [حقیر اگرچه نتوانستم در زمان حیاتم خدمتی به اسالم عزیـز بکـنم،   

ریـزم تـا بـه    باشد، مـی خویش را با اختیار پاي این مکتب که فجر و امید مستضعفان می
عجـل اهللا تعـالی   (مام زمانیاري خداي بزرگ پرچم عدل و عدالت هرچه زودتر به رهبري ا

  .بر پهنۀ گیتی گسترده شود )فرجه الشریف
  

                                                             
 ناخوانا: در اصل وصیت -1
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  )بروجن 1335 - 1359(قلی صفیان بلداجی نجف شهید 
. ساز اسالم آشـنایی پیـدا کـردم   از همان کودکی خویش را شناختم و با مکتب انسان

 خواست که این آیین محمدي و دین خدا در همه جا گسترش پیدا کنـد همواره دلم می
هـا و  و مردم به این آیین کامل خدایی عادت پیدا کرده و بدان عمل نماینـد و چـه شـب   

هـا سـر   روزها تنها به تفکّر در این مورد پرداختم و حتّی اکثر اوقات تنها به کـوه و بیابـان  
اي داشته باشم، در پی آن به جستجوي مهـدي موعـود،   شدهگذاشتم و مثل اینکه گممی

بودم و اکثر اوقات در خود فرو رفتـه و در مـورد    )هللا تعالی فرجه الشریفعجل ا(الزّمانصاحب
گونـه تـوجهی نداشـتم و بـه     شدم، به طوري که به مسائل مـادي هـیچ  هدفم متفکّر می

گیـر و دور  کنند، مرا گوشههمین خاطر اکثر مردم که بیشتر به خاطر مادیات فعالیت می
هـا فهمیـدم کـه در مـورد چـه گـوهر       هتـر از آن کردند، امـا مـن ب  از اجتماع خطاب می

کردم و هدف خـود  ها توجهی نمیکنم و من به این اعتراضات آنارزشمندي تجسس می
یافتم تا سرانجام جنگ بین کفر و اسالم پـیش آمـد و بهتـرین    را برتر از این اتّهامات می

ند از سر گناهـان مـن   موقعیت براي جانبازي در راه هدفم پیدا کردم و امیدوارم که خداو
بگذرد و آن لیاقت را به من عنایت فرماید که من بتوانم چون یک مسلمان واقعـی در راه  

  .دینش جانبازي کنم
  

  )شهرکرد 1334 - 1361(حسن صمدزاده قهفرّخی  شهید 
اکنـون  ! پدر بزرگوار و مادر عزیزم و برادران ارجمند و خواهران قهرمان، اي عزیزان

رحمت خداوند بزرگ در راه دفاع از اسالم عزیز و عظیم و پیشـبرد   جانب با لطف واین
  .دارمآن گام برمی
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  )سبزوار 1329 - 1365(پور علی صمیمعباس شهید 
بدون تعارف بگویم اگر کسی به جبهه نیامده و قصد آمـدن هـم نـدارد، انقـالب و     

آینـدة ایـران   هـا را بگسـالنید و بـراي نسـل     زنجیرها و حلقـه . اسالم را نشناخته است
به نداي حسین زمان لبیک گوییـد تـا در صـحراي    . مان حیثیت کسب نماییداسالمی

  .محشر در صف یزیدیان قرار نگیرید
  

  )قزوین 1335 - 1361(نوراهللا طاهرخانی  شهید 
از آنجا که دفاع از اسالم و قرآن بر هر فرد مسلمان واجب اسـت، خـود را مسـئول    

ۀ حق علیه باطل شوم تا از اسالم عزیز و رهبر کبیـر دفـاع   دانستم که آزادانه عازم جبه
پاسـخ مثبـت    )ارواحنا لـه الفـدا  (نمایم و به نداي رهبر کبیر انقالب، حضرت امام خمینی

  .گویم
  

  )گرگان 1341 - 1364(نژاد حسین عاطفیغالم شهید 
حقّانیت جمهـوري اسـالمی و بـا در نظـر گـرفتن اینکـه جنـگ        ] به[ما با اعتقاد 

حۀ امور ماست، به جبهه آمدیم و باید براي پاسـداري از دیـن و آیـین و مملکـت     سرلو
  .اسالمی از همه چیز خود بگذریم و همه چیزمان را در راه خدا فدا کنیم

  
  )داراب 1339 - 1361(حسین عامري  شهید 

مـان  اکنون که اسالم و جمهوري اسالمی ایران در خطر است و مملکت اسالمیهم
گـوش دشـمنان    وهاي دشمن بعثی و صدام کافر کـه نـوکر حلقـه بـه    مورد تجاوز نیر

بزرگ اسالم و شیطان بزرگ، آمریکاست، قرار گرفته است، من نیـز بـه حکـم وظیفـۀ     
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.    »مـا همـه مـرد جنگـیم    «روم تـا ثابـت کـنم کـه     ام به جنگ خصم زبون میاسالمی
و شـما اي  » ال یعلی علیـه االسالم یعلوا و «روم تا بر پشت بام دنیا فریاد برآورم که می

روم تا به پاي شما براي اسالم خون بریزم، اما همـواره بـه یـاد داشـته     می! مستضعفین
هـر انسـانی   . باشید که ما براي شکممان قیام نکردیم، مـا بـراي اسـالم قیـام کـردیم     

تـر  وقتی مسلمان شد، مسئولیتش بسـیار سـنگین  . مسئول است به حکم انسان بودن
گردد و وقتی که در این عصـر  شیعه شد، باز هم مسئولیتش افزون می شود و چونمی

و نسل که دورة تحقّق جمهوري اسالمی و سازندگی اسـت، آن هـم بـا ایـن شـرایط و      
  شود که چنان سنگین میبینید، قرار گرفت، مسئولیتش آناوضاعی که می

  . »زدندآسمان بار امانت نتوانست کشید   قرعۀ فال به نام من دیوانه «
  

  )کربال 1341 - 1365(حسن عبادي  شهید 
ام، بـا اختیـار و   شوم که راهی را که انتخاب کـرده در ضمن این نکته را متذکّر می

ام، ایـن راه را  اي که به اسالم و انقـالب داشـته  آگاهی کامل بوده و با آن عشق و عالقه
  .یر قبول فرمایدام و امیدوارم که خداوند این راه را از بندة حقانتخاب کرده

  
  )بوانات 1349 - 1367(اهللا عباسی کرامت شهید 

بدانید که من نه براي پول و مقام و نه براي شهرت و نه به اجبار بـه  ! اي مردم
اي که در قبال روم، بلکه من براي اسالم و امام عزیز و براي انجام وظیفهجبهه می

بـیش نیسـت و آخـر بایـد بـه       روم؛ زیرا دنیا چنـد روزي اسالم دارم، به جبهه می
سوي خدا رفت؛ بنابراین چه بهتر که با بهترین روش، یعنی شهادت و در بهتـرین  



 

 167      رســــم پـــایــــداري

 

تعالی بشتابیم؛ پـس   راه، یعنی اسالم و از بهترین جاها، یعنی جبهه به سوي حق
  .در این زمان براي ما ننگ است که در بستر بیماري بمیریم

  
  )خمین 1342 - 1365(اسداهللا عبدي  شهید 

هـا  جهان همیشه عرصۀ پیکار حـق و باطـل بـوده اسـت و هـر یـک از جبهـه       
و  )علیـه السـالم  (زمانی هابیل در مقابـل قابیـل و زمـانی حسـین    . اندپیروانی داشته

امروز هم شاهد درگیـري حـق، یعنـی ایـران     . حسینیان در مقابل یزید و یزیدیان
و جبهـۀ باطـل، یعنـی     )لفداارواحنا له ا(اسالمی به پا خاسته به رهبري امام خمینی

. مریکـا و شـوروي و انگلـیس هسـتیم    کـارانی چـون آ  دنیاي کفر به رهبري جنایت
ها مشخّص کنـد و بـا   وظیفۀ هر کس است که موضع خویش را در برابر این جبهه

کند پیرو جبهـۀ  اگر کسی ادعا می. به اثبات برساند] را[عمل خویش ادعاي خود 
شکن است، امروز که ایـران درگیـر   خمینی بت حق است و رهبرش حسین زمان،

جنگ است چه در جنوب با نوکر امپریالیسم صدام جنایتکـار و چـه در غـرب بـا     
مزدوران داخلی و سرسپردگان داخلی طاغوت، باید بیایـد در عرصـۀ پیکـار و بـه     

و خـطّ   )علیه السالم(راستی پیرو حسین جهاد بپردازد و با عملش نشان دهد که به
. درستی که رمز پیروزي و سعادت انسـان در جهـاد اسـت    به. ادت استسرخ شه

انّ الجهاد باب من ابـواب  «: فرمایدمی )علیه السـالم (گونه که موالي متّقیان علیهمان
درستی که جهاد دري از درهاي بهشـت اسـت    به«؛ »الجنّه فتحه اهللا لخاصه اولیائه

و چه بهتر شهادت در ایـن  » دگشایکه خداوند آن را به روي دوستان خاصش می
رسـاند و چقـدر زیباسـت    راه، که همانا شهادت انسان را به درجۀ ملکوتی اعال می

در راه خدا که مانند گل محمدي است که وارثان خون پـاك شـهید از   ] شهادت[
اي برادران، نسل جوان ایران و اي برادرانی که خداوند بـه شـما تـوان    . ... بویندآن می
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بیاییـد دانشـجوي دانشـگاه امـام     . برخیزیـد کـه فـردا دیـر اسـت     ! فرمودهرزم عنایت 
امـام را لبیـک گوییـد و بـه     » هل من ناصر ینصـرنی «نداي . بشوید) السالم علیه(حسین

ها بشتابید و بر قلب کثیف و پلید دشمنان اسالم بتازید و زمینـه را بـراي   سوي جبهه
اي کسـانی کـه تـاکنون بـه     . فراهم کنید )لشریفعجل اهللا تعالی فرجه ا(اهللا فرج موال بقیه
تفاوت منشینید، دین خود را به انقـالب ادا کنیـد،   بی! ایداید و یا کم آمدهجبهه نیامده

  .و الّا بعدها پشیمان خواهید شد
  

  )اراك 1337 - 1360(پناه محمدشفیع عزّت شهید 
هـا بنویسـم،   آنمن در این دنیاي مادي چیزي باارزش ندارم کـه بخـواهم دربـارة    

طور که نوشتم در ایـن دنیـاي مـادي    همان. نویسمفقط مختصر سفارشی دارم که می
که همه چیزش فانی است، چیز باارزشی ندارم که بخواهم بنویسـم و فقـط عشـق بـه     
اهللا داشتم که امیدوارم که لیاقت آن را داشـته باشـم کـه در راه او قـدم برداشـته و از      

برسـیم و امیـدوارم   ) اهللا(مان مشخّص کرده، بـه معشـوق خـود    هایی که برایطریق راه
بتوانم با خون ناچیز خود درخـت تنومنـد اسـالم را آبیـاري نمـایم و بـا خـون مـن و         
همرزمانم درخت تنومند اسالم آبیاري گردد و بتوانم دین خود را به انقـالب و امـام ادا   

  .کنم
  

  )اراك 1337 - 1362(سعید عزیزمحمدي  شهید 
گی نتوانستم براي اسالم و انقالب کاري انجام بدهم، شاید با شهادتم گـامی  در زند

  .در جهت اسالم و انقالب برداشته باشم
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  )فارس 1337 - 1365(مهران عشقی  شهید 
اکنون که به فرمایش امام عزیزمان جبهه رفتن از اهم واجبات است، من بـا قلبـی   

د تبارك و تعـالی عاشـقانه و آگاهانـه    مملو از عشق و ایمان و اخالص و به یاري خداون
شوم؛ چون شهادت یـک  دارم و شهادت را با دل و جان پذیرا میدر این راه قدم بر می

مرگ نیست، بلکه انتخابی است آزادانه و آگاهانه و سعادتی است که نصیب هـر کـس   
کـه فرمـوده    )علیـه السـالم  (الحسـین  به قول سرور شهیدان حضرت اباعبـداهللا . شودنمی
در ایـن مقطـع زمـانی هرچـه     . »مرگ شرافتمندانه به از زندگی ننگـین اسـت  «: است

بیشتر درخت اسالم به خون ما احتیاج دارد؛ پس با نثار خون خـود درخـت اسـالم را    
کنیم تـا شـاخ و بـرگ بگسـتراند و مستضـعفین و محـرومین جهـان را در        آبیاري می

ز میـوة شـیرین و لذیـذش برخـوردار     برگیرد تا بتوانند در سایۀ عدالتش بیاسـایند و ا 
  .گردند
  

  )نقده 1325 - 1359(علی علمی نیک شهید رجب 
کام قرآن و جهت استقرار کامل جمهوري اسالمی و استحکام هرچه بیشتر اح

