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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

  .ودندقامتانه تا آستان دوست پرگشراست
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

ر اختیار نسل کنونی قـرار  مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و پس از ساماندهی د
 .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  
جم ایـن وصـایا را در   کوشد با روشـی هدفمنـد و منسـ   بر خود فرض دانسته و می

  .ی ارائه دهدقالب مجموعه کامل وصایا و یا گزیده موضوع
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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،   : کـه مسـائلی نظیـر   دفتر در قالب گزیده موضـوعی وصایاسـت    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   فرهنگی صورت گرفته و خود این امـر مـی  نامه قشر 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    ورنماي فعالیتبرساند و امید است که بتواند د
  .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؛  

صـه  و این حکایت دوران هجرانـی اسـت کـه بعـد از ق    » .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
. دعایشان در نهایت اجابت به طلب شهادت رسـید  خود از نسل پاك دریا بودند و

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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ده؛ اما نقش خیال من و تـو از جـنس خـاك اسـت و گسسـتگان و      ي آن رسیقله
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    
اکنون بـه  گویم سنجیدن فاصله زمان من و تو با روزگار عاشقی راستی 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  ! ه نرسیده دیدیم رنگ خدا را در سطر سطر این قصـه که تا شب به پایان را
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 کـه سـیره   بندگی و خلـوص بنـدگانی  » ...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  
مت گشـوده و سرمسـت از شـراب عشـق الهـی،      به دفاع از کیان اسالمی بال خـد 

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   

داق حدیث علوي، آنجا کـه مـوال و مقتـداي ایمـان، حضـرت      مص. ها باشندانسان
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
، صـداقت و عبـادت ایـن    حماسه و ایثار همواره خط و نشان نقل شجاعت، خلوص

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   یاي بیدیگر، بیانگر واقعیتی روشن از دن
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
هاي غیـرت و جـوانمردي   ها انداخته باشیم، رگههنوز هم اگر گوشه چشمی بر آن

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

  ! هاي امروزي استنشستند، چه حکایت دشواري براي روزمرگی
گرانـه بـراي نقـل آنچـه     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   
که ریشـه در احسـاس    تعقلی دنیایی است و فرهنگ بسیج، تنها فرهنگ پایداري

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
ه شوق اسالم زیستند و انـس و الفتـی دیرینـه بـا     سالیان پربار جوانی خویش را ب
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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

و پرداختن به مسـائل دینـی   . 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  

نکــات     مبــارزه بــا نفــس امــاره و حفــظ و صــیانت از حــریم تقــوي و حجــاب، از 
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 ته که تربیت فرهنگـی و علمـی جامعـه را عهـده    در میان قشري به وقوع پیوس
  . 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      

تواند بشـریت امـروزي را در راه   هایی است که میها و توصیهمستندترین سفارش
  . گر باشدرفراز و نشیب زندگی، هدایتپ

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 
  . رداختن به موضوعاتی در حوزه اسالم و انقالب استگر است، پجلوه

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  . منظر دینی و انقالبی در بوته تجربه و تماشا نهاده استرا از 

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

و خانواده و بذل توجه به همسـر و  ها و حفظ حریم خانه گذاري 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

تحاد به دست گرفتـه بـود و پیـر و جـوان در زیـر آن علـم، پیمـان        عشق، پرچم ا
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
و رهبـري و   و نیز توجه به اصل والیت فقیه 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 بیپشتوانهسیاسی و الهی 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  ) المعلیهم الس(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
      حکـام الهـی و شـرعی را از نگـاه آنـان بـه تماشـا        انداخته و عمـل بـه فـرامین و ا   

  . 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 تـاده اما من هنوز از تکاپو نیف«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       نهایت بینش تنها نکته اتکالی است که

  . 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      
راسـتی  خواهد تا نماز صداقت و دلت 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     در کمین اعتقاد مـا نشسـته اسـت و مـا بـی      امروزي که زمانه. انگیزدبرمی

اثـر، روز و شـب را تکـرار    هاست بر لب سجاده مثل دعـاي بـی  آنکه بدانیم سالبی
  .کنیممی



 

 15      عـــطـــر شـــهـــادت

 

گویـه شـهیدان فرهنگـی    دل ها همه سرآغاز فصولی است که از سطر سطراین
ه زده تصـویري تـاز  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

 والیت فقیه .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   وعه از گزیده موضوعی وصیت نامهاین مجم
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  اريدر خاتمه امید است با عنایات خاص ب
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   
 

بـه وجـود آمـده و در     اگر بخواهیم تمام رویـدادهاي بزرگـی را کـه در تـاریخ    
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  (ه امـام علـی  چنانچ. 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  یداکاري عظـیم شـهیدان  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   سخاوتمندانه و مؤمنانهمیهن 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
مرام و مـنش  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 لتاین م
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   ب اسـالمی  یکایک ماست و چه زیبا فرمودند رهبـر معظـم انقـال    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 مجموعهمعلمان شهید استخراج و 

، 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 –گی هماهن

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

  راناداره کل امور شاهد و ایثارگ
 شروزارت آموزش و پرو
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 چراغ هدایت  ؛شهید: بخش اول  
    و شمع محفل بشریت

  
  )کرمان 1332 - 1365(رضا آتش گوهري  شهید غالم 

مرا شهید نخوانید که شـهید  . مرا شهید نخوانید؛ چرا که شهید، افضل و برتر است
ه مـرا هـم شـهید    تـوانم قبـول کـنم کـ     نمـی . بهتر و باالتر از هر نامی و مقامی اسـت 

هـاي ایـن    شـد تمـام تکّـه تکّـه     کاش می. کنند تشییع می] با این عنوان[خوانند و  می
شـد ایـن جـان ناقابـل      کاش می. شد هاي اسالم بزرگ می ارزش، فداي آرمان جسم بی

کـاش ایـن بنـدة گنهکـار     . شـد  هاي پاك، همچـون امـام مـی    ثمر، فداي انسان بی] و[
و  )عجل اهللا تعالی فرجـه الشـریف  (شت که خود را فداي مهديتوانست و لیاقت آن را دا می

  . 1قرآن کند

                                                             
  کرد می: در اصل وصیت -1
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  )فارس 1343 - 1366(آبادي  شهید سیدابوالفضل آتشی مریم 
به یاد شیرزنانی که هنگامی که خبر شهادت فرزندان خـود را شـنیدند، همچـون    

] را[حـق  فریاد برآوردند و به یاد شـهدایی کـه چـون نـدا و آواي      )سالم اهللا علیها(زینب
ایـن  ! بارخـدایا . گویان به سوي او شـتافتند، در اوج انسـانیت   شنیدند، عاشقانه و لبیک
جـاري سـاختن خـون خـود، حـق و حقیقـت را       ] شهدا با. [قربانی را از ما قبول بفرما

سـوزند   شهدا هستند که مـی ! آري. به راستی شهدا شمع تاریخ هستند. گواهی نمودند
بخشند بـه   می 1شهیدان در جمع کوردالن، روشنی! آري]. نندرسا نور می[و به دیگران 

بخشند و دوست دارنـد شـمع باشـند و در     سوزند، روشنایی می جمعی و خود تنها می
مانند خورشیدي نورانی و تابناك هستند کـه از افـق زنـدگی سـر     . ها بسوزند دل شب

خـود  ] کـه [راستی  ]به. [پراکنند بخش به اطراف و اکناف می بیرون آورده و نور حیات
  .ها، بهشت جاودان است دانند براي آن شهدا از این ماجرا باخبر هستند؛ زیرا که می

  
  )جرقویه 1337 - 1365(شهید علی ابراهیمی محمدآبادي  

منطق شهید از یک طرف، منطق عشق الهی است و از طرف دیگر، منطق اصـالح  
بـه   2هـا یـک شـخص    از آن دو شخصیت مصلح و عارف را اگر ترکیب کنند،. اجتماعی
  .آید آید؛ شهید به وجود می وجود می

  

                                                             
  به روشنی: در اصل وصیت -1
  سؤال: در اصل وصیت -2
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  )مراغه 1340 - 1366(شهید یعقوب احدي مراغه  
نمایم، روح خـویش را در تـن مـادي خـود در تالطـم       اکنون که با شما گفتگو می

خواهم بـه دیـدار    می. آرزوي دیدار لقاي حق را دارم و رضوان الهی را خواهانم. یابم می
شهیدان بشتابم و به وصلت جانان رسم، اما چنـین لیـاقتی را در خـویش     معصومین و

و  )علیـه السـالم  (کنم که همچون یاران اباعبـداهللا  همرزمان خود را مشاهده می. یابم نمی
اند تا در راه خدا به مجاهده و مقابله بپردازند  همچون انصار اهللا، مرگ را به بازي گرفته

کن نماینـد و در ایـن راه پرمخـاطره، مـرگ را      ین ریشهروي زم] از[و دشمنان خدا را 
  .درك نمودند

  
  )شمیران 1338 - 1360(شهید احمدعلی ازگلی  

امیـدوارم کـه از   . از آشنایان و دوستان بخواهید که در حقّ من دعا کنند! پدر جان
رفتن من به سراي آخرت هیچ ناراحت نباشید؛ چرا که مرگ، حق است و چـه خـوب   

شـهید  . سبیل اهللا باشد و چه لذّتی باالتر از اینکه انسان شهید شود است که مرگ فی
آورد و امیدوارم که خون من هم چنـین باشـد    با خون خود، جامعه را به حرکت درمی

کنـد و   روح را چون روز روشن و نـورانی مـی   و شهید با خون خود جامعۀ ظلمانی و بی
  .ناظر استشهید زنده و ! عزیزانم. راه را بر دیگران هموار

  
  )فارس 1344 - 1364(شهید محمد افروغ  

اي مردم شریف و مبارز، اي وارثان خـون شـهدا و اي پیـروان خـطّ سـرخ والیـت       
در این مرحله از زمان، انسان متعهد و مسئول بایـد تصـمیم آخـر را بگیـرد، یـا      ! فقیه

  .ذلّت و خواري و یا درجۀ واالي شهادت
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  )فیروزآباد 1343 - 1367(شهید طمراس اقبالی  
شما حـق نداریـد   . باشدشهید نمرده است، بلکه زنده است و شاهد اعمال شما می

گریـه   )السالم علیه(کنید، براي مظلومیت حسینبراي من گریه کنید و اگر گریه هم می
شما در جلسۀ ختم من شیرینی بدهید که به شما تبریک بگویند؛ چـون خـونم   . کنید

ام و هر لحظه در سیر مسافت ملکوتی، انـدام خـود   م دادهرا براي زنده نگه داشتن اسال
اسـت   )السـالم  علیـه (و این خون پاك حسین 1کنمرنگ میرا به رنگ مقدس خون، گل

این کربالي ماست که ایـن بـار در مصـاف    . زندکه از پیکر فرزندان مظلومش فواره می
قابـل، یزیـد و   گیـرد و در م شیطان بزرگ، صفحه صفحۀ سوزناکش شکل غم مـی ] با[

  .اندحرمله و فرزند زیاد، همگی در چهرة آمریکاي پلید جمع شده
  

  )000 1334 - 1361(شهید حسن امجدي  
شـهادت فـوزي عظـیم    «در مکتب ما، به گفتۀ رهبر بزرگ انقالب، امـام خمینـی   

تـر بـه ایـن     افتخاري بزرگ و بـزرگ » .است و در قاموس شهادت، واژة وحشت نیست
ه هدفش ساختن انسانیت است کـه انسـان ابـزار نیسـت، هـدفش      ساز ک مکتب انسان

شخصیت است که شـخص نیسـت، هـدفش رسـیدن بـه معبـود واالي اهللا و در روي       
ها مبارزه در راه رسیدن بـه  اکنون بعد از سال. باشد حاکمیت اهللا می] برقراري[زمین، 