انقالب و دشمنان اسالم و امام امت و جهت شهادت در راه پاکسازي منطقه از ضد
  .شوماسالم و قرآن به اشنویه اعزام می

  
  )سراب 1342 - 1365(شهید سیدداود علوي  دشهی 

جنـگ و جهـاد   «به گفتـۀ امـام بزرگوارمـان    ! قطاران عزیزبرادران، همساالن و هم
؛ پـس بـا شـرکت    »امروز مسئلۀ اصلی کشور اسـت و در رأس تمـامی امـور قـرار دارد    
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ن امـا فعاالنۀ خود در این جهاد مقدس، اسالم و امام را یاري بخشـید و بـا مبـارزة بـی    
  .خود، از انقالب و از حریم مقدس اسالمی حفاظت و حراست نمایید

  
  )گناباد 1339 - 1364(پور اصغر علیعلی شهید 

کـنم در  بیـنم؛ احسـاس مـی   چون خود را یک فرد مسئول در مقابل انقـالب مـی  
اي که یک دگرگونی معنوي ایجاد شده و نعمت جاي نکبـت را گرفتـه، وظیفـه    جامعه

. م؟ بنا به وظیفۀ خود باید به بشارت خدا در قرآن جامۀ عمل بپوشـانم دانرا در چه می
اي در ها و سـرمایه اینکه این نعمت از کجا آمده و چه کسانی عامل اصلی آن و چه دل

هـا چـه بایـد گفـت؟ بایـد      ها و ازخودگذشتگیاند؟ در مقابل این مجاهدتآن گذاشته
هـاي  ، مرهـون نهضـت  )لیـه السـالم  ع(گفت رونق اسالم و لبیک گفتن به نداي حسـین 

علیـه  (از هابیل گرفته علیه قابیل، قیام خونین سـرور شـهیدان حسـین   ] است[خونین 
، فریادهاي پانزده خرداد و انقالب اسالمی و حال که دشـمن تـا دنـدان مسـلّح     )السالم

شده و تصمیم بر نابودي نهضت پر افتخار ما و زیر پا گذاشتن فرهنـگ اصـیل، یعنـی    
مال کردن خون شهیدان است، بر من و شماسـت کـه   سرکوبی انقالب و پاي در کمین

به پا خیزیم و بشارت خداوند را به تجارت سـودمند بـا نثارجـان در راه رشـد درخـت      
  .دهند نه به بهانهتنومند اسالم لبیک گوییم؛ چراکه بهشت را به بها می

  
  )فردوس 1345 - 1365(ابراهیم عنصري  شهید 

ها نیاز به من دارد، بـا حضـور   کنم که جبههکه احساس می ]است[ امروز هنگامی
  .خود باید اسالم را یاري نمایم
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  )گرگان 1338 - 1365(علی فرزبود حسین شهید 
با توجه به وضعیت فعلی کشور و با اهمیت دادن به مسئلۀ جنگ کـه بـه فرمـودة    

کـه سرنوشـت آتـی    امام امت، جنگ بین اسالم و کفر است و اذعـان بـه ایـن مطلـب     
اسالم به این جنگ بستگی دارد، تصمیم به مشارکت در این جهـاد مقـدس گرفتـه و    
با امید به یاري خداوند متعال روانۀ جبهه شدم و قصدم از این هجرت یاري دین خـدا  

  .بود و به امید اینکه خدا نیز مرا یاري کند، در این راه قدم نهادم
  

  )کرمانشاه 1342 - 1364(رضا فرهمند غالم شهید 
حال که جامۀ ذلّت و خواري را از تن خود زدوده و به صـف آزادمـردان پیوسـته و    

ایـد، بـا شـور و    معطوف داشته )علیه السالم(الحسین نظر خود را به صحنۀ نبرد اباعبداهللا
روم تا بهتـرین سـرمایۀ خـود کـه جـان اسـت، در راه       هیجان زیاد و بیش از اندازه می

هـاي  تکّـه  رویم تا بـا تکّـه  می. ساز مکتب اسالم فدا و قربانی کنمنپیشبرد اهداف انسا
بدنمان در اثر آتش خمپاره به دشمن کوردل و زبون بفهمـانیم کـه مـا پیـرو خانـدان      

هیهـات  «باشیم که در صحراي کربال نـداي  می )علیه السالم(نبوت و رسالت امام حسین
  .سر داد» منّ الذّله

  
  )داراب 1334 - 1365(عبدالرّسول فیضی  شهید 

من که در این راه مقـدس پـا بـه    ! پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و دوستان عزیزم
ریزي حکومت اسـالمی بـود و امیـدوارم    عرصه گذاشتم، تنها براي اهداف اسالم و پایه

هـا  مـن از سـال  . که رضاي خدا در آن باشد و این کار آرزوي همیشگی من بوده است
اکنـون آن را کـه جنـگ در راه    هم. یافتمگشتم، ولی آن را نمییپیش دنبال چیزي م
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ها بدانند که از این بـه  ابرقدرت. رومام و با شوق بسیار به پیشواز آن میخداست، یافته
مردم مستضـعف دنیـا بـا یـافتن     . ها حتمی استبعد حنایشان رنگی ندارد و مرگ آن

هـا و سـتمگران بـه    ن پـوزة ابرقـدرت  اسالم حقیقی این انقالب را تا آخر، یعنی کوبید
 )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (خاك و برقراري حکومت عدل الهی به رهبري امام مهدي

  .از پا نخواهند نشست
  

  )بندر کنگان 1342 - 1365(قنبر قنبري  شهید 
حرکت کردن و آمدن من به جبهه تنها و تنها به خاطر ایـن اسـت کـه اسـالم در     

داري از آن، حرکت خود را الزم دانستم؛ چون رضاي خـدا را در  خطر است و براي نگه
آن را درك کرد و  )علیه السالم(آن رضایی که روزي حسین حرکت کردم؛ دیدم،این می

  .ندایی داد و حرکت کرد
  

  )داراب 1339 -1365(شهید اسماعیل کاردان  
 )ه السالمعلی(بخش راه حسیناین انقالب اسالمی را به رهبري امام خمینی تداوم

ن شاء اهللا سعی خواهم کرد که روم و ادانم و به همین دلیل به جبهه جنگ میمی
  .تا آخرین لحظه و آخرین نفس بایستم و قطرة خونم را نثار کنم

  
  )شیراز 1343 -1365(شهید ارسالن کاظمی  

و اما انقالب اسالمی ما هنوز در نیمۀ راه است و براي پیروزي نهایی احتیاج به 
شکن قرن لبیک روم تا به نداي بتن دارد و این بندة حقیر نیز مانند دیگران میخو



 

 173      رســــم پـــایــــداري

 

گفته و اگر خداي تعالی مرا الیق بداند، در زمرة این عزیزان رزمنده درآیم و به امید 
  .اینکه خداوند متعال شهادت را که تنها آرزوي دیرینۀ این حقیر است، نصیبم گرداند

  
  )شیراز 1304 - 1361(حسین کاظمی  شهید 

به یاري خداي متعال، با امید راسخ و قلبی پاك و با عشق به اسالم عزیـز، بـه نـام    
هـاي جنـگ حـق علیـه باطـل      عازم جبهه )عجل اهللا تعالی فرجه الشـریف (سرباز امام زمان

ن شاء اهللا صدام و صـدامیان را سـرنگون سـازیم و بـا قطـرة خـون خـود        شوم که امی
نماییم؛ چون هر نهالی احتیاج به آب دارد و اسـالم هـم بـراي     درخت اسالم را آبیاري

  . روم تا خون خود را فداي اسالم نمایمباقی ماندن، احتیاج به خون دارد؛ پس من می
  

  )اهواز 1341 - 1361(احمدرضا کبیري  شهید 
] دفـاع [هدفم . رفتن من به جبهه انتخاب بود و از روي آگاهی صورت گرفته است

رابــر کفــر و همچنــین لبیــک گفــتن بــه فــرامین حســین زمــان، امــام از اســالم در ب
  .بوده است )ارواحنا له الفدا(خمینی

  
  )مبارکه 1331 -1359(شهید مصطفی کرمی  

دانم که انقالب احتیاج به خون دارد؛ هرچند مطالعۀ کافی ندارم، ولی این من می
کشور عزیزمان که  این. دانم که انقالب از خون است و خون از انقالبرا خوب می

کند تا با نقشه هاي شوم دشمن مزدور هر روز هر گوشه و کنارش توطئه پیاده می
دار کند؛ این انقالب احتیاج به افراد از جان گذشته دارد که خود، انقالب عزیز را لکّه

براي نجاتش از این شهر به آن شهر و از این کوه به آن کوه بروند و هجرت کرده و 
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جانب هر روز و در هر موقع به هر کجا که احتیاج بود کنند؛ پس ایندشمن را نا
  .باشد، حاضرم بروم و کشته شوم و با کمال میل این راه را انتخاب نمودم

  
  )بروجن 1342 - 1361(فرود کریمیان  شهید 

امـروز  . امروز حسـین زمـان تنهاسـت   ! اي مسلمین ایران و اي مسلمین جهان
ها، چه ابرقـدرت غـرب و   در برابر سپاه کفر و ابرقدرت )هاسالم اهللا علی(فرزند فاطمه

امروز انقالب اسالمی احتیـاج بـه اهـداي خـون دارد،     . چه ابرقدرت شرق تنهاست
روم تا با یزیدیان زمان خود بجنگم و اهدا کنید خونتان را به این انقالب و من می

نهـایی تکامـل    ها بفهمانم که شهادت باالترین آرزوي ماست و شهادت حـد به آن
روم تا هدیۀ ناقابلی در راه پیروزي حق بر باطل و اسالم بر کفر اهدا باشد و میمی

بدانید کـه  ! هاو اي دریاي بیکران انسان. نمایم و به پروانگان شمع والیت بپیوندم
راه سعادت و خیر و برکت، جهاد در راه خدا و شـهادت در راه خداسـت؛ پـس اي    

حسین زمان را یاري کنید و بدانید کـه اگـر در راه خـدا گـام     بشتابید و ! هاانسان
هـا،  وظیفۀ ما چیست در قبـال ایـن خـون   ! اي برادران و خواهران...  .نهادید، پیروزید

      تـر  سـنگین  شـود و این مسئولیت بزرگ که با خـون هـر شـهیدي بـه آن اضـافه مـی      
هـل مـن ناصـر    «نـداي   نبـودیم کـه بـه    )علیـه السـالم  (شود؟ اگر زمان امام حسـین می

او لبیک بگوییم، اکنون در این موقع که اسالم بـه یـاري مـا نیـاز و احتیـاج       »ینصرنی
تـوانیم،  هستیم، وظیفۀ ماست که از هر راهی که مـی  )علیه السالم(دارد، اگر پیرو حسین

. ها را خالی نگذاریم که دشمنان اسالم در کمـین هسـتند  اسالم را یاري کنیم و جبهه
از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگیري کنید؛ چون در روز قیامت باید جواب ایـن   مبادا
حاال خداوند بر ما بندگان خاص خود منّت گذاشته و ایـن جنـگ را   ! ها را بدهیدخون
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وسیلۀ آزمایش ما قرار داده است تا اینکه امتحانی بس بزرگ بـراي مسـلمانان باشـد و    
  .یطان فریبمان ندهدخیلی باید حواسمان جمع باشد که ش

  
  )ایذه 1347 - 1364(عبدالمجید کیانی شاهوندي  شهید 

] کـنم [جانب هدفم از رفتن به جبهه این بوده است که اوالً خدمتی به اسـالم  این
مسـئلۀ اصـلی جنـگ    «: فرمایـد لبیک گفته که می )ارواحنا له الفدا(و بعد به فرمودة امام

  .زیر پایم گذاشتم و من هم تمام مسائل و مشکالت را» است
  

  )خوزستان 1337 - 1361(محمدحسین گلپایگانی  شهید 
با توجه به اینکه در طول زندگی نتوانستم خدمتی بـه اسـالم عزیـز کـرده باشـم،      

شاید اگر به مقام واالي شـهادت  شتابم تا اکنون با دلی شاد به سوي میادین جنگ می
ز بتوانم خـدمت نـاچیزي بـه اسـالم     ل آمدم، با شهادتم یا نابودکردن دشمن متجاونائ

  .بکنم
  

  )بوشهر 1335 - 1360(رضا ماهینی علی شهید 
توانم دینم را نسبت بـه ایـن انقـالب ادا    من تشخیص دادم با شرکت در جنگ می

  .نمایم
  

  )تویسرکان 1341 - 1364(رضا محمدبیگی علی شهید 
] کـه [م عزیز را هاي نور علیه ظلمت این بوده است که اسالهدفم از آمدن به جبهه