ۀ تـاریخ بشـري   صدها هزار شهید که گواهان زندة همیشـ ] فدا کردن[حاکمیت اهللا و 

                                                             
چون من خون زنده به اسالم و هر لحظه در سیر مسافت ملکـوتی انـدام خـود را بـه     : در اصل وصیت -1

  کنند گ میرن رنگ مقدس خون گل
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هـایی کـه   باشـد، بـراي تمـام آن   حکومت جمهوري اسـالمی مـی   1هستند، عصارة آن
  .پذیر هستند مسئولیت

  
  )اراك 1343 - 1366(شهید اسماعیل بهاري  

فکر این را بکنید که همگی رفتنی هسـتیم، پـس چـه بهتـر کـه ایـن مـرگ،        
زمنـدگان اسـالم   شهادت در راه خدا باشد؛ زیرا شهادت یکی از اهدافی است که ر

کننـد همچنـان کـه خداونـد در     آن را در میدان نبرد با خصم زبون جستجو مـی 
کسـانی کـه در راه   «؛2»لنهدینّهم سبلناوالّذین جاهدوا فینا «: فرماید قرآن کریم می

کـم   کـم » .کنـیم ها را به راه خودمان هدایت و راهنمایی مـی  ما جهاد کنند، ما آن
خـود  داي زیبـاي شـهادت را تنگاتنـگ در آغـوش     توانم ر کنم که میاحساس می

شهادت، انتخابی است آگاهانه و مشتاقانه به . بفشارم و تا ابد از خود جدا نکنم
چقدر دورند از حقیقت کسانی که . شود سوي معشوق که نصیب هر کسی نمی

ند و به مال و اوالد و تجمالت زندگی که خداوند فتنهامدفون در وجود خویش
  .اند سخت دل بسته، اش دانسته

  
  )تهران 1341 - 1364(شهید احمد پروندي  

شهید آن انسانی است که این قدم را برداشته و در راه رضاي خداونـد و پاسـداري   
  .ل شودگذرد تا به فوز عظیمش نائاز دین خدا از جان می

  
                                                             

  و عصارة آن: در اصل وصیت -1
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  )اردکان 1333 - 1361(اهللا ترابی اردکانی  شهید لطف 
راه خداست که اگر نصیب شود، به میل و اراده این راه، سرانجامش شهادت در 

دانم و با تمام عشـقم و  و شناخت انتخاب کرده و سعادت را مبارزه در راه خدا می
، به معناي )السالم علیه(و علی )سلم و آله و علیه اهللا صلی(ام، امیدوارم اسالم محمد عالقه

  .تقر گرددواقعی کلمه و در عمق جامعه و ان شاء اهللا سراسر گیتی مس
  

  )شهرکرد 1345 - 1364( انیگاهللا ترکی هرچ شهید امین 
الگوي من است و امام رهبـر مـن اسـت؛     )السـالم  علیه(اسالم دین من است، حسین

حال پیروزیم؛ چرا که این گفتـۀ خداونـد   ] دو[پس چه کشته شویم و چه فاتح، در هر 
ی رسـیدیم و مرقـد   پس اگر پیروز شدیم و فاتح گردیدیم و بـه کـربالي حسـین   . است

ا   جانب هم به آرزوي دیرینۀ خود رسـیده  مطهر آن حضرت را زیارت کردیم، این ام و امـ
اگر شهید شدم و نتوانستم به آرزویم برسم، باز چـه سـعادتی بـاالتر از ایـن؛ چـرا کـه       

خورنـد   اند و نزد خدا روزي می مقامی باالتر از شهادت نزد خدا وجود ندارد و همه زنده
  ... .] است[هاست که دین مبین اسالم را زنده نگه داشته  شهادت و همین

  
  )فیروزآباد 1336 - 1361(اکبر جعفرزاده  شهید علی 

با درود به رهبر کبیر انقالب، امام خمینی و سالم به تمام شـهداي کـربالي ایـران    
. تـر نمودنـد  که با خون خـود، درخـت اسـالم را آبیـاري و صـفحات تـاریخ را رنگـین       

شهید تزریـق خـون بـر پیکـر     «: فرماید طور که استاد شهید مرتضی مطهري می همان
کنـد و بـا خـون     شهید است که با خون خود درخت اسالم را بارورتر می. اجتماع است
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ها را بیش از پـیش بـه    با خون، منافقین را رسوا و ابرقدرت» .دهد خود پیام آزادي می
  .خواري و زبونی بکشانید

  
  )کاشمر 1342 - 1365(آباد ن خلیلشهید مهدي جعفریا 
بـه  . بگـو کـه پیـروانش حماسـه آفریدنـد      )سلم و آله و علیه اهللا صلی(به محمد! خدایا

بگو خـونش   )السالم علیه(به حسین. بگو که شیعیان، قیامت به پا کردند )السالم علیه(علی
پوشـان سـرخ    ها رویید، اما چکمهها، اللهجوشد، بگو از آن خونها میهمچنان در رگ

ها را از بین ببرنـد،  ها را لگدمال کردند، ولی باز هم الله رویید و اگر هزاران بار الله الله
شـوند و محفـل   عاشـقانت همچـون شـمع ذوب مـی    ! خدایا. باز هم الله خواهد رویید
مـا  ! بارالهـا . کننـد بخشند و سـپاه ظلمـت را قلـع و قمـع مـی      بشریت را روشنایی می

دانیم و از کشته شدن در راه تو هـیچ بـیم   تر از عسل میرا شیرینشیفتگانت شهادت 
از یـک  . و هراسی نداریم، اما بیم از آن داریم که بعد از ما درخت ایمـان پابرجـا نمانـد   

تـازي کننـد    ترسیم که شهید بشویم و سنگرمان خالی بماند و دشمنان تو یکّـه  سو می
بستر مرگ که ذلّت و ننـگ ابـدي را    ترسیم که شهید نشویم و در و از سوي دیگر می

ترسـیم کـه شـهید نشـویم، زنـده بمـانیم و نتـوانیم         در بر دارد، بمیریم و از طرفی می
  .رسان خون شهیدانمان باشیم پیام

  
  )دلیجان 1338 - 1364(شهید محمدعلی جاللی  

 مـا علیه(علـی  بـن  با سالم و درود بر همۀ شهدا به ویژه ساالر و سیدالشـهدا، حسـین  
که آیات قرآنی را نصب العین خود قرار دادند و با مال و جان خـود در راه خـدا    )المالس

فشانی کردند و اسالمی بـودن و مسـلمان بـودن را     جان) اسالم(براي برپایی دین حق 
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نشان ما و مردم دیگر دادند که چگونه باید مسلمان بود و چگونه بایـد زنـدگی کـرد و    
، نـه خـواري و   1آن سرافرازي و عزّت و شرف وجود داردچگونه باید مرد، مردنی که در 

  .ذلّت و نه زندگی حیوانی و پست در گناه و معصیت کردن
  

  )فیروزآباد 1344 - 1365(اهللا جلوداري  شهید زمان 
شناختند و جان خـود را در آن راه باختنـد و   ] را[درود بر شهیدان که راه سعادت 

 »عند ربهم یرزقـون «دانیم که این کیان چه میرسیدند و ما خا 2»عند ربهم یرزقون«به 
. ها که بخواهند این معنی را بدانند، بایـد قلـم بشـکنند و دم فـرو بندنـد      چیست و آن

هـا   ها به گـوش نرسـید و درود بـر آن   ها که سوختند و صدایی از آن درود بر این پروانه
التـر از مقـام شـهید    مقام چه کسی نزد تو باالتر و وا! خدایا. که شمع شدند در ظلمات

بهـایش قـرار دادي و    است؟ مگر شهید نزد تو چقدر ارج و بها دارد کـه خـود را خـون   
؟ و اما اي دوسـتان کـه قـدرتان را نشـناختم و اي     »و من قتلته و انا دیته«فرمودي که 

بدانید که این حقیر که بسوخت و برفت، با شور و اشتیاق و با آگـاهی  ! امت شهیدپرور
از قدم به میدان نهاد و در این راه، گام زد تا شاید خونم کـه ناقابـل اسـت،    و چشمان ب

اي را کـه هنـوز در   و باعث کمال اسالم گـردد و همچنـین عـده   ] باشد[در راه دوست 
  .برند، بیدار و بیدارتر سازد خواب غفلت به سر می

  

                                                             
  به دنبال دارد: در اصل وصیت -1
؛ سوره آل عمـران،  »و التحسبنّ الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون«اشاره به  -2
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  )اهرم 1334 - 1361(شهید حسن جمالی  
اسـالم عملـی   ] قـوانین [ریـزد تـا    ون خود را میشهید، خ! برادران و خواهران عزیز

بر این شهید باید گریۀ شوق کرد، گریۀ فـراق  . گردد و هیچ هدفی جز این نخواهد بود
  ].از روي ضعف[نه اندوه ] و[کرد، نه گریه ] را[کرد، گریۀ عدم وجود الزم او 

  
  )سراب 1336 - 1361(اهللا حدیدي  شهید نعمت 

ه با شهادتم به دین اسالم و قـرآن خـدمتی کـرده    اگر رفتم و شهید شدم، باشد ک
باشم و آرزوي نهایی بنده، شهادت در راه خداست و به جبهه رفـتن بـراي مـن ماننـد     

  .رفتن به حجلۀ عروسی است و بسیار خوشحال هستم
  

  )همدان 1349 - 1365(شهید حمیدرضا حسنی  
واهیم کـه حسـینی   خ ما می. خونمان هدیه به اسالم و قرآن. جانمان فداي امام باد

ایـم تـا طومـار فرمـان      آمـاده . جانبـازي کنـیم   )السـالم  علیه(باشیم و در کربالي حسین
چیـز   فرماندهان مخلص و زحمتکش را با خونمـان امضـا کنـیم و در ایـن راه از هـیچ     

کنـیم و بـا    ما آمادگی خود را جهت هرگونه فرمان و مأموریتی اعالم مـی . هراسیم نمی
تا آخرین قطرة خونمان، اسالم را یـاري  ] که[بندیم  دان پیمان میامام عزیزمان و شهی

االسالم یعلـوا  «: )سلم و آله و علیه اهللا صلی(بر دشمن بتازیم تا نداي پیامبر اکرم] و[کرده 
را بـر جهانیـان   » یابـد  چیز بر او برتـري نمـی   اسالم برتر است و هیچ«، »و ال یعلی علیه

  .اثبات کنیم
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  )گرگان 1344 - 1364(حسینی نوده  شهید سیدابراهیم 
با ریختـه   1دوران حیاتم نتوانستم مثمر ثمر براي اسالم باشم، اما شاید] در[گرچه 

  . شدن خونم، دینم را نسبت به اسالم ادا کرده باشم
  

  )تهران 1342 - 1366(نجات  شهید بهرام حق 
درونـی  آن شهیدي ارزش واال دارد که با بذل جان خود موجب حرکـت و انقـالب   

.  اشخاص دیگر شود؛ در غیر این صورت فقط هدیه نمودن جان، ارزش چنـدانی نـدارد  
هــایی قــرار دهــد کــه همچــون               ان شــاء اهللا خداونــد مــا را در گــروه انســان     

  .با خون خود موجب حرکت دیگران شدند )السالم علیه(سیدالشّهدا
  

  )مالیر 1334 - 1361(شهید حسین خزایی  
از راه کربال به قدس عزیز، این قبلۀ آرزوهـاي شـیرین مسـلمانان پـا      رویم تا ما می

رویـم و   مـا مـی  . قامتان فلسطین را نیرو و توان الهی بخشیم رویم تا راستما می. نهیم
ــه    ــر جبه ــارزین صــحرا و دیگ ــی و فلســطینی و اي مب ــان ایران ــاي  شــما اي آوارگ ه