در مقابل کفر جهانی قرار گرفته، یاري نمایم و به نداي پرتوان و پرخروش رهبر، یعنی 
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هاي نبـرد علیـه الحـاد و شـرك و     روح اهللا زمان لبیک گویم و حضور خود را در جبهه
  .نفاق اعالم کنم

  
  )تهران 1344 - 1366(رضا محمدي جوپشت  شهید 

رغـم بعضـی از   ام و علـی اسالم بـه منطقـه آمـده    من به خاطر دفاع از دین مقدس
ت      سخنانم که به افراد کوته نظر گفتم، مبنی بر اینکه بـه خـاطر کـار و شـغل و موقعیـ

روم، خدا شاهد است دلیلی به جـز عشـق بـه خـدا و ایسـتادگی در      خود به جبهه می
  .برابر دشمنان او مرا به جبهه نکشانیده

  
  )تهران 1344 - 1362(مجتبی محمدي دارانی  شهید 

خواستم باري از دوش انقـالب اسـالمی برداشـته باشـم و راه خـود را انتخـاب       می
جهـاد دري از  «باید در راه خدا جهاد کنیم کـه بـه فرمـودة مـوالي متّقیـان      . امنموده

تـرین  و ایـن کوچـک  » شـود درهاي بهشت است که به روي بندگان خاص خدا باز می
ن زمینه انجام دهیم و اگر خـدا قبـول کنـد، در عـوض     توانیم در ایکاري است که می

  .1»فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره«گیرد اجر و مزد اخروي ما را در نظر می
  

  )شهرضا 1331 - 1361(شهید محمد مختاریان دهاقانی  
وظیفۀ هر فرد مسلمان است که در مقابل تجاوزات بیگانه که بـه دیـن و میهـنش    

ه وظیفۀ شرعی که داشتم، بـر خـود واجـب دانسـتم از اسـالم      نموده، دفاع کند و بنا ب
  .دفاع کنم؛ به جهت کوتاه کردن دست اجانب به جبهه آمدم
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  )خرمشهر 1335 - 1367(بهروز مرادي قهدریجانی  شهید 
جانب، بندة گناهکار، بهروز مرادي به فرمان امـام امـت و بـه عنـوان بسـیجی در      این

خاطر حراست از خون پاك شـهداي اسـالم و دفـاع از    جنگ وارد و به اختیار خودم و به 
سـلطۀ  ] بـراي نـابودي  [ام تـا مـن   جمهوري اسالمی ایران برخاسته و با خود عهد نمـوده 

بخشیدن دین و حریم استقالل، آزادي، جمهوري اسالمی، اسـتقامت   ها و نجاتابرقدرت
رد و بر اساس همـین  دانم که چرا باید به دشمن هجوم بو پایداري نمایم و اکنون نیز می

  .کنمآگاهی است که در عملیات شرکت می
  

  )رشت 1335 - 1361(سیدرضا معصومی ساداتی  شهید 
حقیر براي حفظ اسالم و مسلمین و والیـت فقیـه و حکومـت جمهـوري اسـالمی      

 1]قبلـی [این راه را آگاهانه و روي شـناخت   )ارواحنا له الفدا(ایران به رهبري امام خمینی
دم و امیدوار هستم که جهان با وحدت کلمه پـر از عـدل و داد بشـود و بـه     انتخاب کر

  .همین جهت است که حقیر حاضرم جانم را در این راه هدیه کنم
  

  )بوشهر 1333 - 1365(کرم مغدانی  شهید 
اکنـون،   هـم . کنمنامۀ خود را شروع میعازم جبهۀ حق علیه باطل هستم و وصیت

ها که قـدرت و تـوان دارنـد، بایـد بـه      هر کدام از انسانموقعی است که دیگر ! برادران
اآلن . اسالم در وهلۀ حساسی قرار گرفتـه اسـت  . جبهه بروند؛ زیرا موقع حساسی است

دارند؛ زیرا اگـر خـداي نخواسـته    ها را گرم نگهموقعی است که تمام برادران باید جبهه
اکنـون عـازم    ماسالم شکست خورد، دیگر براي همیشه شکسـت خـورده اسـت و هـ    
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شوم تا دین خود را نسبت به اسالم و امام عصـر ادا کـرده باشـم؛ زیـرا امـام      جبهه می
  .دیگر موضوع را براي ما روشن کرده است و اتمام حجت کرده است

  
  )همدان 1323 - 1360(اکبر مقصودي  شهید 

  .اما هدفم، پشتیبانی از اسالم در خطّ والیت فقیه است
  

  )گناوه 1335 - 1359(نیا لکعباس مغالم شهید 
، سرور شـهیدان در روز عاشـورا   )علیه السالم(وقتی معلّم بزرگ شهادت، امام حسین

دانست که از آن قـوم کسـی بـه    ، می»آیا کسی هست مرا یاري کند«زند که فریاد می
این سخن را براي نسل حاضـر گفتـه    )علیه السالم(شتابد؛ پس امام حسینکمک او نمی

شـاید خـون مـا    . و دیـن او را زنـده کنـیم    )علیه السالم(رویم تا امام حسینما می. است
رویم که در جبهۀ حق بـا باطـل   ما می. مقدار آبی باشد براي نهال اسالم ناب محمدي

ها مـا را  توانید با کارهایتان و عملتان در پشت خطوط جبههرو شویم، شما هم میروبه
از نـام و خـون مـن    . د کـاري از پـیش ببـرد   حمایت کنید تا ستون پنجم دشمن نتوان

و  )ارواحنـا لـه الفـدا   (من در راه خدا و به فرمان امـام . نگذارید که کسی سوء استفاده کند
  .شومکشته می )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(براي سربازي امام زمان

  
  )شهرري 1336 - 1364(عبداهللا منیع  شهید 

تـرین  دانید که در زندگی کوتاهم کوچـک شما خود نیک می! پدر و برادر و خواهر
الحسـین،   کمبودي نداشتم و خود با اعتقـادات مـذهبی و اقتـدا بـه مـوالیم اباعبـداهللا      

آگاهانه و بدون هیچ اجباري با آغوش باز قدم به این عرصـه   )علیه السالم(ساالر شهیدان
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و شرف امت اسالمی دفـاع   و عزّت )صلّی اهللا علیه و آله و سلّم(اهللا ام تا از آیین رسولنهاده
  .نمایم
  

  )میانه 1348 - 1366(حسین موالیی  شهید 
المی خـود در غیبـت   من براي دفاع از اسالم در مقابل هجوم کفّار بـه کشـور اسـ   

بـراي جهـاد در    )ارواحنا لـه الفـدا  (فقیه، امام خمینیب برحقّش و ولی کبري و حضور نائ
دان جنگ رفته تـا وظیفـۀ شـرعی خـود را     راه خدا و اجراي قسط الهی، آگاهانه به می

  .انجام دهم
  

  )بروجن 1348 - 1365(لندي غفور مؤمنی  شهید 
ام تـا علیـه   فعالً دین خدا در خطر است، مـن هـم بـدین خـاطر بـه جبهـه آمـده       

 رسـول . دشمنان خدا و دین خـدا بجـنگم و حضـور خـود را در صـحنه نشـان دهـم       
سـت مگـر   برتر از هـر کـار نیـک، کـاري نی    «ید که فرمامی )صلی اهللا علیه و آله و سلم(اهللا

روم، اگر کشته شوم یـا بکشـم،   جنگیم؛ چراکه در راه حق میمی .»شهادت در راه خدا
داند خواهد مرد، آیا در زمانی که دین خدا در خطر اسـت، بایـد   انسانی که می. پیروزم

خیزد، آنگـاه کشـته   علیه کفر، الحاد و نفاق و شرك بر] باید! [غفلت ورزد یا اینکه خیر
  .شود

  
  )جهرم 1334 - 1365(زاده سیدهاشم مهدي شهید 

زاده با یاري خداوند متعال و انگیزة خدمت به اسـالم و  جانب سیدهاشم مهدياین
 هللا ربالحمـد . ... عازم جبهـۀ نـور علیـه ظلمـت هسـتم      اطاعت از فرمان امام خمینی



  

    )چهارمدفتر (نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     180
 

ت نمـود   العالمین که پروردگار عالمیان به این بندة سر ا پا تقصیر خودش لطف و محبـ
عجـل اهللا  (و مرا هدایت نمود که بتوانم به جبهه بیایم و به عنوان یک سرباز امـام زمـان  

خدمت نمایم و با دشمنان دین و وطـن تـا آخـرین نفـس بجـنگم؛       )تعالی فرجه الشریف
ـ  )علیـه السـالم  (دشمنانی که به کشور مقدس ایران، ایـن کشـور امیرالمـؤمنین    ور هحمل

بنا به امر امـام خمینـی، جنـگ    ! آري. خواهند همه چیز را به باد فنا دهندشدند و می
امیـد  . ما یک جنگ دفاعی است و دفاع از اسالم بر همۀ مسلمین واجـب و الزم اسـت  

  .است که خداوند لشکریان اسالم را پیروز گرداند
  

  )گلپایگان 1331 - 1361(شهید احمد ناعمی  
داران و اربابان را از سر چنان شرّ ایادي جهانخوار و سرمایهنانقالب اسالمی که آ

مردم زحمتکش و مستضعف و روستایی برداشت، جا دارد که از همین روستاها 
توانند این انقالب را ببینند و هموطنان ما را به رگبار ها که نمیجوانانی علیه آن

ر راه خدا فدا نمایند؛ هاي سبک و سنگین بسته، قیام کنند و جان خود را دسالح
از تمام دوستان . پس در این صورت به خودم واجب دانستم که در این راه قدم بردارم

و رفقایم انتظار دارم طوري به این انقالب وفادار باشند که فردا نزد شهیدان شرمسار 
  .نباشند
  

  )اسفراین 1335 - 1365(شهید غالم نامنی  
طوري که تـا بـه امـروز آن را    م هستیم، همانداري قرآن و اسالما ضامن حفظ و نگه

هـا؛ پـس ایـن جنـگ امتحـانی بـیش       در برابر همـۀ قـدرت  ] ایم[داشتهنخورده نگهدست
تـا بـه امـروز و بـراي     ] گرفته[نیست براي آزمودن ما که از اول بشریت از هابیل و قابیل 
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و طلـوع  شناخت بشر و کسب و کار بشر در دنیاست؛ پس چیزي به غروب ظلـم و سـتم   
نمانده و نباشد کـه بـا چهـرة شرمسـار و      )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(فجر حضرت مهدي

  .روي به هنگام طلوع فجر حاضر شویمسیه
  

  )سراب 1334 - 1362(نسب صادق نجفی شهید 
ارواحنـا لـه   (این یک جان است، اي کاش هزاران جان داشتم و فداي اسـالم و امـام  

جنگیم و ایـن خـود   ما منّت نهاده است که در جبهۀ حق می خداوند بر. کردممی )الفدا
  .جاي شکر است

  
  )اصفهان 1337 - 1360(محمد نصراصفهانی  شهید 

چون این انقالب و کشور اسالمی مورد تهاجم واقـع شـد؛ مـن هـم وظیفـۀ خـود       
دانستم تا به دفاع از اسالم و تمامیت کشور اسـالمی برخیـزم و ایـن راه را بـا آگـاهی      

خوانـدم،  را می )علیه السالم(انتخاب نمودم؛ چون هرگاه زیارت حضرت سیدالشّهداکامل 
سالم بر وارث همۀ پیغمبران، ساالر شهیدان و سالم بر کسـانی کـه   «: گفتمچنین می

با توجه به مراتب فوق و با علـم و آگـاهی بـر آن شـدم کـه بـه       . ... »او را یاري نمودند
  .١برخیزم ه با کفر جهانی و به ستیزمبارز
  

  )تهران 1339 - 1365(علی نصیرزاده  شهید 
باید بگویم که ما با علمی که به اسالم و ایمانی که بـه ایـن راه و ایـن رهبـر، امـام      

داریـم و تـا   ایم و در این راه قدم بر میایم، این راه را برگزیدهداشته )ارواحنا له الفـدا (عزیز
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ایسـتیم، آنقـدر خـون    لم از حرکت باز نمـی وقتی که توان داریم، تا رفع کل فتنه از عا
  .ن شاء اهللاهاي عالم را از بن برکند، ادهیم تا سیل خونمان ریشۀ فتنهمی

  
  )الهیجان 1337 - 1365(منتظر  محمدرضا نظري شهید 

قامتان جاودانۀ تاریخ خـواهیم مانـد؛   عالم و آگاه هستی که ما راست! تو اي رزمنده
  .برو که نصرت اسالم نزدیک است ن به پیشتر با سالح ایماپس کوبنده

  
  )فارس 1336 - 1366(محمدمهدي نقی  شهید 

خدا را صدها هزار بار شکر که توفیق داد عازم جبهه شوم و خدمت ناچیزي در راه 
گونه دین خود را نسبت به اسالم و مسـلمین  شاید بتوانم این. اسالم و قرآن انجام دهم