و ننگ و نفـرت بـاد    2»فتح قریبنصر من اهللا و «. آینده از آن ماست! بخش جهان آزادي
مـا  ! آري عزیـزان . هاتر باد پیوند ملّتها و هرچه مستحکمبر رهبران جنایتکار حکومت

رویم تا تاریخ را بسازیم و روشن کنیم که شهید، قلب تاریخ اسـت و شـهید، شـمع     می
تـوانی   شهادت، افشاگري است؛ اگر می. شهادت زیباترین نوع مرگ است. محفل تاریخ

  .توانی بمیر یران و اگر نمیبم
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  13سوره صف؛ آیه  -2



 

 29      عـــطـــر شـــهـــادت

 

  )کازرون 1337 - 1361(اهللا رضازاده  شهید فرج 
شهید همچون شمعی است که با فنا شدن و سوختن خود، محفلـی و مجلسـی را   

بخشد، هرچند به نیسـتی او تمـام شـود و بایـد در راه اسـالم، سـوختن و          روشنی می
. ده و به لقاي خـدا رسـید  نیست شدن مادي را تحمل کرد تا از جهت معنوي رشد کر

سـوزاند و ایـن سـوختن همـراه بـا      عشق فراق خداوند در دل هر کـه باشـد، او را مـی   
اشتیاق و عالقه است؛ زیرا تمام عالیـق دنیـوي و آمـال و آرزوهـاي مـادي در نـزد او       

کـه در هـر آن حاضـر اسـت فنـا شـدن را       ] اسـت [باشد و مهار شده  همچون موم می
  . بپذیرد
  

  )گرگان 1342 - 1361(رمضانی اوزینه  شهید مسعود 
بـه انگیـزة   ] و زمـانی کـه  [هاي اسالمی  دارد در جهت هدف شهید گام برمی! آري

تـرین درجـات و مراتـب     هاي واالي بشري کشته بشود، به یکی از عـالی  برقراري ارزش
بـه  . گـردد  ، نائـل مـی  ]به آن برسـد [که یک انسان ممکن است در سیر صعودي خود 

کننـد،   سوزند و نورافشـانی مـی   دا شمع تاریخ بشریت هستند و خود میراستی که شه
ایـن  ] حفـظ [کنند و شهیدان بـراي   تر می هاي بر دوش شما را سنگین ولی مسئولیت

  .اند نهاده] در میدان مبارزه[ها گام  ارزش
  

  )مالیر 1347 - 1364(شهید اسماعیل روزبهانی  
تا آخـرین قطـرة خـونم، سـنگر اسـالم را       سالم مرا به رهبر عزیزم برسانید و بگویید

بنـدم کـه در تمـام عاشـوراها و کربالهـا بـا                بـا خداونـد پیمـان مـی    . ترك نخواهم کـرد 
جـنگم تـا بـه امیـد اهللا، کـربال و       من در راه اسالم و قـرآن مـی  . باشم )السالم علیه(حسین
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راق بایـد از شـرّ ایـن    قدس را آزاد کنیم و ما رزمندگان، بنایمان بر این اسـت کـه اول عـ   
  .غاصبین فارغ شود و بعد از آن ان شاء اهللا قدس عزیز

  
  )قم 1341 - 1362(شهید قاسم سبزعلی  

آورد و انقالبـی دیگـر در   این خون شهیدان است که جامعـه را بـه حرکـت درمـی    
  . دهد ها را میسازد و نوید رهایی و الهی شدن انسان ها به پا می درون و برون انسان

  
  )شوشتر 1338 - 1364(باف  محمدزمان شال شهید 

قبل از هرگونه بیانی الزم است اظهـار کـنم بـا بررسـی دوران زنـدگی و شـناخت       
در این زمان و مکان مقدس داشـتن بـراي خـود،    ] را[شخصی خویش، انتظار شهادت 

دانـم؛ زیـرا کـه فکـر      خیانتی بزرگ در حقّ این واژة عظیم و فرهنگ اصیل اسالم مـی 
شهادت یک حیات ابدي و جـاودانگی بخشـیدن بـه بعـد معنـوي و انسـانیت       کنم  می

و ایـن جـاودانگی، پشـتوانۀ عظـیم تحـرّك و تحـول و حیـات        ] است[شخصی شهید 
ترین آن نحوة حیـات شـهید   جامعۀ انسانی در حال تکامل و سیر الی اهللا است که مهم

  .است، نه چگونگی ممات او
  

  )بوشهر 1337 - 1361( شهید ابوالقاسم شیدا 
اینـک خـود را   . نمـود  هر شهید شمعی بود که در میان این تاریکی، درخشش می

بـراي کامـل نمـودن ایـن افـق      . هـا  کنم که شمعی باشم در کنار دیگر شـمع  آماده می
  .دمد که آسمان و زمین را روشن سازد افق ایران می. بسیار خرسندم
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  )تهران 1346 - 1365(شهید ایرج شیرزادفر  
هـاي نـورانی    که در حصار محدود مغـز کـوچکم، یـک پرتـوي از شـعاع      به جاست

شهادت را دریابم و شهدا را کـه دائمـاً   . کران باشدصال به بیترین راه اتّ بیاویزم که کوتاه
انـد، شـهدایی کـه در نـزد خـدا       بخشند، شهدایی را که در قلوب همۀ مردم زنـده  الهام

الب و شهادت، یک انسان آلـوده و سـاقط را   این تحول و این انق. پایدار و زنده هستند
یـک مرتبـه از جـا کنـده     ] او. [خاصیت شـهادت اسـت  ] و این[برد  یک مرتبه باال می

و وقتـی کـه   ] اسـت [وقتی که به میدان شهادت آمـد، در جسـتجوي هـدف    . شود می
گیرد که همۀ غرایز را بـه   کران وجود، این انسان چنان اوج میدر بی دیدش وسیع شد،

شـود   قدر مـی  شهوانی و گرفتار غرایز، یک انسان عالی] و[گذارد و انسان ساقط  یجا م
کنـد و مردانگـی را بـه دنبـال خـود       گشاید و به طرف خدا حرکت می که پر و بال می

  .نداشهدا شمع محفل بشریت. این خاصیت شهداست. کشد می
  

  )تهران 1336 - 1365(شهید رضا صالحی  
انـد و شـمع محفـل     و شـهدا همیشـه زنـده   ] است[ده شهادت، آرزوي قلبی من بو

هاي در بنـد و از بنـد رسـته و خـونی در      ساز ملّت آفرینان سرنوشت ند؛ حماسهابشریت
شهدا رهروان عاشقی هستند که بـا خـون خـود، تـاریخ را     ! آري. ندارگ حیات اجتماع

تیـر  . آیند نمی شوند و فروددهند و خمیده نمینگارند و حق را بر باطل پیروزي می می
افکند و اهللا اکبـر گویـان    درد و لرزه بر هستی غاصبان می خشمشان سینۀ خصم را می

شـهدا سـربلندان،   . ایسـتند  در صف سبقت بـه سـوي پیکـار بـا دشـمن، جانانـه مـی       
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هسـتند   1»واعتصموا بحبل اهللا جمیعاً و التفرّقوا«سرافرازان و به اهتزاز درآوردگان پرچم 
  .باشند می )سلم و آله و علیه اهللا صلی(و محمد )السالم علیه(راه حسیندهندگان  و ادامه
  

  )قم 1333 - 1366(علی صالحی شهید خان 
در عشق دو رکعت نماز اسـت  «که » رکعتان فی العشق ال یصح وضوهما الّا بالدم«

عاشـقانه  . و ما اکنون در نیت نمـاز عشـقیم  » .و وضوي آن درست نیست، مگر با خون
باز آمدن آن ساعت معلـوم، بـاز شـهادت بـه     ] به[را طلب نموده و با یقین  رضاي حق

خـوریم کـه مـرگ در     و به خودش سـوگند مـی  » اشهد ان ال اله الّا اهللا«: دهیماین می
و » الهـی رضـاً برضـاك   «نمـاییم کـه    زندگی سودایی نبود و رضاي حق را طلـب مـی  

ا شما سخنم که هرجا بنگـري،  چنانچه شما حاضران بر شهادتم بیدارید، چنین است ب
  .گه شهادت غیبی او است جلوه

  
  )قزوین 1335 - 1361(شهید نوراهللا طاهرخانی  

ام تـا جـانم را    براي حراست از دین مقدس اسالم باید جان و مال داد و مـن آمـده  
بدهم و با خونم درخت تنومند اسالم را آبیاري کنم و نامم را در دفتر سرخ تشـیع کـه   

هر سطرش با خون شهیدان نوشته شده است، ثبت کنم و با خـون خـود   هر ورقش و 
انداز کنم و به معبود و محبوب واقعی خود، یعنـی   نداي اسالم را در تمام جهان طنین

  .اهللا برسم
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  )رشت 1325 - 1360(شهید حسن عضدي  
ام تا در راهـش، یعنـی در راه خلـق    گیرم که از او خواسته خداي خود را شاهد می

خـود   جذبه و شور انقالب، گاهی مرا چنان از خود بـی . ، شهید و شاهد باشممستضعف
  .توانم به موج نپیوندم کند که نمی می

  
  )کرمان 1340 - 1360(ساز  شهید اسداهللا عمارت 

ما خون خـود را در راه آزادگـی   . مرگ سرخ و شهادت، بهتر از زندگی ننگین است
شـویم، ولـی    دهـیم و کشـته مـی   گران میو آزاد شدن از زیر بار استعمارگران و سلطه

  .هرگز ذلّت و خواري را نخواهیم پذیرفت
  

  )تهران 1343 - 1365(شهید سعید غالمی سرحقّی  
و آنـان کـه در راه خـدا کشـته     «؛ 1»والذین قتلوا فی سبیل اهللا فلن یضلّ اعمـالهم «

اي زیـادي  هـ  این آیه در زندگی، پرده... » .شوند، پس هرگز اعمالشان تباه نخواهد شد
را از روي چشمانم گشود و حقایق را برایم باز کرد تا آنجـا کـه وقتـی دیـدم دوسـتان      
عزیزم هریک به مرور زمان پرپر شدند و باز مشـاهده نمـودم کـه خـون ایـن عزیـزان       
سبب شد که دیگران که خوابیده بودنـد از خـواب جهـل برخاسـتند و ادامـۀ راه ایـن       

واهللا که هرگز اعمال ایـن شـهیدان   ] مان آوردم به اینکهای[هاي پرپرشده را دادند،  الله
  .تباه نخواهد شد
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  )فسا 1340 - 1365(شهید عبدالرّحیم فیروزي  
سالم ما و درجات تعالی پروردگار جهانیان، نثار شهداي در راه حـق و حقیقـت، از   
شهداي صـدر اسـالم تـا شـهیدان جنـگ تحمیلـی کـه بـا تقـدیم هسـتی خـود بـه             

دین مبـین اسـالم را از تهدیـد دشـمنان کـه قصـد نـابودي آن را         بخش عالم، هستی
و به طرف دوام و عظمت و عـزّت سـوق دادنـد و ایـن نعمـت      ] نجات دادند[داشتند، 

  .الهی را براي ما محفوظ نگه داشتند
  

  )سراب 1337 - 1362(جوقی  یاب قلعه شهید محمدعلی فیض 
به من اعطا فرمودي کـه در راه تـو   هزاران هزار بار شکر که این نعمت را ! پروردگارا

من که در هنگام زنده بـودنم، نتوانسـتم بـه خـدا و بنـدگان خـوب خـدا        . کشته شوم
  .هاي انقالب اسالمی اضافه کنمخدمتی کنم، باشد که با مرگم شاید نهالی به نهال