براي بارور شدن به خون نیاز دارد و بر ملّـت مسـلمان    درخت انقالب اسالمی. ادا کنم
را لبیک گفته و این درخـت را بـا خـون     )ارواحنا له الفدا(ایران واجب است که نداي امام

خدا را شکر که مهلتی داد تا اسالم واقعی را بشناسم و در خاموشی . خود آبیاري کنند
کردم، در راه خـدا  که احساس میمن بر اساس رسالت و مسئولیتی . جهل از دنیا نروم

ارزشـم،  و براي پاسداري از انقالب کبیر اسالمی عازم جبهه شدم تا بـا نثـار جـان بـی    
راهی کـه اگـر   . دانممن گام نهادن در این راه را یک فریضه می. ام را انجام دهموظیفه

  .بکُشیم یا کشته شویم پیروزي با ماست
  

  )فسا 1342 - 1360(پیشه نوبندگان ناصر نوح شهید 
اکنون که رژیم آمریکایی صدام به کشـور جمهـوري اسـالمی ایـران تجـاوز کـرده       

است، باید بنا بر وظیفۀ شـرعی از ایـن تجـاوز کـه اسـالم و انقـالب را در خطـر قـرار            
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هـاي آینـده برسـانیم و    امیـدوارم کـه رسـالت خـود را بـه نسـل      . دهد، دفاع کنیممی
اشد و تمام کارهایی که انجـام دادم، بـراي خـدا باشـد و     امیدوارم که خدا از ما راضی ب

دارم، در راه خدا و به سوي خدا باشد، در غیر این صورت راضی بـه  هر قدمی که برمی
ت      قدم برداشتن نیستم و امیدوارم که خدا توفیق به ما بدهد کـه بـا پیـروزي و موفّقیـ

که شهید شـدم، امیـدوارم   برگردیم و براي جنگ سراسري با آمریکا آماده شویم و اگر 
    .که با قلبی پاك از دنیا بروم

  
  )اراك 1338 - 1361(محمدرضا نوربهشت  شهید 

را در فـراز      » ال الـه الّـا اهللا  «رویم تا خصـم زبـون را نـابود سـازیم و پـرچم      می
صلّی اهللا علیه و آله (اهللارویم تا دین محمد رسولهاي کشور عراق به پا داریم و میقلّه

شود و چه خوب ما زنده می مگر این نیست که اسالم با خون. را زنده کنیم )سلمو 
ان کـان دیـن   «کـه   )السـالم  ماعلیه(به ما درس داد سرور شهیدان، حسین بن علی

اگـر بـا کشـته شـدن مـن دیـن       «؛ »محمد لم یستقم الّا بقتلی فیا سیوف خذینی
. »مـرا در برگیریـد  ! پس اي شمشیرها ماند؛زنده می )صلّی اهللا علیه و آله و سلم(محمد

، دیـن  )علیـه السـالم  (الحسین اباعبداهللا 1]مکتب[رویم تا با کشته شدنمان می! آري
لبیـک  » هل من ناصـر ینصـرنی  «را زنده کنیم و به  )صلّی اهللا علیه و آله و سلم(محمد
  .بگوییم
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  )جهرم 1343 - 1364(سرشت محمدجواد نیک شهید 
تـر  که وظیفۀ یاري کردن جبهه در این زمان از هر امـري واجـب   باید این را بگویم

گویم که به من توفیق دادي که بتوانم در ایـن میـان دیـن    تو را شکر می! خدایا. است
تو را شکر که به من توفیـق دادي کـه بـه ایـن آرزوي دیرینـه      ! خدایا. تو را یاري کنم

رزمنـدة  ] توفیـق [خواهم کـه  یاز تو م. برسم که بودن در میان رزمندگان اسالم است
کنم از اینکه به مـن منّـت   تو را شکر می! خدایا. شهید اسالم شدن را به من عطا کنی

سالم بـر رزمنـدگانی   . گذارده و توفیق دادي که چند صباحی در میان دوستانت باشم
  .که در هیچ سختی جز به خدا پناهنده نشده و جز این نگفتند

  
  )کرمان 1336 - 1361(نی مصطفی هندوزاده کرما شهید 

هاي جنـگ، ایـن خـون شـهیدان و ایـن نـداي آسـمانی را        با حضورمان در جبهه
پاسداریم و تا آخرین قطرات خونمان و آخرین نفس از انقالب اسـالمی، امـام و قـرآن    

هاي قلبمان را رو به صبح آزادي باز کنیم تا تشعشـات نـور ظهـور    دفاع کنیم و دریچه
هـا را در جهـان بـا چشـم دل     ، منجی انسان)تعالی فرجه الشریف عجل اهللا(حضرت مهدي

ببینیم و اگر در این رهگذر توانستیم و لیاقت آن را داشـتیم کـه بـه دیـدار خـدایمان      
گونه بـرویم  ها پیموده و باید بپیمایید، حسینبشتابیم و راهی را که نهایتاً تمامی انسان

  .و به دیدار شهداي تاریخ بشتابیم
  

  )ریزنی 1340 - 1361(حسین یاراحمدي یشهید عل 
تازد و نهضت اسالمی با رهبري ائمۀ امت و خروش امت قهرمان به پیش می

بنا به . پیچددهد و طومارش را درهم میلحظه به لحظه الحاد جهانی را گوشمالی می
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وظیفۀ شرعی اراده کردم قدمی در این نهضت بگذارم که خداوند نیز این اراده را 
ام را که رفت و با این حساب به جبهۀ حق و باطل آمدم تا خویشتن را و خانوادهپذی

آیا از . زنیم، به میدان امتحان و آزمایش الهی بکشانیمدم از اسالم سرخ حسینی می
آییم یا اینکه دلهره و غم و شکوه تمام این امتحان سرافراز و پیروز و مفتخر به در می

چه سعادتی باالتر از ! افتیم؟ آريسخت به آه و ناله میگیرد و وجودمان را فرا می
اینکه در سپاه اسالم قرار گیري و مخلصاً هللا، اجر شهید را ببري و دنیا را مدیون 
خویش سازي به این خاطر که سراسر وجودم ساخته و پرداختۀ خداست؛ همین 

  .منّت بر من گوارا باشد
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   عفان و مقابله با کفاردفاع از مستض: چهارم بخش   
  

 )همدان 1328 - 1361( منششهید ناصر اعظمی 
با قلبی آکنده و مملو از شور و هیجان، براي مبارزه با کفّار و امپریالیسـم آمریکـا و   

  .شومهاي جنگ میامپریالیسم شرق و شوروي عازم به جبهه
  

 )فارس 1333 - 1362( رضا اکبري باصريشهید غالم 
و باایمان ایران توانستیم این جنـگ را کـه از طـرف احـزاب کثیـف      ما ملّت مبارز 

بعث عفلقی و غیره به ما تحمیل شده، مردم و اجتماعمان را رشد و آگـاهی داده و بـه   
بار دیگر از لطـف خـدا سـعادتی    . ها نخواهیم شدها بفهمانیم که تسلیم خواستۀ آنآن

پا در میدان بگـذارم و بـا دشـمن    نصیبم شد که قدمی بردارم و در راه او جهاد کنم و 
بـه جـود و کرمـت شـکر کـه      ! الهی. ها به مبارزه بپردازممتجاوز رو به رو گردم و با آن

دانید کـه ایـن   خوبی می به! اي برادران و خواهران...  .چنین سعادتی را نصیبم نمودي
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 جنگ، دانشگاهی است که در آن درس عشق و فداکاري و درس راه رسـیدن بـه لقـاء   
، درس ایثار، جانبازي، چگونه زیستن و مردن و درس عزّت و شـرف، درس چگونـه   اهللا

رو گشتن و همچنـین درس خـون و شـهادت بـه انسـانی کـه        با دشمن متجاوز رو به
  .آموزدتوانسته است از همۀ بندها رهیده باشد را می

  
 )قوچان 1336 - 1360( شهید جمشید الماسی 

روم، ت سـرکوبی عناصـر پلیـد صـدامی مـی     من با عزم راسخ به سوي جبهه و جه
  .هاي خونم بتواند سرزمین اسالمی را آبیاري کندقطره شاید قطره

  
 )تویسرکان 1340 - 1361( شهید احمد امانی 

در حالی کـه صـداي فریـاد کودکـان جنـوب لبنـان و فلسـطین و صـداي فریـاد          
بیـنم  کـه مـی  حالیشنوم و در خواهران و برادران مسلمان در کشورهاي اسالمی را می

ترین مرکز اجتماع عبـادي ـ سیاسـی مسـلمانان     این خانۀ خدا، مکّۀ معظّمه که بزرگ
اي اسـت  ایـن وظیفـه  . توانم ساکت و آرام باشماست و زیر سلطۀ آمریکا قرار دارد، نمی

اصـغر  که خدا بر گردنمان گذاشته و دوستان و برادران همچون ابراهیم نـانکلی و علـی  
من هم بـه پیـروي از رهبـرم بـه     . ردند که اسلحۀ ما را زمین نگذاریدسوري سفارش ک
مـال شـود، راه آنـان را    نگذارید خون این شهیدان پاي] که[گویم می! شما اي برادران

  .ادامه دهید و به فرزندانتان راه مبارزه با دشمن را یاد بدهید
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 )آبادنجف 1337 - 1361( خواهشهید عبدالمحمود ایزدي 
سـرکوبی  ] همان یعنی[تکلیف شرعی خویش به عنوان یک مسلمان ] انجامبراي [

، عـازم  ]اسـت [همچون صدام و صدامیان متجلّی شـده  ] افرادي[استکبار که در چهرة 
  .امجبهۀ نبرد شده

  
  )آبادان 1341 -1365( شهید محمدابراهیم باقري 

ت ایران اسـت، بلکـه   بدانید که دفاع شما نه تنها براي مظلومی! ملّت عزیز حزب اهللا
این دفاع مقدس بـراي بیـرون آوردن همـۀ مظلـومین جهـان از زیـر بـار مسـتکبرین         

ت عزیـز  . گویند، فقط ما هستیم که باید حکومت کنیمکه می] است[ مبـادا از  ! اي امـ
هدف مقدس یک قدم هم عقب روید و یا سست شوید و کمبودهـا باعـث شـود سـرد     

دنیاي مستضـعف  . »کار براي خدا دلسردي ندارد«وارمان به قول امام امت بزرگ. شوید
 ) رزمنـدگان (چشم به شما دوخته و آن را همه دیدنـد کـه بـه دسـت پرتـوان شـما و       

مـا  . هاي شرق و غرب به لرزه افتاده و ریگان روسیاه به التماس و دریوزگی افتـاده کاخ
یـا بایـد بـا دشـمن     «: فرمایـد مـی  )علیه السـالم (موال علی. راه و هدفمان مشخّص است

  رفـاه  هـا و نامه امضا کنیم کـه ایـن همـان خواسـتۀ دنیاطلـب     سازش کنیم و موافقت
شمشیر را برکشید و سالح را بردارید و بـر سـر دشـمن    ] اینکه[هاست و راه دوم طلب

ریزید، بلکـه  نمی ها خدا فرود آورید و هدف بگیرید و این آتشی است که شما روي آن
امیـدوارم  . »شـود به دست شما روي دشمنان خدا ریخته  می آتش غضب خداست که

علیـه  (همین سـفارش مـوال علـی   ] لحظه[که ملّت ما همراه با امام عزیزشان تا آخرین 
، در نظـر  »سالح را بگیرید و بـر سـر دشـمن فـرود آوریـد     «: فرمایدکه می ]را[) السالم

  .داشته باشند
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  )فارسان 1344 - 1365(ی کرانحکمت بالیده شهید 
در موقعی که استکبار جهـانی بـا تمـام نیـرو سـعی در      ! برادران و خواهران گرامی

آشام بعـث عـراق   نابود کردن انقالب اسالمی را دارد و در سیطرة تجاوزاتش رژیم خون
را علیه مردم مسلمان ما شوراند و شهدایی را از ما گرفـت؛ بـراي تـداوم راهمـان الزم     

ب نمودیم که سـراب را آب  اه را با چشمان قلب انتخادیدیم که به جبهه برویم و این ر
اگـر بکشـیم یـا کشـته شـویم،      «ن شاء اهللا پیروزیم؛ چراکه اماممان فرمـوده  نبیند و ا
به هر حال ما وظیفۀ شـرعی خـود را انجـام دادیـم و کـاري بـه شکسـت و        » پیروزیم

  .و استپیروزي آن نداریم؛ چون ما فقط وسیله هستیم و نصرت از آن خدا و دست ا
  

  )ارومیه 1338 - 1362(بهروز بزرگر  شهید 
راحتی این صدام آمریکـایی را از بـین ببـریم؛ زیـرا      ها بیایید تا بتوانیم بهبه جبهه