  
  )شهرکرد 1342 - 1363( پیر بلوطیعلی کریمی شهید غالم 

. است و عزّت و شرف ما هم در گرو جنـگ اسـت  جنگ، جنگ ! باري برادران عزیز
چـرا بایـد   ! گویید خـدایا اگر شهیدانی که ما دادیم، در نظرتان مجسم شود با خود می

طـور بشـود؟ جـواب چراهـا را بایـد از      این همه جوان از بـین برونـد و چـرا بایـد ایـن     
، سـردار  )السـالم  علیـه (جواب ساده است؛ زیرا امام حسـین . هاي شهدا گرفت نامه وصیت

: مسلمانان و الگوي استوار و مقاومت و جنگجوي مبـارز در میـدان، چنـین جـواب داد    
اگر خون سرداران رشید ما همانند دلیران صدر اسـالم نبـود، حـق بـر باطـل پیـروز       «

. گرفـت اگر خون دلیران ما نبود، ایران سنبل استواري و مقاومت قـرار نمـی  » .شدنمی
خون شهید در راه واجب الوجـود اسـت کـه    . دهدمی خون شهید است که پیام آزادي
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پـس بایـد   . دهـد  پیام پیروزي مستضعفان را بر مستکبران و نوید دلنشین را سـر مـی  
  .نکردها را فراموش  کفنان ایران زمین بود و آن همیشه و همه وقت به یاد گلگون

  
  )تویسرکان 1341 - 1364(رضا محمدبیگی  شهید علی 

نماینـد و   و شهیدان، شفاعت مـی  1خورند خداي خود روزي میاند و نزد  شهدا زنده
! نـد و مـادرم  انـد و شـهدا، قلـب تپنـدة تـاریخ     اشهیدان، شمع محفـل تـاریخ بشـریت   

خوشحال باش که خداوند به شما مانند هاجر یک فرزند چون اسماعیل عطـا نمـود و   
  .تر دانستید شما او را در راهش قربانی نمودید و رضاي خدا را بر رضاي خود پیش

  
  )خرمشهر 1329 - 1359(شهید یعقوب مقبلی بهبهانی  

راه من، خطّ سرخ توحید و هدفم، استقرار همیشگی پرچم حق علیه باطـل اسـت   
بخشـد و بـا    دانم که خداي بـزرگ، جـان را ارزان مـی    خواهد و می و دوامش خون می

بـا شـهادت بـه    خـواهم جـانم را    از این رو است کـه مـی  . خرد شهادت، آن را گران می
قبـرم بـه   . در پایان چشم به راه رحمت خدا و بخشش دوستانم هسـتم . معامله بگذارم

مـن آرزوهـاي   . ترین شکل ممکن، ولی مـزین بـه آرم جمهـوري اسـالمی باشـد      ساده
بدان امیدم کـه بـا شـهادت خـود     . هاست بسیاري دارم که شهادت پاسخگوي همۀ آن

ال و هموارکنندة راه حکومت او باشم و معتقـدم  خداوند متع] دین[دهندة  بتوانم یاري
گـردد و حـق،    تـر مـی   ایستد، قلـب تـاریخ قـوي    هنگامی که قلب شهیدي از تپش می

  .گردد تر می پابرجاتر و باطل، ناتوان
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  )خمینی شهر 1336 - 1361( شهید سیدمحمد موسوي درب امامزاده 
ت خـدا بـر شـهیدان    سالم خدا بر شهیدان اسالم از صدر تا کنـون و درود و رحمـ  

گون خود و بـا تـن بـه     درود بر شهیدانی که با پیکر الله. انقالب و جنگ تحمیلی ایران
خـون آغشـتۀ خـود، درخـت اسـالم را آبیـاري کردنـد و بـراي رهبـر و عشـق خـود،             

شکن، شـرق و غـرب را پیمـوده و     و حسین زمان خود، خمینی بت )السالم علیه(حسین
ز زیر چکمۀ مزدوران آمریکایی عـراق آزاد کردنـد و آزادي و   سرزمین اسالم و ایران را ا

استقالل و شرافت انسانی و سعادت دنیوي و اخروي را براي ملّـت غیـور و شـهیدپرور    
  .ایران به ارمغان آوردند

  
  )اصفهان 1339 - 1360(شهید عباس مؤمنی  

ا و هاسـت و بـا ایـن پیکارهـ     از آنجا که زندگی، صـحنۀ پیکارهـا و میـدان مبـارزه    
گیـرد و اسـتعدادهایش را بیـرون    شـود و شـکل مـی   مبارزات است که انسان بارور می

شناسد و خودش در راه خـودش و بـراي   یابد و راهش را میاش را می ریزد و آزادي می
بخشد، در این میـان و در ایـن   اش ارزش میدارد و به زندگی مقصد خودش گام برمی

شـود و براسـاس انتخـابش و هـدفش،     اضـر مـی  صحنۀ پرپیکار و مبارزه، شهید نیز ح
کند و پیوسته در آغاز حرکـت، مبـارزة   حرکت و پیکار و مبارزة ویژة خویش را آغاز می

ها، امیـال  ها و پلیديکند، پیکار و مبارزه علیه تمام زشتیخویش را از درون شروع می
بـراي پیکـار و   ها و انحرافات اخالقی خویش تا بتوانـد  روي هاي نفسانی، کج و خواهش

اسـتعمارگران  ] و[اندیشـان، منحـرفین، مفسـدین، زورگویـان      مبارزة نهایی علیـه کـج  
ا سـازد و پیروزمندانـه از صـحنه بیـرون آیـد؛ حـال         حاضر در این صحنه، خود را مهیـ

و گـواه موفّـق صـحنۀ زنـدگی     ] اسـت [کشته شود یا بکشد در هر دو صـورت شـهید   
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د، شهید افقی و اگر بکشد، شـهید قـائم خواهـد    خویش خواهد بود؛ زیرا اگر کشته شو
شود تا انسان را از کم و کیف پیکار و مبارزات موجـود در صـحنه    شهید کشته می. بود

شود تا با خون خـود، اذهـان آلـوده بـه شـرك و کفـر را        آگاه سازد و شهید کشته می
هـاي  رگشـود تـا   بشوید و نهال ایمان و یقین را به جایش برویاند و شهید کشته مـی 

خون انسانیت را خون بخشد، تا انسانیت از دست رفته دوباره جـان گیـرد و شـهید    بی
اش، به حیـات فرعونیـان،   از خودگذشتگی] و[آید تا با شهادتش، جرأتش، ایثارش می

هـاي  آید تا چهرهصدامیان زمان خویش خاتمه دهد و شهید می] و[یزیدیان، پهلویان 
شـهید  ! رویی را افشا سازد و اي خواهر و اي برادر قالب یکدر ] شده[دورویی فروخته 

  .آید تا چگونه زیستن و چگونه مردن را به ما یاد دهد می
  

  )تسوج 1341 - 1362(علی  شهید اسداهللا مونس 
تـا کـربالي    )السـالم  علیـه (کفـن اسـالم از کـربالي حسـین     سالم بر شهداي گلگون

تـن نـداده   [بار با یزیدیان  زندگی ذلّتخمینی که با انتخاب خطّ سرخ شهادت خود به 
درس چگونه زیستن و چگونه مردن را به ما آموخته و این درس را به ما یـاد دادنـد   ] و

که حتّی اگر قرار باشد بهترین عزیزانمان را به خاطر دین خـدا از دسـت داده باشـیم،    
ومان باشـیم  هرگز سر تسلیم و سازش در مقابل ظالمان فرود نیاورده و همواره یار مظل

وار از ایثار و جانبـازي مضـایقه    و سالم گرم ما بر پویندگان راه سرخ حسینی که پروانه
  .ننمودند

  



  

    )دفتر سوم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     38
 

  )قم 1342 - 1365(شهید محمدرضا میرزاگل  
مـرگ مـرا   ! ؛ خداونـدا »وفـاتی قـتالً فـی سـبیلک    جعل ]ت[اللّهم انّی اسـئلک ان  «

ی که من چیزي عزیزتر از جـانم، آن  دانتو می! خدایا... شهادت در راه خودت قرار بده 
تـاریخ  . ارزشم که امانتی از خود تو است، ندارم تا فداي اسالم و قرآن کـنم  هم جان بی

هاي الهـی  خونین شیعه و رهروان خطّ سرخ شهادت در بستر زمان، براي تحقّق آرمان
 هـا شـده و در راه کسـب عـزّت    ها و شهادتزجر و شکنجه 1و هدف پیامبران، متحمل

رشدیافتگان در ایـن  ] و[داده و نسل وارثان این خون  2]ها خون[انسانی و حیات الهی 
را به دست مـا داده تـا مـا رهـروان     » محمد رسول اهللا«و » ال اله الّا اهللا«مکتب، پرچم 

 علیـه (و با پیروي از خـطّ سـرخ شـهادت حسـین    » لبیک یا خمینی«روح اهللا با فریاد 
مان، حماسه و عزّت و افتخار براي مسـلمین بیـافرینیم و بـا    در عاشوراي تاریخ )السالم

هـاي   خون خویش درخت اسالم را آبیاري کنیم و درس چگونه زیسـتن را بـه انسـان   
] دارم کـه  اعالم مـی [اگر به شهادتمان بینجامد و باز هم ] حتّی[دربند ستم بیاموزیم، 

طـور کـه    همـان  شهادت، میوة شیرین جان من و عطر همیشه معطّر روح مـن اسـت؛  
حتّی یقتـل الرّجـل فـی    برٍّ برٌّ  ]ذي[فوق کلّ «: فرمود )سلم و آله و علیه اهللا صلی(پیامبر خدا

؛ هیچ قطرة خونی در نـزد خـدا برتـر از    »سبیل اهللا فاذا قتل فی سبیل اهللا فلیس فوقه برّ
در این صـورت مـا کـه فرزنـد سـرخ شـهادتیم در       . خونی که در راه خدا باشد، نیست

باید که پاسدار شرف و عـزّت انسـانی باشـیم و بـا      ي عطرآگین جبهۀ ایمانمان میفضا
هرگونه چهرة کفـر و اسـتکباري مبـارزه کنـیم و یـک بـار دیگـر بـا خـون خـویش و           

هاي یزیدیان زمـان از صـدام خـائن تـا      مظلومیت مکتبمان، خطّی سرخ بر تمامی کاخ
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هـاي   بـر شمشـیر را در اللـه   هر کجا که ظالمی هست، بکشیم و سند پیـروزي خـون   
هاي تشنۀ حقیقت به رسـم امانـت بـه یادگـار      هاي سرخ شهادت به نسل روییده از باغ

  .دهیم
  

  )دلیجان 1339 - 1361(محمد نادعلی  شهید 
هـاي   را در فـراز قلّـه  » ال اله الّـا اهللا «رویم تا خصم زبون را نابود سازیم و پرچم  می

را  )سـلم  و آلـه  و علیـه  اهللا صـلی (ین محمد رسـول اهللا رویم دکشور عراق به پا داریم و می
شود؟ و چه خوب به مـا درس  مگر این نیست که اسالم با خون ما زنده می. زنده کنیم

ان کان دین محمد لم یستقم الّـا بقتلـی   «: )السالم علیه(علی بن داد سرور شهیدان، حسین
زنـده   )سـلم  و آله و علیه اهللا صلی(اگر با کشته شدن من، دین محمد«؛ »فیاسیوف خذینی

تـا بـا کشـته شـدنمان،     م ]ی[رومی! آري» .مرا در برگیرید! ماند، پس اي شمشیرها می
را زنـده   )سـلم  و آله و علیه اهللا صلی(و دین محمد )السالم علیه(ابا عبداهللا الحسین] نهضت[