  .»صدام رفتنی است و راهی جز انتحار ندارد«طور که امام گفته است همان
  

  )تهران 1343 - 1362(اکبر برغمدي علی شهید 
ش که براي چه به جبهه رفتم و شـهید شـدم؟ بـه خـاطر     این را به خاطر داشته با

خواستم کشورم در فساد باشـد و  دیگر نمی. خواستم زیر بار ظلم باشماینکه دیگر نمی
نامی از اسالم در اذهان عمومی باشد و براي این به جبهه رفتم که امر خداونـد  ] فقط[

  .را گردن نهم
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  )جهرم 1339 - 1360() پورحمیدي(محمد برفک  شهید 
دانید که من این راه را آگاهانـه و بـه دلخـواه خـود انتخـاب      می! پدر و مادر عزیزم

رویم تا بـا یـاري اهللا و بـه    در کار نبوده است و می ١یتایسام و هیچ اجبار و رودربکرده
کمک برادران رزمنده، این خدانشناس بعثی را از خاك میهن اسالمی بیـرون کنـیم و   

  .خطر و تهدید ابرمفسدها نجات دهیماسالم عزیزمان را از 
  

  )فارس 1343 - 1367(بهادري  رضامحمد شهید 
بـه  نخست خطابم به امت شهیدپرور ایران است که امروز با هجوم استکبار جهانی 

، )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (مریکا به کشور امام زمانسرکردگی امپریالیسم جنایتکار آ
خواهـان و جـوانمردان تمـام اسـت و بـه      همۀ آزاديجمهوري اسالمی ایران حجت بر 

م واقعـی آن          )ارواحنا له الفدا(گفتۀ امام باید در کربالي خونبار میهن اسـالمی کـه تجسـ
  .هاي نبرد است، شرکت فعاالنه کرد و از نوامیس دفاع نمودصحنه
  

  )خوزستان 1347 - 1365(عباس بیژنی شهید غالم 
ز طـرف خـدا داشـتی و در راه خـودش بـه او تحویـل       خدا را شکر کن که امانتی ا

با یک دسـت قـرآن   ] که[یاور است؛ پس تکلیف این است چه کنم که اسالم بی. دادي
مـان  و با دست دیگر سالح برگیرم و نگذارم کفّار بعثـی بـه نـاموس مملکـت اسـالمی     

  .حمله کنند
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  )نائین 1337 - 1361(یداهللا بیگیان  شهید 
  .ا پیروزي مقام مستضعفین بر مستکبرینجنگ را ادامه دهید ت

  
  )کاشمر 1342 - 1365(آباد مهدي جعفریان خلیل شهید 

تنها . اي که حرف مظلوم خریداري ندارد، باید منطق خون حاکم شوددر جامعه
اینک که . اي دمیدتوان در کالبد متعفّن جامعه روح تازهبا این منطق است که می

ش را گسترانیده است، باید از این منطق استفاده خفقان بر سراسر عالم سایۀ شوم
مظلومین باید آنقدر خون بدهند که بوي خون بر بوي باروت و صفیر گلولـه  . کرد

هـا تشـکیل گـردد و تمـام اسـتکبار      ایم که از خونمان اقیانوسما آماده. غلبه کند
ن جهانی را در کام خود فرو برد و این قرن، قرن غلبـۀ مستضـعفین بـر مسـتکبری    

حاال زمانی فرا رسیده است که باید خون هابیلیان بر شمشیر قابیلیان . جهان گردد
است، با خـون   1»ءالسما اصلها ثابت و فرعها فی«غلبه کند و شجرة طیبۀ اسالم که 
  .جوانان مسلمان رشد و نمو نمایند

  
  )گچساران 1335 - 1361(اهللا حسینی سیف شهید 

بینم که دشمنان بشریت براي بیشتر مکیـدن  میکنم و به عینه امروز احساس می
بخـش رخ  شدگان روي زمین در هر نقطه از زمین خدا که انقالبـی آزادي خون محروم

جملـه انقـالب اسـالمی     دهند مندهد، به انحاء مختلف آن را مورد تهاجم قرار میمی
سـت کـه از   ؛ پس بر محرومین ا ایران یا اشغال نظامی محرومان شیعۀ لبنان و امثالهم

این حق خدایی و انسانی و اسالمی خود دفاع کنند و مسلماً کـه در ایـن راه شـهادت    
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روم تا بلکـه توانسـته باشـم    بدین منظور من هم به جبهه می. ها استسالم آتشین آن
  .دین خود را به اسالم و انقالب اسالمی ادا کرده باشم و به امید پیروزي حق بر باطل

  
  )مالیر 1334 - 1361(حسین خزایی  شهید 

بینـی  من به جبهه نبرد رفتم و از روي آگاهی کامل و روشن! اي دوستداران آزادي
. دست بر اسلحه بردم تا فریاد مظلومانۀ مردم کشورمان را به گـوش جهانیـان برسـانم   

ارزش خویش قدمی هرچنـد کوچـک و نـاچیز در    من به اینجا آمدم تا با نثار خون بی
میهن عزیز از لوث وجود نوکران و غالم حلقه به گـوش اسـتکبار   راه پاکسازي مرزهاي 

  .جهانی شرق و غرب برداشته باشم
  

  )گلپایگان 1340 - 1362(محمدحسن خوشی  شهید 
دهد با چشم خود ببیند جنایتکاران و متجاوزان دسـت  آیا کسی به خود اجازه می

داشـته باشـند و   انـد و قصـد نـابودي آن را    به سوي اسالم و شـرف کشـور دراز کـرده   
  سکوت اختیار کند؟

  
  )میانه 1336 - 1361(سیاوش داالنداري  شهید 

قرار بوده عازم جبهۀ رقابیه شوم؛ چون هـر فـردي کـه ایمـان      10شب ساعت 
اآلن موقع جهـاد  . کنددارد، حتماً هجرت خواهد کرد و در حالت هجرت جهاد می

نمـاییم و ثابـت کنـیم کـه      بود که ما به رقابیه اعزام شدیم که علیه باطل مبـارزه 
تواننـد بکننـد؛ چـون    آمریکا و جنایتکاران شرق و غرب هـیچ وقـت غلطـی نمـی    

عجل اهللا تعالی فرجـه  (پشتیبان ما رزمندگان اسالم هستند و رهبري آن را امام زمان
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کنـد و مـا   شـکن راهنمـایی مـی   ، امام خمینی بـت ]ایشان[ب برحق و نائ )الشریف
  .همیشه پیروز هستیم

  
  )میبد 1345 - 1365(محمدرضا زارع مهرجردي  دشهی 

عجـل  (و مهـدي  )صلّی اهللا علیه و آلـه و سـلّم  (اهللارویم که قلب رسولدر هر حال ما می
رویم تا رزمندگان مسلمان ما می. شاد شود )ارواحنا له الفـدا (و امام )اهللا تعالی فرجه الشریف

رویـم تـا   مـی  مـا . بر خصـم بتازنـد   مید بیشتريو انقالبی در لبنان و دیگر کشورها با ا
  .هاي مظلوم و ستمدیده راه نبرد و رهایی را بیاموزندملّت

  
  )زنجان 1337 - 1361(الدین صفوي سیدصفی شهید 

اکنون کـه اسـالم از   . امجانب با نام اهللا و با فرمان روح اهللا به این راه قدم نهادهاین
ورد تجاوز قرار گرفته و مسـلمین و  پوشان، این جنایتکاران شرق و غرب مطرف چکمه

رونـد و کسـی غیـر از    مستضعفان دنیا زیر سلطۀ ایـن جانیـان، هزارهـزار از بـین مـی     
رسد، بـا فرمـان پیـر جمـاران     جمهوري اسالمی و رهبر کبیر انقالب به فریاد آنان نمی

وظیفۀ شرعی خود دیدم که باید به جبهه بروم و شاید بـا ایـن همـه گنـاه راه نجـاتی      
شد و این جان ناقابلم را فداي اسالم عزیز نمایم و خدا در گناهانمان تخفیـف نمایـد،   با

توانیم بزنیم و با چه رویی جواب گناهانمـان را  و الّا با این همه گناه در چه کسی را می
گناهانمـان را   )صلّی اهللا علیه و آلـه و سـلم  (خداوند به حقّ محمد و آل محمد. خواهیم داد

  .ن شاء اهللاتعالی قرار دهد، ارا در مسیر حقببخشد و ما 
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  )آبادنجف 1339 - 1360(الجنان مهدي فتّاح شهید 
تصـمیم  . هسـتم  )ارواحنا لـه الفـدا  (من یکی از سربازان اسالم و فرزندان امام خمینی

کیشانم را از دست این جهـانخواران غـرب   ام که به سهم خود حرکت کنم و همگرفته
  .ها نجات دهمبسته به آنو شرق و مزدوران وا

  
  )نقده 1340 - 1361(مهرداد فروردین  شهید 

هاي نبرد حـق علیـه باطـل، علیـه نظـام کفـر       در تمامی جبهه! برادران و خواهران
  .جهانی با توان هرچه بیشتر شرکت کنید

  
  )ممسنی 1339 - 1362(حیدر گودرزي  شهید 

و براي برقـراري حکومـت   حال که براي سرنگونی رژیم جبار و خونخوار بعث عراق 
خواهم که تـوان پیـروزي در ایـن    ام، از خدا میعدل اسالمی به جهاد با کفّار برخاسته

به من عنایت فرماید و همچنین توفیق جهاد در راه خـودش و شـهادت در راه   ] را[راه 
  .خودش را نصیبم کند

  
  )شوشتر 1341 - 1361(محمدرضا مبصر  شهید 
هــا را شـنیدم، ســر از پــا           ر اعــزام و نبــرد در جبهـه کــه خبـ  جانــب از زمـانی ایـن 

شناختم تا اینکه این خبر از طرف دانشسرا بیان شـد و بسـیار خوشـحال شـدم و     نمی
موفّق شدم بـه جبهـه اعـزام     24/01/1361درصدد رفتن به جبهه برآمدم تا در تاریخ 

  .به جا آورمشوم تا بتوانم در این جنگ نابرابر حق علیه باطل سهم خود را 
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  )فارس 1344 - 1365(مهدي مرادي  شهید  
، )علیـه السـالم  (از زمان ابـراهیم . روزي که حق به میدان آمد، باطل نیز به وجود آمد

. هـا مبـارزه کـرد   نیـز بـا آن   )علیـه السـالم  (ابـراهیم . ها را ستایش کردندپرستان بتبت
هـا بـوده   درگیر منافقین و باطلدر هنگام نبرد  )صلّی اهللا علیه و آله و سلم(حضرت محمد

علیـه  (ما نیـز همچـون لشـکریان امـام حسـین     . ها مبارزه کرده استو سرسختانه با آن
األمرمـان و  آمادة نبرد در جبهۀ حق علیه باطل هستیم و از بزرگانمان و از اولـی  )السالم

ا رویـم و تـ  نماییم و به یاري خداي سبحان به جنگ با عـراق مـی  پیامبران پیروي می
.    افکـن نشـود، از مبـارزه دسـت بـر نخـواهیم داشـت       کلمۀ حق در تمام جهان طنـین 

روم تا بـا آخـرین فشـنگ و    می. گران جبار و استعمارگران مبارزه کنمروم با سلطهمی
روم تا با شـهادتم،  می. هاي حیاتم استقامت نمایمآخرین قطرة خون و تا آخرین لحظه
  .ر عزیز اسالم را با خون رنگین نمایمسنگفرش بیابان جنوب و غرب کشو

  
  )مرکزي 1339 - 1361(نادعلی  محمد شهید 

حرف تمام رزمندگان اسالم اسـت کـه بـا     1]که[بدانید ! اي مزدوران شرق و غرب
مـا تـن بـه    ! هـا بباریـد  ها و اي گلولهجیها، اي آرپیگویند؛ اي خمپارهصداي بلند می

  .ون ایستادگی خواهیم کردذلّت نخواهیم داد و تا آخرین قطرة خ
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   جهاد؛ احساس مسئولیت : پنجم بخش  
   در برابر شهدا

  
  )بیدگل 1342 - 1365(طبا رضا بنیشهید علی 

هـا  کند، اما روح من همیشـه در جبهـه  جسم من در اینجا حرکت می! برادر عزیزم
تـوانم ببیـنم   رم و نمیتاب و تحمل ماندن در اینجا را ندا] که[در پرواز است و گواهی 

ا مـن       ها در خون خود میبرادرانم در جبهه غلتند و پهنـۀ بیابـان بسترشـان اسـت، امـ
  .برمتشک گرم به سر می] هستم و در[غافل از این 

  
  )گرگان 1336 - 1364(حسین جرجانی  شهید 
شـما  . من بندة مسئولی هستم در برابر خدا و جامعه و خون شـهداي اسـالم  ! باري