  .لبیک بگوییم» هل من ناصر ینصرنی«کنیم و به 
  

  )سبزوار 1338 - 1360(شهید اصغر نصرآبادي  
اند کـه خـون در    چنان شلّاق بر محرومین جهان زده باید بدانید که قدرتمندان، آن

و شهید اسـت کـه همچـون قلـب، بـا       1راکد شده و از جریان افتاده است] ها آن[بدن 
رساند و مستضـعفین را از خطـر   ها، براي تن شلّاق خورده خون می هدیۀ خون به رگ

 اهللا صـلی (ما هم پیرو اسالم و پیغمبـر . آورد یان دروغین به در میمرگ و از زیر یوغ خدا
شـان را در راه مبـارزه و جهـاد صـرف     باشیم کـه زنـدگی   و امامانی می )سلم و آله و علیه
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انـد و در مبـارزة در راه حـق، ایـن      ند رهبران ما که یکایک شهید شدهااند و اینان کرده
  .اند همه رنج دیده

  
  )مرند 1342 - 1362( زاده شهید خلیل نقی 

سالم و درود فراوان بر ارواح پاك شهداي اسالم از صدر اسالم تا شـهداي کـربالي   
هـاي سـرخ و شـهداي گمنـام ایـران و صـبر و        و تـا کـربالي اللـه    )السالم علیه(حسین

حاال مـا هـم بـه    . شکیبایی خواستن از درگاه خداوند متعال براي خانوادة معظّم شهدا
شنودي خدا باید از جان و مـال بگـذریم تـا اینکـه دیـن مبـین       خاطر رضاي خدا و خ

اسالم زنده بماند؛ زیرا که حق همیشه بر باطل پیروز اسـت و مـا نیـز حـق هسـتیم و      
  .شود کافران ناحق و خون شهیدانمان، آخر بر باطل پیروز می

  
  )سبزوار 1341 - 1365(اکبر وکیلی  شهید علی 

انـم کـه در زنـدگی، سـختی و رنـج فـراوان       دمـی ! اي پدر بزرگوار و مادر مهربـان 
اید تا چنین اوالدي را تربیت نمایید و شـهادت مـن بـراي شـما سـخت       متحمل شده

است، اما بدانید شهید، شاهد است و همیشه در جـوار شـما و بـا شـما خواهـد بـود و       
ی مرگ براي کسانی تلخ است که ناباورانه و بدون اعتقاد به معاد دنیا را ترك کنند، ولـ 

  .شما هم نیز دیگر غم و ماللی نداشته باشید. بنده اعتقاد راسخ به آخرت و معاد دارم
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  شکوه شهادت: بخش دوم    
  

  )آستانه 1330 - 1359(پوش  شهید محمود آتش  
؛ چـون شـهادت   1بعد از مرگ من، کلمۀ شـهادت را در مـورد مـن بـه کـار نبریـد      

  .نیستم اي است بزرگ که من شایستۀ آن کلمه
  

  )اراك 1332 - 1362(شهید رحیم آنجفی  
هایتـان شـهید شـویم، بلکـه      ما خوش نداریم بـا تیـرکالش  !] ... اي دشمنان خدا[

تـر از آن، تکّـه تکّـه شـویم و صـداي اهللا       دوست داریم با تیر مستقیم تانکتان و سخت
الـه الّـا اهللا   اشهد ان ال «بشنوید ! اي دشمنان اسالم]. باشد[اکبرمان به بزرگی عالمین 

                                                             
  یدکلمۀ شهادت را از من بردار: در اصل وصیت -1
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 1کـه تـا آخـرین قطـرة    ] را[» و اشهد انّ محمداً رسـول اهللا و اشـهد انّ علیـاً ولـی اهللا    
  .بجنگید تا بجنگیم. ایم مان پایش ایستاده خونمان و هستی

  
  )استهبان 1344 - 1365(پور  شهید رضا ابراهیم 

] را[ان به نام خدایی کـه جهـان و مکـ   . به نام آن خدایی که زمین و زمان را آفرید
آفرید و به نام آن خدایی که انسان را آفریـد و در او از روح خـود دمیـد و او را مختـار     

آن خدا شـهادت  ! آري. کرد که راه هدایت و سعادت یا راه مذلّت و گمراهی را برگزیند
ل و بـه     را براي بندگان مخلص خود قرار داد تا بتوانند مشکالت و سـختی  هـا را تحمـ

  .نندسوي خالق پرواز ک
  

  )اردبیل 1328 - 1362(شهید صالح ابراهیمی شاهد  
پایان به روان پاك شهداي انقالب اسالمی ایران و بـا سـالم و درود    با درود بی

به خانوادة شهداي جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که بـا صـبر و اسـتقامت خـود     
اند و  د کردهاند و ابرقدرت شرق و غرب را ناامیها را به لرزه درآورده پشت ابرقدرت

دانی که بازگشت همـه بـه    شما می! مادرم... اند ملّت مسلمان ایران را سرفراز نموده
این دنیا رفتنی هستند و مرگ بـه سـراغ همـه    ] از[سوي خداست و همه خواه ناخواه 

. خواهد آمد، اما چقدر خوب است قبل از آنکه به سراغ ما بیاید، ما بـه سـراغ او بـرویم   
: فرمایـد  ه سراغ مرگ رفتیم، دیگر آن را نتوان مرگ نامید؛ زیرا خداوند مـی اما اگر ما ب

هـا زنـده هسـتند و     آن. نداشوند، مردگان گمان نکنید کسانی که در راه ما شهید می«
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از شـهادتم ناراحـت مبـاش کـه شـهید زنـده       ! بنابراین مادر 1».در نزد من روزي دارند
ربال را از یاد مبـر و در عـزاي مـن طـوري     برایم صبر و استقامت کن و شهداي ک. است

  .عمل نکن که منافقین خوشحال شوند
  

  )اصفهان 1344 - 1366(شهید محسن احمدپور  
مرگ نه به معناي نابود شدن، بلکه به معناي رخت بربستن از این دنیا و رفتن بـه  

شود، باید در دنیا بیشـتر   سعادت نصیب او می] این[حال کسی که . دنیاي دیگر است
کـدام بـه    و بین تمـامی انـواع مـرگ، هـیچ     2تالش کند که فرمان خدا را اطاعت نماید

. در شهادت فی سبیل اهللا نهفته اسـت ] رازي[رسد که  نمی 3شیرینی مرگ در راه خدا
خـدا مـا را بـا شـهیدان     . که در کربالي حسین لبیک گفتنـد ] خوشا به حال کسانی[

  .کربال و انقالب اسالمی محشور گرداند
  

  )اندیمشک 1325 - 1361(هید کریم احمدنژاد ش 
اي از  از عشق به شهادت هرچه بگویند و بنویسـند و صـحبت کننـد، چـون قطـره     

باید که به دریا پیوست و خویش را به زحمت انداخت تا ایـن راه، همـوار   . اند دریا گفته
اگـر  . رسـند  شود، وگرنه نخواهی پیوست که جویبارها با کوشش بسـیار بـه دریـا مـی    

کـه از چشــمۀ  ] هسـتی [جلـوي پایـت را سـد کردنـد، نهـراس کـه چـون جویبـاري         

                                                             
؛ سوره آل عمـران،  »و التحسبنّ الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون«اشاره به  -1

  169آیه 
  کرده: در اصل وصیت -2
  و مرگ در راه خدا: در اصل وصیت -3



  

    )دفتر سوم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     44
 

کـه اول از آنجـا بـوده و    ] اسـت [کوهساران در حرکت به سوي جایگاه اصلی خـویش  
  ].است[اول از دریا بوده ] از[که ] اي هستی[همچون قطره

  
  )جهرم 1341 - 1364(شهید اسداهللا احمدنیاي مطلق  

کنند، در حالی که متعلّـق بـه    ور اجبار دنیا را ترك میآنان که به ط] حال[واي به 
دنیا هستند و قبل از آن که خودشان را براي وداع آماده کرده باشند، اجـل مـرگ بـه    

گیرد و خوشا بـه حـال کسـانی کـه      آید و آنان را با تمامی تعلّقاتشان می سراغ آنان می
دهند، اما ایـن  ترجیح میروند و مرگ سرخ را بر مرگ سیاه خود به استقبال مرگ می

مرگ در صورتی خوب و زیباست که در راه مکتب باشـد و رضـاي خـدا در آن باشـد؛     
یا ایتهـا  «. رود، بداند که خدا از او راضی اسـت یعنی در حالی که انسان دارد از دنیا می

  .1»النّفس المطمئنّه، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، فادخلی فی عبادي وادخلی جنّتی
  

  )گچساران 1350 - 1365(اهللا احمدي  هید سیفش 
دانید که من مال شـما نیسـتم و از خـدایم و بایـد بـه       خودتان می! خانوادة عزیزم
تنها خواهشی که من از شما دارم، این اسـت کـه هنگـامی    ! فرزندانم. سوي او هم بروم

دارم کـه  دوست ... که خبر شهادت پدرتان به شما رسید، نگران نباشید و افتخار کنید 
همچون شهید مظلوم، بهشتی، به شهادت برسم و بدنم همچون سـرور آزادگـان، تکّـه    

ام، ولی مثل ایـن بـار خوشـحال     چندین بار است که به جبهه آمده! خداوندا. تکّه شود
مـن جـایی   ! خـدایا . ام ام و به طرف تـو آمـده   ام، اما این بار مثل پرنده پرواز کرده نبوده
  .در خانۀ تو که مرا پناه دهیام به  آمده. ندارم
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  )نائین 1341 - 1365(شهید محمدرضا احمدي زمانی  
شهادت یک فضل است و رحمت؛ زیرا که مـرگ، حـق اسـت و مـا بـه آن راضـی       

بدانید کـه ایـن، از رحمـت خداونـد بـوده و      ! اگر شهادت نصیبم شد، اي دنیا. هستیم
ایـن کلمـات را بـاور    ! مـردم . سـت دانم که این خداوند چقدر غفّار و ستّارالعیوب ا نمی

شـهداي عزیـزم و   ] سالم بر. [گویم تمام وجودم می] با[کنید؛ بدون تعارف از ته دل و 
. ایـد  هاي خود در راه اسالم گذشـته  سرا که از جگرگوشهخانوادة معظّم شهدا و اُ] شما[

کنیـد   هـا را فرامـوش   مبـادا آن . اسالم شاید تاکنون چنین امتی را به خود ندیده باشد
و دل ] کـرده [هـا رخنـه    که به یاد فرزندانشان غصه بخورند و یـا شـیاطین در دل آن  

  .ها را به هزاران راه ببرد آن
  

  )اراك 1343 - 1365(اسدي  قربان  شهید علی 
. شهادت، باالترین درجۀ کمال انسـانی اسـت  ... شهادت، برترین معراج انسان است 

شـهادت از نظـر اسـالم بـراي شـخص      ...  براي هر فرد، امکان چنین سـعادتی نیسـت  
تـرین  ترین موفقیت او است، بلکه بزرگ یک موفقیت است، بلکه بزرگ] نه تنها[شهید 
 )السـالم  علیـه (ما مسلمانان معتقد به این جمله هستیم که امام حسین]. او است[آرزوي 
آن اي نزد خـدا داري کـه بـا شـهادت بـه      تو درجه: جدم به من فرموده است«: فرمود

اش بـا   یکی رابطـه : شهادت با شهید در جامعه دو رابطه دارد» .درجه نائل خواهی شد
اش بـا  شـدند و دیگـر رابطـه   مند مـی مردمی که اگر زنده و باقی بود، از وجودش بهره

هـا برخاسـته   اند و شهید به مبارزه با آنکسانی که زمینۀ فساد و تباهی را فراهم کرده
شهادت براي خالصان خدا مرگـی اسـت شـیرین و    . است ها شهید شده و به دست آن

بـه خـدا قسـم هـیچ امـر مکـروه و       «: فرمایدمی )السالم علیه(بخش تا آنجا که علی لذّت
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خواسـتم و بـه آرزوي   خالف انتظاري براي من رخ نداده است؛ همان رخ داده کـه مـی  
یم، و حاال کـه مـن یـک بنـدة حقیـر گناهکـار خـدا       » .خود که شهادت است، رسیدم
و شخصاً آرزوي من این است که مرا در عشـق بـه    1کنم عاجزانه از او طلب مغفرت می

بسوزاند و تمام وجودم را فداي یک لحظۀ عمر رهبرمـان، خمینـی    )السالم علیه(حسین
خواهم کـه از سـر تقصـیرهایم درگـذرد و پـاك و       من این را از خدا می. شکن کندبت

  .بدون گناه، شهادت را نصیب من کند
  

  )فسا 1329 - 1361(دخت شهید یوسف اسماعیل 
گـردد تـا آن را    که هر مسلمان به دنبالش می] است[شهادت آرزویی ! اي هموطن

نویسـم کـه بـراي جهـاد بـه      این چند کلمه را هنگامی می. رود بیابد و به دنبال آن می
از شوم و پـیش  تر میروم و هر لحظه به شهادت نزدیکسرزمین خونبار خوزستان می

لبیـک گـویم    )السالم علیه(کنم که توفیق یافتم به نداي حسینهر چیز خدا را شکر می
کـنم کـه تـو    من به درگاهت طلـب آمـرزش از گناهـان خـود مـی     ! و اي خداي بزرگ

  .مهربان و بخشنده هستی و از گناهانم درگذر و مرا در گروه شهیدان قرار بده
  

  )بابلسر 1336 - 1362(زاده موسوي شهید سیدحسین اسماعیل 
روم و پـاي در   حـال بـه جبهـه مـی    ! شما امت حزب اهللا و همیشه در صحنۀ ایران

کـنم تـا اینکـه     هـاي دشـمن سـپر مـی     ام را در برابر گلولهکنم و سینه پوتین خود می
سـینۀ  ]. کنـد [دشمن نتواند از من بگذرد و به طرف ایران عزیز و وطن اسالمی تجاوز 

ام را بـر ایشـان روانـه     و تا آنجایی که قـدرت دارم، گلولـه   دهم دشمن را هدف قرار می
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کـنم تـا آنـان را از پـاي درآورم و تـرس را در دلشـان بنشـانم و از خـداي بـزرگ           می
خواهم که مرا یاري کند تا در راه او و بـراي رضـاي او گـام بـردارم و دانسـتم کـه        می

اسـت، از   1هادت هجرتش... اسالم، حق است و هرچه زودتر باید به دامن حق شتافت 
و یـاران باوفـاي آنـان     )علیهم السالم(خودگذشتن و به بهشت و پیامبران و امامان شریف

بـه  [شـود و تـا آنجـایی     شهادت هجرتی است که از ساختن روح شـروع مـی  . رسیدن
 فرجـه  تعـالی  اهللا عجـل (رود و به دیدار صاحب الزّمـان  که به دیدار خدا می] رود پیش می

  .درو می )الشریف
  

  )خرم بید 1333 - 1362(رضا اکبري باصري  شهید غالم 
دانید که شهادت، مرگ نیست و مـا از شـهادت، هراسـی بـه دل     شما به خوبی می

نداریم؛ چون که شهادت، مکتب ماست و آن کسی هراس دارد که شـهادت، مکتـب او   
م، کـم  بله، ما ملّت ایران اگر همه در راه خدا و براي دیـن اسـالم کشـته شـوی    . نیست
  .است

  
  )زرین شهر 1339 - 1360(شهید مسعود امیري باغبادرانی  

آرزو دارم کـه انسـان باشـم؛ انســانی    ! پـدر و مـادر، بـرادران و خـواهران مسـلمانم     
دانـم بـه خـاطر     وار، انسانی که با شهادتش زندگی نوین را آغاز نمود؛ چون مـی  حسین

در . هـاي آرزوي مـن اسـت   خدا مردن، یک موفقیت است و کمال آرزوست و ایـن منت 
هاي آمریکـایی و روسـی قـرار    بحبوحۀ انقالب خونبار ایران که از هر طرف، آماج گلوله

رسـانند و   ترین افراد این جامعه را به شـهادت مـی   بهترین و مؤمن] ها آن[گرفته است، 
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چـه خیـال خـامی در سـر     . خواهند جوانان ما را بترسـانند  به خیال خام خودشان می
  .ندپروران می

  
  )ایذه 1343 - 1364(هید نادر ایزدپناه ش 
ترین افتخار من این است که در چنین زمانی و تحت رهبري چنـین امـامی    بزرگ

و آرزوي من خالصاً در راه خدا قدم برداشتن و رسیدن به درجۀ واالي ] کنم می[جهاد 
غ ؛ شهادتی که براي یک مؤمن، مثل طفلی است که سرا]است[انسانی، یعنی شهادت 

  .رود پستان مادر می
  

  )شیراز 1345 - 1365(رضا بابایی  شهید غالم 
بینم، ولی هر وقت که فکر شهید شـدن را   در خودم لیاقت شهید شدن را نمی

بیـنم، خوشـحال و   مـی ] را[کنم و در کنار آن، خشـنودي و رضـایت خداونـد     می
وابیـده  اي خبه قول معروف، مرگ شتري است که درِ هـر خانـه  . شوم زده می ذوق

است؛ پس چه بهتر که ما این جان را فداي اسالم کنیم و هـم در دنیـا و هـم در    
آخرت سربلند و جزو اصحاب یمین باشیم و امروز، روز امتحان است، روز امتحـان  

 علیه(گذاشتیم امام حسین کنند که اگر ما روز عاشورا بودیم، نمی کسانی که ادعا می
  .»یا لیتنی کنّا معک« :گویند تنها بماند و می )السالم
  

  )فسا 1336 - 1361(شهید محمد بادرام  
وسـعت  خرداد تا کربالي معنـوي و پر  15ز سالم بر عاشورا و شهیدان روز عاشورا؛ ا

کـه دل عاشـقان اهللا را   ] است[کرانی از معنویات دریاي بی قاموس شهادت،. خوزستان
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. کنـد  رونـد، امیـدوارتر مـی    در صراطی مستقیم مـی ] که[آورد و آنان را  به هیجان می
بخـش اسـالم، از هـر     توجه به وجود شـهادت در مکتـب حیـات    دشمنان انقالب ما بی

ت،    مـی  1هـاي خـویش   طرف به ما هجوم آورده و بر خیانـت  افزاینـد و در ایـن موقعیـ
  .کنند ند و از انقالب اسالمی پاسداري میااي حامی انقالب طبقه
  

  )دهدشت 1347 - 1365(شیرین  شهید محمدحسین باغ 
خورم که اگر در راه تو به شهادت رسیدم، این شـهادت را  به خداوندي تو قسم می

به درگاه خـود قبـول بگـردان؛ شـهادتی کـه نـه از راه تـرس باشـد و نـه از راه هـوا و           
  .هوسرانی، بلکه شهادتی باشد براي رضایت تو و در راه تو

  
  )فارسان 1344 - 1365(کرانی حکمت بالیده شهید 

و نه براي زنده ماندن؛ پس همه در این دنیا مسـافریم و  ] است[نه دنیا براي مردن 
راهی است که باید پیموده شود، اما راهی بهتر از شهادت نیست؛ چون انسان را سـالم  

  .به سرمنزل مقصود خواهد رساند
  

  )تهران 1331 - 1359(شهید محمد بنکدار  
پذیرم؛ چرا که شـهادت،   است را می با تمام وجودم شهادت که سعادتی بس بزرگ

هللا را حد نهایی تکامل یک انسان است و نیز شهادت، رداي شرفی است کـه عاشـقان ا  
  .٢دهدبه خود زینت می
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  )تهران 1348 - 1364(جمال  شهید سیدمجتبی بنی 
به این فکر هستم که آیا ما لیاقت شهادت در راه خدا و لیاقـت سـرباز اسـالم    

خواهم که همۀ این کارهـا  ا براي اسالم فدا شویم؟ از خداوند میرا داریم ت] بودن[
آگاه باشید که قافلۀ مرگ، همچنان به مقصـد  ! آري اي زندگان. را نصیب من کند

قبل از هر چیـز  . شوید نیستی در حرکت است و شما نیز به زودي بدان ملحق می
اعتقـاد بـه   باید بگویم که کشته شدن من و هزاران جـوان دیگـر، فقـط بـه جـرم      

باشد و بدانید  می )سـلم  و آله و علیه اهللا صلی(عبداهللا وحدانیت خدا و رسالت محمدبن
ها یک نوع باختن نیست، بلکه یک فوز عظیم اسـت کـه خـدا     که این کشته شدن

شایستۀ فوز بداند، او را به این نعمـت بـزرگ مفتخـر    ] که[هرکدام از بندگانش را 
م نیاز به آبیاري دارد و تنها با خون جوانان به ثمر اسال] درخت[سازد و اکنون  می

  .خواهد رسید
  

  )کازرون 1335 - 1365(شهید حمیدرضا بهبود  
به شهادت در این راه به چشم یـک باخـت نگـاه نکنـیم، آن را     ! دوستان و برادران

تمام حرکت نپنداریم، پایان حیات ندانیم، بلکه در گیر و بند دنیـاي مـادي مـا مـرده     
یـابیم و متـنعم در   اینک در جوار رحمت حق، حیات حقیقی خویش را باز مـی  بودیم؛

اگر به این سعادت عظیم برسـیم، چـه خـوش اسـت کسـب ایـن       . شویم نعمات او می
فیض و سعادت و چه نیکوست این حیات در قـرب الـی اهللا و چـه نیکوسـت ورود بـه      

  .در قرب الی اهللا شدن محفل یاران و چه زیباست هم )السالم علیه(یاران حسین 1جمع
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  )همدان 1335 - 1360(شهید تقی بهمنی  
روم و با خـون خـودم   من شهادت را دوست دارم؛ زیرا هر لحظه به استقبال آن می

  .خواهم اسالم را یاري کنم، اگر خدا این قربانی را از خانوادة من قبول کند می
  

  )اراك 1337 - 1360(شهید جعفر بیاتانی  
آن مـوقعی کـه اولـین ضـربه را     . ن، لحظۀ شهادت من اسـت بهترین لحظۀ عمر م

گویم و دوباره تا آخـرین قطـرة خـونم بـه      خندم و اهللا اکبر میخورم، می زنم یا می می
  .دهم تا به لقاء اهللا برسم مبارزه ادامه می

  
  )نقده 1341 - 1361(شهید بهمن پرویز  

حساس و به قـدري  کند، به قدري که شهادت تداعی می 1داستان شهادت و آنچه
  .کند کشد و منطق را فلج میانگیز و عاشقانه است که روح را به آتش می هیجان
  

  )ابرکوه 1339 - 1361(شهید محمدجعفر پوراکبري ابرقوئی  
ها خریده است تا اینکـه  هاي مؤمنین را از آن ها و مال به راستی که خداوند، جان«

کشـند و کشـته    کننـد؛ پـس مـی   کارزار مـی بهشت را عطا کند؛ زیرا اینان در راه خدا 
کشته شدن و شهید شدن، آرزوي هر مسـلمانی اسـت؛ پـس اگـر مـن      ...  2».شوند می