کنم و به تفکّـر و تـدبر و تعقّـل و    به تقوا و ترس از خدا سفارش می! ندگان خدارا اي ب
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ارواحنـا لـه   (البالغه و پیـروي از امـام خمینـی    عمل به قرآن و ناطق آن و برادر آن، نهج
  ).الفدا

  
  )اصفهان 1333 - 1360( دستگردي اکبر جمالی شهید 

یـن میعادگـاه عاشـقان    اکنون من با آگاهی تمام به سوي جبهۀ حق علیه باطـل، ا 
  .و دیگر شهیدان باشم )علیه السالم(دهندة راه حسینروم تا ادامهخدا می

  
  )همدان 1338 - 1361(صفرعلی عبدي  شهید 

هدف من از اینکه تعطیالت سه ماهۀ خود را حاضر شدم در جبهـه بگـذرانم، ایـن    
د شدند؛ با خـود  دیدم برادرانی خون خود را در این راه هدیه کردند و شهیبوده که می

تر نیست و بایستی انتقـام خـون بـرادران خـود را از     گفتم که خون ما که از آنان غلیظ
که از مال و جـان و فرزنـدان   آنان«خداوند در قرآن سفارش کرده . جانیان تاریخ بگیرم
نـد و در نـزد   اشوند، شهید نیستند، بلکه زندگانگذرند و کشته میخود در راه خدا می

  .1»خورندروزي می خداي خود
  

  )مرند 1340 - 1365(حسینی حسن فیضمیر شهید 
: فرمایـد جانب با آگاهی و شناخت کامل و تبعیت از فرمان صریح قرآن که مـی این

الّذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهللا باموالهم و انفسهم اعظـم درجـه عنـداهللا و    «

                                                             
عمـران،  ؛ سـوره آل »و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون«اشاره به  -1

  169آیه 



 

 199      رســــم پـــایــــداري

 

 )ارواحنا لـه الفـدا  (ی فقیه، حضرت امام خمینیو نیز بنا به دستور ول 1»اولئک هم الفائزون
و بنا به احساس وظیفۀ شرعی و به یـاد آوردن حماسـۀ خـونین حسـینی کـه در روز      

» هل من ناصر ینصـرنی «: زدندفریاد می )علیه السـالم (الحسین عاشورا حضرت اباعبداهللا
در شـهیدم،  قطرة خون شهداي کربالهاي مکرّر ایران و نداي خون برا و نیز نداي قطره
دهد به یاري اسالم بشتابید، لبیک گفته و به جبهـه  حسینی که ندا میسیدعلی فیض

  .ام، باشد که مورد قبول خداوند متعال قرار گیردشتافته
  

  )فارس 1332 - 1361(زاده احمدعلی قاسم شهید 
اسـت و ترسـیدم جنـگ تمـام      )علیه السـالم (نظر به اینکه جبهه، جبهۀ امام حسین

صـلّی  (بهره باشم و آن وقت شرمندة روح خدا، فرزند پیغمبـر من از برکت آن بیشود و 
الرّحیم تصـمیم بـه شـرکت     باشم و با عنایت به لطف خداوند تواب )اهللا علیه و آله و سلم

در این حرکت الهی گرفته و عزم جبهه نمودم، باشـد کـه قطـرة خـونی را بـه دریـاي       
  .خون شهداي راه خدا هدیه کنم

  
  )تهران 1337 - 1367(عیسی قاسمی  شهید 
من هم براي پاسداري از خون این شهدا اگر قبـول کنـی و ریـا نباشـد، بـه        ! خدایا

  .ها آمدمجبهه
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  )کاشمر 1335 - 1365(اکبر محمدنژاد علی شهید 
همیشـه در صـحنه حضـور داشـته     . راه شهدا را ادامه دهید که راه رستگاري است

توانیـد ادامـه دهیـد و    نه اسـت کـه راه شـهدا را مـی    باشید که با حضور شما در صـح 
هـا را پـر   از رزمندگان حمایت کنیـد و جبهـه  . دشمنان این انقالب را مأیوس گردانید

دارید که عزّت اسالم در آن است که ما ملّتی شجاع و جنگجـو باشـیم و از حـق و    نگه
اال ال الـه  «یم و پرچم ما باید انقالبمان را به تمامی جهان صادر کن. عدالت دفاع نماییم
  .را بر تمامی جهان به اهتزاز درآوریم» اهللاهللا و محمد رسول 

  
  )رامسر 1341 - 1365(محمد مشکوري  شهید 

دیگـر نتوانسـتم روي پـدران،    . دیگر نتوانستم روي این خانوادة شهدا را نگاه کـنم 
اي اینکـه انتقـام   الخصوص روي مادران شهدا را نگاه کنم و بـر  فرزندان، برادران و علی

  .خون شهدا را گرفته و به اسالم خدمت نمایم، در جبهه حضور یافتم
  

  )داراب 1330 - 1361(نوازاهللا معمارزاده  شهید 
صلّی اهللا علیه و آلـه  (دهم که محمددهم و شهادت میشهادت به یگانگی خداوند می

سـوگند  . اسـت  جانشـین برحـقّ او   )علیه السالم(فرستادة خداست و حضرت علی )و سلم
است و چون رهبـر   )ارواحنا له الفدا(قدرم، امام خمینیکنم که رهبر و مرجع عالییاد می

عزیزم رفتن به جبهه را واجب کفایی دانسته؛ بر خود واجـب دانسـتم کـه بـا رضـایت      
  خودم و براي حفظ انقالب اسالمی ایران کـه حاصـل خـون هـزاران شـهید و معلـول       

شـهیدان مظلـوم    وم تا دین خود را نسبت به شهیدان خصوصاًباشد، روانه جبهه شمی
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و مظلـوم کشـورمان، بهشـتی، شـهید حمیـد       )علیـه السـالم  (چون آقا و موالیم، حسین
  .پور، حامدي و دیگر شهیدان ادا نمایم 1*پور، عارف، زاهدي، تقی

  
  )فسا 1337 - 1361(قلی نوري کوچی علی شهید 

ن از دل و جـان و از روي میـل و رغبـت    بدان که م! خطاب به پدرم، پدرجان
  .ها شدم و راه شهیدان را انتخاب کردمراهی جبهه
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   جهاد با نفس: بخش ششم   

  
 )ماکو 1338 - 1362( شهید خیام اصغرمؤمنی 

گونه شـدن  جهاد در راه خدا، گذشتن از عالیق نفسانی و حسینی شدن و حسینی
  .است

  
  )کازرون 1335 - 1365(حمیدرضا بهبود  شهید 

ایم، یقیناً پایانی بس روشـن و درخشـان دارد؛ چـون در    اما راهی که انتخاب کرده
این حرکت، رضاي حق و ورود به رضوان الهی حتمی اسـت، البتـه اگـر در حرکتمـان     

نظرانـی  ممکن است کوتاه. همواره خواست خدا و ذکر خدا و یاد خدا را فراموش نکنیم
جوانان رفتند و چه شد؟ اما آنچه در این جریان مهم اسـت و   بگویند چه سود که همۀ

: امـام فرمـوده  . امام عزیزمان نیز آن را رحمت خواند، تغییر در نفوس امت ایران اسـت 



  

    )چهارمدفتر (نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     204
 

ها از رجوع به نفسانیت رجـوع  ، رحمت از این نظر که انسان»این جنگ رحمت است«
  تر از این؟تی جاودانچه رحمتی باالتر از این و چه نعم. کنندالی اهللا می

  
  )داراب 1334 - 1361(اصغر زاهدي علی شهید 

جهـاد  (هدفم از رفتن به جبهه چیزي نیست مگر مبارزه بـا دشـمن درونـی خـود     
و نزدیک شدن به اهللا و رشد صـفات الهـی در خـود کـه ان شـاء اهللا بـه کمـال        ) اکبر

هایی کـه  با آن نعمت] را[انسانیت برسم و لیاقت شهادت پیدا کنم و زندگی جاویدانی 
و رضی اهللا عنهم «: فرمایـد خدا وعده داده است، کسب نمایم که قرآن در این رابطه می

هـا هـم از خـدا راضـی     خشـنود اسـت و آن  ) راستگویان(ها خدا از آن«؛ 1»و رضوا عنه
  .»هستند
  

  )قم 1341 - 1362(قاسم سبزعلی  شهید 
دیـدم  در بین جامعه که بودم، می. ودمن هدفم از آمدن به این راه رسیدن به اهللا ب

از ] تـا [آمدم در این دانشگاه . رفتمکه هر روز در عوض اینکه به پیش آیم، به عقب می
ها در کـار  اینجا دیگر هوس. زندگی حیوانی نجات یابم و راه زندگی الهی را پیدا نمایم

هـا دیگـر   نغمهاینجا . نیست و میل و آرزوها رنگ دیگري دارد و آن در جهت اهللا است
ها همـه  اینجا دیگر حرکت و جهت نغمه و زمزمه. خبري نیستهاي مستانه و بینغمه

اسـت و اینجـا جایگـاه رسـیدن     » یـا اهللا یـا غفّـار   «صداي . کنندو همه او را طلب می
صداهاي ملکوتی و ربانی است و دیگر این فرمان صریح امام بـود کـه در هـر کجـا بـه      

اي نیست و اینجا دیگر توقّف جـایز نبـود و   کاري و بهانههیچدیدم که . رسیدگوش می
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ها عاشق و من از یک چیز بسیار وحشت داشـتم و آن  طلبید و گلولهسنگرها خون می
لرزیدم که نکند در جـایی او را فرامـوش کـنم و آرزوي    فراموشی اهللا بود و بر خود می

  .]خود وانگذارد[آن دارم که خدا، خودم را یک لحظه به 
  

  )کهگیلویه 1342 - 1365(شعبان شاهینی  شهید 
بار پر از گنـاه را بـر دوش گرفتـه و راهـی دانشـگاه      حال که براي هفتمین بار کوله

شـوم تـا   اسـت، مـی   )علیه السـالم (علم و اخالق و فضیلت که همانا دانشگاه امام حسین
هـاي توحیـد   ههبتوانم با برداشتن قدم ناچیز و قاصر خود یاوري باشم براي دلیران جب

و هم بتوانم قسمتی از خطاهایم را جبران کنم، اما همه باید بدانند که مـن آگاهانـه و   
عاشقانه و با انتخاب خود در این راه قدم گذاشتم و از آن زمانی که مـن ایـن راه را در   

شد؛ لـذا چنانچـه   تر و پربارتر میام روز به روز موفّقزندگی خود انتخاب نمودم، زندگی
مـن ایـن   . کس مسئول مرگ و شهادت من نیسـت این راه به سعادت رسیدم، هیچ در

توانسـتم مالقـات   کـس نمـی  نمودم که با هـیچ جهان را براي خود زندانی احساس می
ارزش و پـوچ  که راهی بـراي آزاد شـدن از ایـن زنـدان بـی      ١نمایم؛ لذا تصمیم گرفتم

  .دنیوي بیابم
  

  )هرانت 1333 - 1362(مجید فریدوند  شهید 
ام و از روي احسـاس  خواهم که بدانند این راه را خود انتخاب نمـوده از برادران می

ام و ایشـان  نبوده و باألخره چند سال دیرتر را زودتر به سر منزل مقصـود طـی نمـوده   
  .نگذارند که راه شهدا با هواهاي نفسانی و شیطانی آلوده شود
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  )گرمسار 1339 - 1361( اصغر فیروزیارعلی شهید 
انتخـاب     . گذارم که باز هواي نفسـم بخواهـد بـر مـن چیـره شـود      من نمی! ولی نه

آن روز زبـان و   کـه در کنم حیات اخروي را، مرگ جاودانه را، زندگی ابدي را؛ چونمی
م و ایـدیهم و  یـوم تشـهد علـیهم السـنت    «دهنـد؛  دست و پاها به اعمالمان گواهی می

هایی باشم که زبـان و دسـتم علیـه    خواهم از آنن نمیم! نه. 1»ونلمارجلهم بما کانوا یع
شـود؛ چراکـه دنیـا راهـی اسـت بـه آخـرت؛        دهند و باألخره تمام میمن شهادت می

اي است براي کشت آخرت؛ چراکه دنیا سرایی است فـانی و  رخـت   چراکه دنیا مزرعه
ـ   ] نه[مگر . ... ناپذیربربستن مقرّر گردیده و آخرت زوال هـا بـر   یم و آناینکه مـا بـر حقّ

مگر نه اینکه همیشه در سراسر تاریخ شیعه ابوسفیانی وجود داشته کـه بـا   ! باطل؟ بلی
 )علیـه السـالم  (اي وجود داشته که با علیو معاویه )صلّی اهللا علیه و آله و سلم(حضرت محمد