کشته شدم، نگذارید کسی اشک چشم شما را ببیند و اصالً ناراحت نباشید؛ زیـرا کـه   
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کس که به من جان و حیـات داد،   آن... گیرد خداوند به ما جان داده و خودش هم می
گـردم بـه    جانم را خریده است و من هم با کمال میل، جانم را فروختم و باز میاینک 

  .سوي او
  

  )بندرترکمن 1344 - 1365(بایی  شهید عبدالکریم تقی 
 آله و علیه اهللا صلی(خوشحالم از اینکه راه خدا را از مکتب سرخ شهادت آل محمد

اس   چنین مکتبی این. انتخاب نمودم )السالم علیه(و علی )سلم و است که نقش حسـ
مان به ما آموخت و این همان بعدي شهادت را در پیروزي و تداوم انقالب اسالمی

ها بـا   ها و دشمنان انقالبمان مجهول مانده است و آناست که تاکنون بر ابرقدرت
بینی مادي خود براي همیشه از شناخت واقعیت جهان معنوي آن عاجزند و  جهان

رسد و اولیاي خداست که به ما رسیده و می )علیهم السالم(طهارشهادت، میراث ائمۀ ا
شهید با دادن جان عزیز خود در حقیقت، . و این براي انسان یک فوز و کمال است

کند و خـود و دیگـران را   هاي نامحدود نور حق را مشاهده می افقی وسیع از جلوه
راي چنـان حیـاتی   سازد و با این شهود عینـی دا  بدین وسیله از ظلمات خارج می

همواره در راه خدا قدم بردارید و ! پس برادران عزیز. گردد که دیگر مرگ ندارد می
اگر در این راه، شهادت نصیب شما گردید، بیم نداشته باشید که براي همیشه در 

  .هاي خداوند روزي خواهید خورد بهشت ابدي از نعمت
  

  )شیر عجب 1336 - 1361(شهید محمد تمدن  
قــرار [می کــه جســم در محــراب خــونین جهــاد و در مصــلّاي شــهادت آن هنگــا

و روح، پر از التهاب و آمادة پرواز براي استراحت در بستر آرامش با معشـوق  ] گیرد می
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گـذارد، آن وقـت اسـت کـه شـکوفۀ سـرخ شـهادت بهـار را         خویش، نماز عشق را می
ر فصل بهـار کـه فصـل    د) اهللا(تواند مرا از معشوق خویش  بیند و هیچ نیرویی نمی می

  .ایثار در راه معشوق است، باز دارد
  

  )زرند 1339 - 1361(شهید ابراهیم توکّلی بنیزي  
شهادت، دریچۀ آزادي ما از دنیا، شهادت حرکت یک مسلمان، شهادت آرزوي 

براي یـک جـوان   ]. است[قلوب عارفان، شهادت نهایت آرزوي عاشقان و مشتاقان 
بار است که در رختخواب ذلّت بمیرد؛ چرا کـه   ، ذلّتمسلمان در این برهه از زمان

مبادا در غفلت بمیریـد؛  . در جبهۀ نبرد شهید شد )السالم علیه(رهبرش امام حسین
ت اسـالمی واجـب     ... در محراب عبادت کشته شـد   )السالم علیه(چرا که علی بـر امـ

مایند است براي جاري شدن قوانین الهی و نجات مستضعفان جهان تالش و کوشش ن
و براي تحقّق این امر، باید بهاي گزافی بپردازیم؛ باید خون بـدهیم، بایـد جـان را فـدا     

  .نماییم و از شهادت و شهید شدن استقبال نماییم
  

  )استهبان 1343 - 1365(شهید محمدرضا جعفري اصل  
 و آلـه  و علیه اهللا صلی(پیامبر] از[شود که  هدف ارزندة شهدا در اینجا بر ما روشن می

هـا پرسـید کـه     حد اخطار کـرد و از آن خداوند به ارواح شهیدان اُ«: نقل شده که )سلم
ما باالتر از این چه آرزویی داشته باشیم کـه  ! پروردگارا: ها گفتندچه آرزویی دارید؟ آن

تنها تقاضاي مـا ایـن   . هاي جاویدان توایم و در سایۀ عرش تو مسکن داریم غرق نعمت
ان برگردیم و مجدداً در راه تو شهید شـویم کـه در ایـن بـاره     است که بار دیگر به جه

ناپذیر من این است که کسی دوباره به جهـان بـازنگردد و    فرمان تخلّف: خداوند فرمود
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حال که چنین است، تقاضاي ما این است کـه بـه بازمانـدگان مـا     : شهدا عرض کردند
بـاز  » .گونـه نگـران نباشـند    ها بشارت دهی که هیچ از وضع ما به آن. حال ما را بگویید

توصیه به خانوادة عزیز شهدا این است که هیچ نگران و ناراحت نباشید که طبـق ایـن   
انـد و   روایات و احادیـث، عزیـزان شـما بـه آرزوي همیشـگی و دیرینـۀ خـود رسـیده        

هـاي فـراوان خداونـد     طور که نقل شده، چه آرزویـی بـاالتر از اینکـه در نعمـت     همان
  .اند در سایۀ عرش خدا مسکن گزیده هستند و] سهیم[

  
  )ریزنی 133 - 1361( جلوداري منصورشهید  

پس از اتمام نماز، سر به زیر، دست به آسمان، اشک در چشم و لرزه بـر انـدام   
نعمت شهادت به مـن عطـا کـن و    ! ؛ خدایا»اللّهم ارزقنی توفیق الشّهاده«: خواندم
ن، آن شـهادتی کـه در نبـرد بـا     باالترین درجۀ شهادت را به مـن عطـا کـ   ! خدایا

مقـام  ] در[...  .ور گـردم  چنان دلیر باشم کـه بـه قلـب دشـمن حملـه      دشمنان، آن
در آرزوي آن بـوده و   )السـالم  علیـه (شهادت همین بس که شخصی مثل امیرالمـؤمنین 

تواننـد   وسایل و ابـزاري کـه سـازندگی اسـالم را مـی     . کند براي رسیدن به آن دعا می
تـوان   قلم، بیان و عمل و خون و اما با خون خود، کاري مـی : ند ازاارتعب تأمین کنند، 

 علیـه (علـی ] خون[، 1حتّی در زمان جاهلیت. توان کرد کرد که با هیچ نیروي دیگر نمی
نتوانست سیماي پرفروغ او را در پشت اتهامات ناروا پنهان سازد؛ چـون پـس از    )السالم

ردازان رسوا شدند که در این زمـان هـم ایـن    پ هایی سرنگون شد و دروغ شهادت، پرده
هـا،  هـا، شـهید مـدنی   ها، شـهید رجـایی  اش شهید بهشتی کند؛ نمونه عمل صدق می
بنابراین، قاعدة مکتب اسالم بـه خـون و   ]. است[ها  ها و شهید صدوقی شهید دستغیب
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شـدنی نیسـت؛ همچنـان     اي است که هرگز کهنه زند و وسیله دامن شهادت، چنگ می
در روز عاشورا آنچه را که نگفت و اجازة گفتن نیافـت، شـهداي    )السالم علیه(ینکه حس

پاسخ مثبت دادند که این عمـل، نسـل    )السالم علیه(زمان ما فهمیدند و به خون حسین
  .شهادت، رستگاري قطعی و کمال مطلق است. به نسل ادامه دارد و خواهد داشت

  
  )هاناصف 1333 - 1360(شهید اکبر جمالی دستگردي  

و شمشـیر   )السـالم  علیـه (اي هستم تا مرگ سرخ را که از محراب علـی  به امید ثانیه
شـهادتم را در راه  ! خـدایا . ، در آغـوش بگیـرم  1گیـرد  سرچشمه می )السالم علیه(حسین

  .اسالم و قرآن که خاري در چشم دشمنان است، بپذیر
  

  )ارسنجان 1336 - 1360(شهید تقی جوکار  
. توانیم کمک کنـیم ما هم می. به جوانان مسلمان احتیاج دارد حاال اسالم! ... پدرم

اگر شهید شدم که به لقاء اهللا پیوستم و اگر شهید نشدم، اجـر  . باید رفت و کمک کرد
اگـر کسـی خـدا را بشناسـد، سـر از پـا       ! در پایان، پـدر جـان  . ام و ثواب شهید را برده

  .شناسد نمی
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  )اردبیل 1338 - 1361(شهید جعفر جهازي 
تمـام   1روم و شـهادت دعـوتی اسـت بـراي    با آغوش باز به استقبال شـهادت مـی  

هـا فقـط و     جنگم براي اسالم و براي انسانمن می! پدر. شدگان در راه خدا و ما هدایت
ان شاء اهللا اگر شهید شدم، برایم گریه نکنید؛ چون این یک سعادت اسـت و امیـدوارم   

و شما مـادري   )السالم علیه(باش چون علی این سعادت؛ نصیب همه بشود و شما پدري
سـالم  (و زینب )السالم ماعلیه(و فرزندانتان چون حسن و حسین )سالم اهللا علیها(چون زهرا

  .باشند )اهللا علیها
  

  )اراك 1338 - 1360(خانی  علی  شهید حسین حاج 
اگر لیاقت این منصب را داشته باشـم  . به نام آن کسی که مرا پروراند براي شهادت

هاي مرا باز بگذارید که دنیاطلبـان بداننـد مـن یـا هـر      اگر من کشته شدم، دست] و[
هایم را باز بگذاریـد تـا کـوردالن بداننـد مـن      بریم و چشماي، چیزي با خود نمی مرده

ام و دهانم را باز بگذارید تا بدانند من اهللا اکبر گویـان،  راهم را با چشم باز انتخاب کرده
  .ام مرده

  
  )همدان 1335 - 1361(بابایی  رضا حاجی شهید علی 

سـوزاند و   بـدنم را در تبـی سـخت مـی    . دیدار او تمامی هدفم را نشانه رفته اسـت 
ام؛  من اکنون در آستانۀ جهانی ناآشـنا ایسـتاده  . شرارة آن، وجودم را احاطه کرده است
ا هـا نیـز غریـب و ناآشـن     در ایـن دنیـا انسـان   . جهانی که برایم غریب و نامأنوس است

شـاید  . زننـد  براي احیاي دیـن، کمتـر بـه آب و آتـش مـی     ] خود را[جان ] هستند و[
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] بـه هـدف  . [این است پایـان یـک راه و آغـاز دیگـر    . روند ندانسته به سوي سقوط می
دیگـر  ! آري. هاي پاك قـدم بگـذارم   خواهم از مرز بودن بگذرم و در افق ام و میرسیده

ام و خـود را فـداي انقالبـم خـواهم     ا هم پیدا کردهها و تزویرها ر مرز پایان تمامی حیله
در ایـن  . ام که ایـن فاصـله بـرایم ملمـوس اسـت      کرد و در آغاز یک حیات قرار گرفته

واقعیت، قلبم تپش وحشیانه دارد و در این راه، هستی و زنـدگی را در طبـق اخـالص    
  . ام قرار داده است و آمادة جانبازي و فداکاري

  
  )تهران 1339 - 1361(رامی به شهید مهدي حاجی 

یا بر روي مین روم و پیکرم متالشـی شـده و خاکسـتر گـردد و هـیچ      ] امیدوارم[
اثري از من باقی نماند تا یاد شهیدان گمنام را در طول تـاریخ توحیـد زنـده کـنم یـا      
پیکرم در برخورد با دشمن مثله شده و فقط حمد خـدا گـویم و سـپاس وي کـنم تـا      

؛ 1»انّ اهللا مع الصـابرین «الن، الگوي مقاومت و صبر باشم؛ چرا که براي محرومان و معلو
عراق به اسارت روم تـا در دیـار    ٢لمابه دست حکّام ظ] شاید هم. [خدا با صابران است