مگر نه اینکـه  ! بلی. در ستیز بوده است )علیه السـالم (و یزیدي وجود داشته که با حسین
باطل همیشه با حق در ستیز بوده است؟ ولی جواب این بلـی چیسـت؟ جـوابش ایـن     

و  »الحقّ صـرعه  من صارع«حق در آویزد، حق او را به خاك افکند؛ ] با[است که هر که 
یاري کردن خداست، ولی اجر این یاري چیست؟ اجـرش  . جواب دومم تنصر اهللا است

، ولی جهاد با کی؟ جهاد 2]تا جهاد کنم[روم اگر چنین است، می. حیات جاودانه است
رفـت کـه نفسـم بـر     می. ؛ جهاد با شیطان درونی»النّاس من غلب هواه اشجع«با نفس؛ 

گویم مگـر بـه جـز ایـن     خیزم، به او میبا او به مبارزه برمی! حرکتم غالب شود، ولی نه
س أن یترکـوا  أ حسب النّا«کنیم؛ گوید ما اهل ایمان را امتحان میاست که خداوند می
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، ولی وقتی که با نفسم به مبـارزه برخاسـتم و از یکایـک    1»أن یقولوا امنّا و هم الیفتنون
هایم و قلبم زده بود، فارغ آمدم، آن وقت روانۀ جهاد بـا  هایی که به پاها و دستزنجیره

را پاسخ دادم که یزیدیان تـاریخ بفهمنـد و   » هل من ناصر ینصرنی«بعد . دشمن شدم
انـد و از ضـاللت   که یاران حسینیم، ولی چه فایده که کراند و کورانـد و گنـگ  بشنوند 

  .گردندخود برنمی
  

  )بروجن 1341 - 1361(دورهانی  انقلی کریمیحسین شهید 
، اما عقل فرمـان  »خواهد بمیرم، دوست دارم زندگی کنمدلم نمی«: گویدنفس می

روحیۀ عالی این عزیزان در اینجـا  دهد و دهد، امام فرمان میدهد، اسالم فرمان میمی
اي بیش نیستی و بایـد از هسـتی   تو در برابر اهللا و در برابر دین اسالم قطره«: گویدمی

علیـه  (امام حسـین » هل من ناصر ینصرنی«سست و پوچ زندگی دل برکنی و به فریاد 
  .»بپیوندي ها و اگر لیاقت آن را داري، به لقاء اهللاپاسخ گویی و ببرّي از پستی )السالم
  

  )اراك 1339 - 1364(مهدي محمودي  شهید 
هـاي دنیاطلبانـۀ هـوا و    خـواهش  2توانستم دسـت بـر روي  خوشبختانه اوقاتی می

هوسم بزنم و از جملۀ این موارد هجرت به سوي جبهه و جنگ اسالم بر کفر بـود کـه   
از ایـن  ] وارد شـد کـه  [در این سفر، سختیِ قابل توجهی بر خانوادة صبور و خداجویم 

خواهم کـه بـه مـا    کنم و از خدا میبابت به عنوان یک شهید تقدیر و ابالغ رضایت می
  .اجر شهید عنایت بفرماید
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  )شوشتر 1332 - 1361(زاده ابراهیم مشهدي شهید 
مسلّم است این رزق جهاد نصیب هـر کسـی نخواهـد شـد و افـرادي خـاص ایـن        

ؤید این است که آنچـه از ایـن جهـاد    توفیق را خواهند یافت که به جهاد بروند، ولی م
پـس بـرادران   . ... شود این جهاد را کرد، جهاد اکبر استباالتر است و در هر جایی می

ایـن  . اگر ما در جهاد اکبر پیروز بشویم، در همه چیز پیـروز خـواهیم شـد   ! و خواهران
ي را ان شـاء اهللا کـه تقـو   . تـوان دنبـال کـرد و در هـر جـا     جهاد اکبر را هر لحظه می

سرچشمۀ خود قرار دهید و در این راه کمر همت ببندیـد و خداونـد مـا و شـما را در     
  .این راه موفّق گرداند
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   حراست از کیان اسالمی: فصل دوم    
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  )اراك 1338 - 1361(حسین آنجفی شهید غالم 
که دشمن معلوم و مشـخص  عباس، خودم تنها در سنگري قرار دارم اآلن در دشت
شاید وصـیت  . کوبدبر ما میمرتّب دور و ] را[ها خمپاره. ها قرار دارماست و در دید آن

بـا  . ایـد، بسـیار سـخت باشـد    نوشتن براي جوانان که هنوز عمري و سـالی نگذرانیـده  
هزاران امید در دل و آرزوهاي بسیار در سـینه، تـپش قلبشـان ماالمـال از عشـق بـه       

نامه نوشـتن بـه معنـاي آن اسـت کـه      وصیت. حرکتشان امیدبخش فردایشان آینده و
سازد و هـر لحظـه مـا در اینجـا خودمـان را بـراي       انسانی خود را براي مرگ آماده می

و قـرار      ] کنـیم مـی [کنیم و مرگ را در برابـر دیـدگان خـود احسـاس     مرگ آماده می
بـارم       نگـرم و بـه کولـه   و خـاك مـی  در سنگرم قرار دارم، به ایـن آب   ١اینک. دهیممی
نگرم، با چشمانی پر از عشق، عالقه و امید بـه پیـروزي نهـایی و حفـظ و حراسـت      می

آب و خـاکم، وطـنم و ناموسـم کــه خـود نیرویـی بســیار اسـت در برابـر کفّــار و               ] از[
هـا در ایـن   این صحراي کربالسـت کـه خـون   . کنماندیشم که کجایم و چه کار میمی
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میدان ریخته شده که یک طرف آن میدان، کفّار بـا تمـام امکانـات و در طـرف دیگـر      
  ].قرار دارند[کنند، جوانان سلحشور ایرانی که بحق علیه باطل مبارزه می

  
  )بندرعباس 1339 - 1365(طلب شهید محسن اخالص 

نیـد و  ام را پـر ک سالح به زمین افتادة مرا بردارید و سنگر خالی! و شما اي برادرانم
باشید؛ زیرا او پس از برادرش که شهید شد، چنـان   )علیه السالم(العابدینمانند امام زین

بایـد از  . خدمتی به اسالم کرد و مردم را بیدار نمود و کاخ یزیدیان را بـه لـرزه درآورد  
خـدا  ] بایـد [در همۀ کارها . چیز دریغ نکنیمها درس بگیریم و در راه اسالم از هیچآن

ها بدانی؛ زیرا کسـی کـه بـه معـاد و قیامـت اعتقـاد داشـته باشـد، اوال،ً         بر آنرا ناظر 
آخـرت نتیجـۀ آن را   دانـد کـه در   دهد؛ زیرا میبه نحو احسن انجام می] را[کارهایش 

دنیـا جـاي کشـت اسـت و آخـرت جـاي       «؛ یعنـی  »الدنیا مزرعـه اآلخـره  «گیرد؛ می
داند این دنیا رفتنی است و چـه بهتـر   میترسد؛ زیرا دوم اینکه از مرگ نمی. »برداشت

سـوم اینکـه میـل بـه شـهادت      . در راه خدا جان فدا کردن و همیشه آمادة مرگ است
  .دارد

  
  )ارومیه 1346 - 1365(رضا اربابی شهید علی  

ام را بر زمـین نگذاریـد و تـا آخـرین قطـرة خـون از کیـان        اگر شهید شوم، اسلحه
  .جمهوري اسالمی دفاع نمایید
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  )میمهبرخوارو 1341 - 1360(هید مهدي اسماعیلی ش 
مـان  اسالمی ماندة خاك کشورایم تا دوباره بر این مزدوران بتازیم و باقیآماده شده

عجـل  (را در تنگۀ چزّابه از اشغال دشمنان اسالم با نیروي خدا و به فرماندهی امام زمان
یلـومتري دشـمن هسـتیم و قـرار     ک 3اکنون در آزاد سازیم و هم )اهللا تعالی فرجه الشریف
  .شب باشد 12است حمله ساعت 

  
  )کرمانشاه 1343 - 1364(شهید فرزاد اصغري  

گـاه کـه زمـین از حرکـت     و من و تمامی رزمندگان اسالم دوست داشـتیم تـا آن  
درخشـد، زنـده       بازنمانده و تا آن روز که خورشید در نظـام منظومـۀ شمسـی مـا مـی     

  .شدیمکردیم و شهید میقرآن قیام می ماندیم و براي اسالم ومی
  

  )قوچان 1343 - 1365(شهید محمدعلی باقرپور  
شـما را نیـز سـخنی    ! )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (و اما شما اي سربازان امام زمان

دارم و آن اینکه این افتخار را که در این زمان دفاع از اسالم و انقالب اسالمی به شـما  
اش برآییـد و بحـق مـرد جنـگ و مبـارزه      هترین وجه از عهـده محول شده است، به ب

     )السـالم  مـا علیه(ابـن ابیطالـب   گونـه کـه امامتـان، علـی    باشید و در این طریـق همـان  
به هنگام هجوم بر دشمنان، سرهایتان را به خدا بسـپارید و شـجاعانه بـه    «اند، فرموده

ادا که خداي ناخواسته دچار غـرور و  و مب. »نظم و برنامهپیش بتازید، نه متهورانه و بی
همۀ شـما، مخصوصـاً فرمانـدهان کـه بـه عنـوان       . ریا و یا هر صفت رذیلۀ دیگر شوید

کنید، باید خودتان را به اوصـاف و اخـالق یـاران    سرداران سپاه اسالم انجام وظیفه می
بیابید کـه  بیارایید، باشد که در سراي دیگر توفیق آن  )علیه السالم(پاکباختۀ سیدالشهدا
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چنـین اگـر شـد،    در کنار سرور شهیدان با یاران وفادارش در یک صف درآییـد و ایـن  
الزم است که نه تنها یک جان، بلکه اگر هزاران هزار جان هم داشتید، بـاز هـم بسـیار    

  .ل آییمها به لقاي حضرت دوست نائاندك و ناچیز بود که فدا کنیم تا در کنار آن
  

  )کازرون 1334 - 1365(ستمی زاده رمجید حسن شهید  
گونه که با انقالب شکوهمند خویش استکبار همان! شما اي امت شهیدپرور

جهانی را به یأس و شکست و نابودي وا داشتید، همچنان با پیروي از رهبر انقالب 
این جنگ را چون گذشته ایثارگرانه ادامه دهید که شرف و عزّت در گرو این جنگ 

  .است
  

  )همدان 1335 - 1359(ی شهید محسن حسن 
    نجــات مــؤمنین و] راه[یـد کــه تنهــا  ایــن انقــالب را حفــظ کن! آري، اي عزیـزان 

را کـه  ] انقـالب [بر تمام شما واجب است ایـن  ! کن کردن کفر است؛ آري عزیزانریشه
هـا برویـد و از مـیهن    داریـد و بـه جبهـه   از خون شهیدان زنده شده است، خوب نگـه 

  .اسالمی خود دفاع کنید
  

  )ورامین 1337 - 1362(شهید سیدمرتضی حسینی رستمی   
هاي نور علیـه ظلمـت کـه بـا     یک پیام هم براي رزمندگان عزیز، آن فاتحان جبهه

ــداکاري ــه ف ــود حماس ــاي خ ــا و          ه ــد و آن ایثاره ــده کردن ــالم را زن ــدر اس ــاي ص ه
گذاشـتند، از  را بـه نمـایش    )علیه السـالم (هاي کربالي خونین امام حسینطلبیشهادت
  .خواهیم که با تمام توان خود به خصم کافر بتازید که پیروزي از آن شماستشما می
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  )نیشابور 1324 - 1361(شهید محمدعلی دانش  
به فرزندانم توجه دهید که پدر شما در زندگی هیچ کمبودي که بخواهد به خـاطر  

 م و وسایل زنـدگی آن دست از زندگی بردارد، نداشته؛ همسرش مؤمن، فرزندانش سال
ان کـه  اند؛ لذا تنها انگیزة حرکت پـدرت اش در مرتبۀ نسبتاً خوبی بودهو موقعیت شغلی

، حفظ حرمت حریم قرآن و کشور اسـالمی بـا   )ن شاء اهللا(نهایتاً به شهادت ختم شد 
تقـد بـه اسـالم و    اطاعت از اوامر ولی امر و مرجع تقلید بوده است؛ پـس اگـر شـما مع   

   رضـایت پـدرتان را جسـتجو    ] و[ن شاء اهللا حتمـاً خواهیـد بـود ـ     د ـ که ا قرآن هستی
کنید، شما نیز قدم در همین راه بگذارید که سعادت دنیا و آخـرت خـود را تـأمین    می

خواهید کرد، در غیر این صورت بدانید که من از شما راضی نخواهم بود؛ چون خـدا از  
  .شما راضی نیست

  
  )آبادبستان 1342 -1364(آباد انمحمد داننده بست شهید  

مسئلۀ جنگ را که به فرمودة رهبر عزیزمان مسئلۀ اصلی ماست، فراموش نکنید که 
خواهد ] ختم[ترین مسامحه در این کار به نابودي اسالم و انقالب خداي ناکرده کوچک

  .شد
  

  )سبزوار 1341 - 1366(رضا داورزنی مقدم شهید غالم 
ز اهم واجبات است؛ پس کجایید اي کسانی کـه نـداي   گوید جنگ اوقتی امام می

را سـر      » اگر خمینی حکم جهادم دهـد ارتـش دنیـا نتوانـد کـه جـوابم دهـد       ] واي[«
امام بلند اسـت؛  » هل من ناصر ینصرنی«شتابید؟ امروز ها نمیدادید؟ چرا به جبههمی

اسـت، خـود را بـه    نگویید که امام هنوز واجب نکـرده  . پس بیایید دل به خدا بسپارید
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خـوانی و  تو که زیارت عاشورا می. کننده نیستهاي واهی سرگرم نسازید که قانعبهانه
ی و    «خـوانی و  دهی و تو کـه ادعیـۀ دیگـر را مـی    سر می» انّی سلم« بـأبی انـت و امـ

دهی؛ پس منتظر که هستی؟ حرکتی، جهشـی، فکـري و جهتـی الزم    سر می» نفسی
مسـئولیت، زادة آگـاهی   «: ببند و به قول مرحوم شـریعتی  است و با توکّل زانوي اشتر

پـس قبـول مسـئولیت    ! کنینامی و اظهار نظر میو شما که خویش را آگاه می» است
بـه هرحـال شـاید از مـرگ       . بنما که امروز تکلیف است و این حـرف کـوچکی نیسـت   

ان عزیـز  هراسی و اگر چنین است، الاقل نق نزن و بیش از این کنایـه بـه رزمنـدگ   می
رونـد؛ هرچنـد کـه مـا بـا      نزن که براي پول و امتیاز و جواز و دیگر چیزها به جبهه می

رویم؛ زیراکه بهشتی عزیز و دیگر عزیزان این را بـه مـا   ها از صحنه کنار نمیاین حرف
  .اند که باید خون داد و خون دل خوردنشان داده

  
  )بوشهر 1347 - 1364(شهید قاسم دوراهکی  

کند که سالح انسان مسـلمان در دسـتش باشـد و از    گی مفهوم پیدا میزمانی زند
هـایی کـه   آفـرین بـر آن  . قانون، مکتبش، قرآن، آرمان، حیثیت و ناموسش دفاع کنـد 

خداگونه براي رضاي خدا و دفاع از مکتب خداونـد بـه صـف دشـمنان خـدا حملـه و       
  !داوند نمودندیورش بردند و صادقانه و مخلصانه جان خود را تقدیم درگاه خ

  
  )بندرعباس 1333 - 1365( شهید علی رضایی سردره  

گـاه وابسـتگی   اي تربیت نماید که هیچخواهم که فرزندانم را به گونهاز همسرم می
به زندگی مادي پیدا نکنند و آمـاده شـوند تـا سـالح بـر زمـین افتـادة پـدر و دیگـر          

چگونـه  . قـدس شـریف شـوند   ن شـاء اهللا راهـی   رزمندگان عزیز را به دوش کشند و ا
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انسانی خود را مسلمان بداند و مانع از هجوم فرزندانش به جبهه بشـود؟ اگـر شـهادت    
آیـا انسـان   . دانـد، از آن دم نزنـد  شود و اگر هم فـوز نمـی  داند، چرا مانع میرا فوز می

دارد؟ جواب همـۀ ایـن   تواند خود را از مردن محفوظ نگهمالک جان خود است؟ آیا می
ت در طول تاریخ منفی بوده است؛ پس چـرا بـراي چنـد روز دیرتـر دار فـانی را      سؤاال

پـذیرد؟ اف بـر ایـن زنـدگی تـوأم بـا       وداع گفتن، ننگ و ذلّت زیر بار ظلم رفتن را می
چـه زیبـا حیـات را مطـرح کـرده       )علیه السالم(کالم علی. مرگ بر آن برتري دارد! ذلّت
  .»الموت فی حیاتکم مقهورینفانّ الحیاه فی موتکم قاهرین و «: است

  
  )فریمان 1344 - 1364(حسن رفویی فریمانی  شهید  

جهاد در راه خدا را فراموش نفرماییـد و از جـان و مالتـان در سـبیل الهـی دریـغ       
هاي نبرد حق بشتابید که تمـام اولیـا و اوصـیاي مـا، شـما را بـدان       نورزید و به میدان

  .ارزترین و بهترین نمونۀ آن استب )علیه السالم(اند و حسینسفارش نموده
  

  )شهرکرد 1341 - 1365(اهللا رفیعی شهرکی حفیظ شهید 
ما در اول مردانه با دشمن اقرار کردیم که اگر این جنگ بیسـت سـال هـم طـول     

کـه تـاکنون ثابـت    ] طـور همـان [ایم و مردانه هـم خـواهیم جنگیـد    بکشد، ما ایستاده
  .نمودیم
  

  )اصفهان 1336 - 1361(نی زاده نیشهید قاسم زکی 
ها بیاییـد  به جبهه. ها را پشتیبانی کنید، چه از نظر انسانی و چه از نظر مالیجبهه

  .سازي استسازي و انسانکه کارخانۀ آدم
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  )مشهد 1340 - 1365(هید محمدرضا شبانی ش 
سـالم  (خواهند که سر پـل صـراط، زینـب   پیام من به خواهران این است که اگر می

راه را بر آنان نگیرند، دسـت بـه    )سالم اهللا علیها(کنار مادرش، زهراي مرضیه در )اهللا علیها
دست هم داده و فرزندان، شوهران، برادران و عزیزانی که توان رزم دارنـد را بـه سـوي    

  .جبهه گسیل دارند که ما قصد قدس داریم، نه کربال
  

  )تهران 1345 - 1365(دوست شهید احمد شرافت 
راننـد و هـر   ا سنگر به سنگر دشمن زبـون را بـه عقـب مـی    اکنون که فرزندان شم

شوند، بر شماست که با تمـامی قـدرت در پشـت    تر میلحظه به پیروزي نهایی نزدیک
هـل مـن   «امـروز جـواب برّنـدة    . ها کنیدهاي نقدي و جنسی به جبههها کمکجبهه

باشـد و  اجب میدر ایران بر هر خُرد و کالن و )علیه السالم(فرزند حسین» ناصر ینصرنی
  .گونه عذري نداردترین قصور در این مورد هیچکوچک
  

  )نهاوند 1316 - 1370(شهید محمد طالبیان  
المللی که مسلمان نیسـتند، وجـود داشـته کـه     جنگ با دشمن خارجی حتّی بین

ها براي دفاع از شرف و نـاموس و سـرزمین خـود گـاهی زمـانی طـوالنی بـا        این ملّت
سال و فلسـطین اکنـون    30سال، ویتنام  135اند، مثالً ژاپن بودهمتجاوزین در جنگ 

  .جنگدبیش از بیست سال است که براي آزادي سرزمین خود می
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  )سبزوار 1338 - 1361(آبادي شهید محمدحسن غنی 
درود بر تمام مـادران و پـدران کـه جوانـان عزیـز خـود را کـه امیـد آینـدة آنـان                 

فرسـتند تـا مـیهن اسـالمی مـا را کـه امیـد تمـام         جنگ میهاي باشند، به جبههمی
مسلمانان جهان است، آزاد گردانند تا دیگر استعمارگران غرب و شرق چشم طمع بـه  

  .ها را به گور بفرستندصفتانۀ آناین کشور نبندند و آرزوهاي ننگین و شیطان
  

  )همدان 1341 - 1364(شهید محمد قادري  
کنند؛ جنگی کـه هـر عقـل    با این جنگ مخالفت می اما سخنی دارم با کسانی که

کند که باید براي عزّت و شرف اسـالم و مملکـت و ملّتمـان در بـین     سالمی حکم می
ملل دنیا در حال حاضر و سرافرازي فرزندان آینده در صـحنۀ تـاریخ و درس عبـرت و    

و درس  هـاي آینـده  استقامت و توکّل و پشتکار و وحدت و سرانجام پیروزي براي ملّت
تا بـه  . عدم دخالت و تجاوز در امور کشورهاي دیگر به جنایتکاران باید به آن ادامه داد

خواهید به این زندگی حیوانی که از خوردن و خوابیـدن و کـارکردن شـروع و    کی می
  یابد، ادامه دهید؟به مرگ خاتمه می

  
  )تهران 1337 - 1365(شهید سیدعبدالکریم قدسی  

دل را خاشع کنیم و چند روز دیگر عمـر را در خـدمت خـداي    خدا را یاد کنیم و 
را پیـروي کنـیم و بـر     )صلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم   (تعالی باشیم و پیامبر عظیم الشّأن او

. را پاسـخ مثبـت دهـیم    )علیه السـالم (حسین» ]ینصرنی[هل من ناصر «نصرت دینش، 
! بـرادر جـان  . ی کنـد مرده است کسی که قدرت داشته باشد به جبهه بیایـد و کوتـاه  

خوب بشنو و بیندیش، مگر تو مقلّد امام نیستی؟ مگر مسلمان نیستی؟ مگر والیـت را  
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  هـر کـس   «: گوییم، مرجع ما، امام مـا، مـوالي مـا فرمـود    مینداري؟ اگر راست  قبول
امـروز پـر کـردن    «: و هم او فرمود» تواند اسلحه به دوش کشد، باید به جبهه بیایدمی

اگر امام را یاري نکنیم، خدا لباس ذلّت را بـر تـن   ! واهللا. »هم واجبات استها از اجبهه
و اولیـا و شـهدا   ) علیهم السالم(ۀ طاهرینشگاه خدا و انبیا و ائمپوشاند و فردا در پیما می

گیـریم و  شرمسار خـواهیم بـود؛ دسـتمان را بـه دنـدان مـی       )ارواحنا له الفدا(و امام امت
  چه سود؟خوریم، ولی افسوس می

  
  )اردبیل 1331 - 1365(شهید میکائیل کاظمی اردبیلی  

سیل وقتی به حرکت درآید و به امـر خـدا جـاري شـود، در مسـیر راهـش حتّـی        
اینـک ایـن لشـکریان    . بـرد ها را از بین برده و موانـع را از بـین مـی   ترین سنگمحکم

نـد بـر تمـامی    اقادرند که بـه امـر تـو    اتوحید، این امت قهرمان همانند سیلی خروشان
اي کـاش تمـامی مـردم جهـان     . مستولی شوندموانعی که استکبار جهانی ایجاد کرد، 

امتـی واحـد را   ] خدا[کردند و به عنایت این آگاهی و رشد فرهنگ اسالمی را پیدا می
اي محکم بر پیکر شـیطان بـزرگ، آمریکـا    ضربه]  و[شدند دادند، یگانه میتشکیل می

  .اهللا که چنین خواهد شد ن شاءا! زدندمی
  

  )گناباد 1339 - 1364(شهید حسن کفایی   
در اینجا وظیفۀ ما جنگ است و جنگ و جز ایـن راهـی دیگـر نـداریم؛ زیـرا اگـر       
بجنگیم و این متجاوزین را سر جاي خود ننشـانیم، روز قیامـت خـواهران مـا کـه در      

است خواهند کرد؛ مـردم  کودکان دزفولی، از ما بازخو] و[اند بستان مظلوم شهید شده
مظلوم فلسطین و لبنان و آفریقا و تمام دنیا از ما سؤال خواهند کـرد کـه چـرا در امـر     
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هایی را که بـر سـر مـردم مسـلمان مـا در      توانم صحنهجهاد کوتاهی کردید؟ من نمی
کودکـان  ] و[آورند و همچنین جنایات و تجاوزات اسرائیل را به زنان ایران خودمان می

وظیفۀ انسانی و شـرعی ماسـت کـه    . ببینم و تن به ذلّت بدهم و سکوت کنمفلسطین 
 )علیه السـالم (امام حسین] زمان[این صحنۀ درگیري حق و باطل درست مثل . بجنگیم

خواهند اسـالم را نـابود کننـد و از ایـن طـرف ایـران       است که امروز یزیدیان زمان می
ی دنیا و ما هم براي حفظ اسالم اگـر  خواهد که اسالم را زنده کند در تماماسالمی می

صد بار جان خود را فدا کنیم، کم است؛ چراکه این جان را خدا داده اسـت و خـودش   
  .گیردهم هر زمان صالح بداند، می

  
  )نوشهر 1327 - 1365(شهید محمدعلی گردکلی  

بدانید که پیروزي از آن ماست؛ چون ما در جبهۀ حق و دشـمن در جبهـۀ باطـل    
  .کنیمما از اسالم و وطن دفاع می. جنگدمی
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