در بغـداد و   )علیـه السـالم  (ها خرد گردد تا یاد زنـدان امـام هفـتم    کفر، بدنم زیر شکنجه
ا شـهادت   . و یـارانش را در کـربال زنـده کـنم     )سـالم اهللا علیهـا  (اسارت حضرت زینب امـ

طلبم که هر لحظه آمـاده باشـم    شهادتی را می! خدایا. اي، شهادت واقعی نیست لحظه
ریـا   که مالم، جانم، مقامم و موقعیتم و هرچه که بدان وابستگی دارم، با خلـوص و بـی  

گـزینم،   را برمـی  )السـالم  علیـه (راه حسین... تقدیمت کنم که این شهادت آگاهانه است 
البته نه از بیم جهنّم و آتش سخت آن چون بردگان و نه از طمع بهشـت و مطعومـات   

                                                             
   153سوره بقره؛ آیه  -1
  ظلم: در اصل وصیت -2



  

    )دفتر سوم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     58
 

آن چون سوداگران، بلکه تنها به خاطر خدا و عالقۀ او بـه راه   1و مشروبات و منکوحات
روندگان این راه را دوسـت  : پیماییم که خدا فرمود ، این مسیر را می)السالم علیه(حسین
خداونـد  «؛ ٢»اهللا یحب الّذین یقاتلون فی سبیله صـفّاً کـانّهم بنیـان مرصـوص     انّ«دارم؛ 

و در ایـن  » .دارد که چون صف محکم در راه او مقاتله نمایند، دوسـت مـی  ] را[کسانی 
طـور کـه   همـان . نظر اسـت بلکه جمال موال و لقاي یار مد راه، نه دنیا خواهم نه عقبی،

  :شاعر گفت
  سر جدا پیکر جدا در محفل دلدار رفتن     در لقاي یار رفتناي خوشا با فرق خونین 

ا   ت مزد این راه است، امـولی این راه بسیار مشکل است؛ اسارت، شهادت، مجروحی
من بسـیار عالقـه دارم بـا پیکـر     . گرددچون هدف، رضایت خالق است بسیار آسان می

ام جدا شود و بـا روي سـفید   ها له گردم تا ناخالصیآلوده به گناهانم در زیر چرخ تانک
ر مجاهـدان عاشـورا را در    به درگاه الهی بروم تا طعم قطعه قطعه شدن بدن هاي مطهـ

  .زیر سم اسبان احساس کنم
  

  )بهار 1335 - 1359(شهید محسن حسنی  
گونـه   باشد کـه هـیچ   ترسم، روز قیامت و شدت گناهان دنیا می از آنچه که من می

نیست؛ چون اولین قطرة خـونی کـه از شـهید ریختـه      راهی براي رهایی، جز شهادت
کند و باید این را هم بدانیـد کـه شـهید بایـد     شود، تمام گناهان شهید را پاك می می

مراحل مقدماتی در این دنیـا را بگذرانـد کـه بـدون ایـن مراحـل، شـهادت نصـیب او         
  .نخواهد شد
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  )آذرشهر 1337 - 1361(زاده  شهید یعقوب حسین 
مانـده و ایـن فـیض بـراي      ست که از اولیاي خدا بـراي مـا بـه ارث   شهادت ارثی ا

شـود کـه در راه خـدا و بـراي خـدا       ل میشود، بلکه براي کسانی نائ کس نائل نمی همه
شوند و خـدا هـم عاشـق ایـن     کنند و عاشق و معشوق خود خدا میجنگ و ستیز می
واند و مـن امیـدوارم   خشود و از راه شهادت، آنان را به پیش خود میبندگان صالح می

  .از آن کسانی باشم که به این فیض عظیم نائل شوم و در راه خدا شهید شوم
  

  )کازرون 1343 - 1367(نژاد  شهید سیروس حسین 
داغ هـزاران شـهید و   ] در حـالی اسـت کـه   [نویسـم،  این چند کالمـی را کـه مـی   

کـه داغ ایـن    مفقوداالثر و اسیر، علی الخصوص شهداي کربالي چهار را در جگـر دارم 
هـا،   رود تا مانند آن عزیزان، چنان انفجاري در قلبم و جانم پدید آورد که هر لحظه می

اي به دور شمع خود خاکستر شوم و در عشـق معبـود بسـوزم و وقتـی      همچون پروانه
که در عشق معبود فدا شوم، جانانه شراب وصل را سر کشم و لقایش را بـا جـان و دل   

  .بپذیرم
  

  )ورامین 1337 - 1362(تضی حسینی رستمی شهید سیدمر 
هـل  «سالم و درود و مغفرت و رحمت خداوند بر این شهیدان عزیزي که به نداي 

حسین زمان خود پاسـخ دادنـد و عاشـقانه و مشـتاقانه بـه سـوي       » من ناصر ینصرنی
ها شتافتند و با خون خود به اسالم، حیاتی دوباره و به انقالب ثبات و عظمـت و   جبهه
. خـواهم راه شـما را ادامـه دهـم     مـی ] اما[بخشیدند و من اگرچه ناالیق هستم،  شکوه

شهادت، عـروج خـونین مـن بـه     . شهادت دریچۀ آزادي من از دنیاست! شهادت، آري
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اي کـه  غایت آرزوي من این بود که شهید شوم و ماننـد تشـنه  . سوي پروردگارم است
یابـد، مـرگ   اش را مـی ، گمشـده گاه پس از جستجوي زیـاد رسد و آن ناگاه به آب می

  .سرخ را در آغوش کشم و با لباس خونین به مالقات پروردگارم بشتابم
  

  )شمیران 1341 - 1365(شهید عباس حصارکی  
! مـوال جـان  . ستایم که راه شهادت را بر من گشوديتو را می! پروردگارا، موال جان

صدها بار، این جسـم فـانی   دوست دارم در رهت، در رسیدن به لقایت، نه یک بار بلکه 
هاي توپ و خمپارة دشـمنانت بدرنـد    هاي سرخ و آتشین و ترکش ارزشم را گلوله و بی

  .ام را نابود سازند و عاشقانه بسوزم و به تو بپیوندم و پاره پاره کنند تا وجود خاکی
  

  )اصفهان 1324 - 1361(شهید سیدعلی خلیفه سلطانی  
دارد،  اي گناهانم مرا از شوق دیدار خدا باز مـی در حالی که هنوز گناهان و پیامده

طلـبم؟ چگونـه    چگونه توفیق شهادت نصیبم خواهد شد و چگونه آرزوي شهادت مـی 
مـن شایسـتگی   ! توانم شهادتم را احراز کنم؟ چگونه خود را شایسته بدانم؟ راسـتی  می

خـواهم   مـی نشـینم و از خـدا   را دارم؟ به دعا و نماز و نیایش می] بودن[در پاي شهدا 
  .که همانند دیگر رزمندگان، مرا مشمول راه شهدا گرداند

  
  )راباد 1342 - 1365(شهید یداهللا خوشرو  
، خـود را عاصـی   ]صـاحب آن [کـه   1کلماتی جاري است از نوك قلمـی ! باري

پنداشت و خوشبختانه زود به خود آمـد و از نعمـت جنـگ سـود     درگاه معبود می
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خویش دور نمود و خداي خویش را شناخت و تا پاي و مردانه شیطان را از ... برد 
انگیـز بـه خیمـۀ    جان بر این ادعا استوار ماند و حرّوار در یک غروب خونین و غـم 

حسین زمان نزدیک گردید و اعالم نمود که بگذار بار دیگر قضـیۀ حـرّ در تـاریخ    
ختن تکرار شود و کربالي خونین ایران شاهد چنین بازگشتی باشد و با جاري سـا 

کلمات شهادتین و استغفار به درگاه حضرت حـق، بـر مرکـب توبـه سـوار شـد و       
ها محو گردید و دست التماس و چشم گریان خـویش   عاشقانه پر کشید و از دیده

لطف کردي و مرا به سوي خویش کشاندي؛ : را به درگاه ملکوت نشان داد و گفت
هایت بدبختی، زمانی اسـت  خواهم که مرا رها نسازي که ن می] و[تپس عاجزانه از 

! خـدایا . هاي مستانۀ شیطان و لشکریانش باشم که دوباره رها شوم و شاهد قهقهه
وار آمـدم و   بـازي را بلـد نبـودم، ولـی پروانـه      هرچند در این راه، راه و رسم عشـق 

  .محتاجت هستم که در راه خودت زجرم دهی تا طعم عشقت را بچشم
  

  )مق 1342 - 1361(شهید حسین دالوري  
شـود و همـه از    شهادت فوزي است عظیم که تنها نصیب بندگان خاص خـدا مـی  

کشته شدن در راه خدا، سعادتی است بسیار عظیم و جهـاد در  . شوند مند نمی آن بهره
 1الجهـاد ذروه «، قلّـۀ مرتفـع اسـالم اسـت؛     )السـالم  علیـه (راه خدا به فرمودة امـام علـی  

خواب و هـیچ مرگـی   هتر است از مرگ در رختو هزار شمشیر بر سر و بدن ب. »االسالم
  .کشته شدن در راه خدا نیستمانند 
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  )ایذه 1347 - 1365(محمد دمساز  شهید جان
هـایم را دشـمن در اوج دردش از   دوسـت دارم چشـم  . من ضعیف و ناتوانم! موالیم

پاهـایم را در  . هـایم را در تنگـۀ چزّابـه قطـع کنـد      حدقه، در بسـتان درآورد و دسـت  
شهر از بدنم جدا سازد و قلبم را در سوسنگرد آماج رگبارهایش کنـد و سـرم را    خونین

در شلمچه از تن جدا نماید تا در کمال فشار و آزار، دشمنان مکتبم ببینند که گرچـه  
ها، پاها، قلب، سینه و سرم را از من گرفتند، اما یک چیـز را نتوانسـتند    ها، دست چشم

که عشق به اهللا و معشوقم و به مطلق جهـان هسـتی    بگیرند و آن ایمان و هدفم است
  .و عشق به شهادت و عشق به امام امت و اسالم است

  
  )کازرون 1345 - 1365(نسب  شهید مصطفی دیانتی 

میرند، روزي خواهد آمد که بـا  به خدا قسم کسانی که به مرگی غیر از شهادت می
شهادت من باعـث شـود کـه    مبادا ! پدر عزیزم. خورنددیدن مقام شهادت، حسرت می

خواهـد   دلـم نمـی  . خداي ناکرده کالمی را بگویی که بر خالف رضاي حق تعالی باشد
اي ندارند، در ارتبـاط بـا شـهادت مـن حرفـی       کسانی که به این انقالب و اسالم عالقه

ها از اقـوام باشـند    ها؛ خواه این بزنند که مثالً چرا گذاشتی به جبهه برود و از این حرف
هایت را مشت کن و محکم بر دهان ایـن شـیاطین بکـوب کـه اینـان       دست. یبیا غر

و یـارانش بـا شـهادت نیسـت و      )السـالم  علیه(اگر امام حسین. گرند اغواکننده و وسوسه
و چند سال هنوز خـون   1300نابود شدند، من نیز نیست و نابود شدم، ولی با گذشت 

ایـن نتیجـه و   . پیمایند راه او را می جوشد وهاي عاشقان می در رگ )السالم علیه(حسین
کسـی کـه بـا خـدا معاملـه کنـد، زیـان        . سرنوشت کسی است که با خدا معامله کنـد 

  .بیند نمی
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  )گرگان 1333 - 1367(شهید علی رایج کفشگیري  
دسـت   ،)السالم علیه(مثل حسین سر نداشته باشم خواهم هنگام شهادت، از خدا می

ام مثـل   ، بدنم تکّـه تکّـه باشـد و سـینه    )یهما السالمعل(مثل عباس و قاسم نداشته باشم
رسـم،  خواهم وقتـی کـه حضورشـان مـی     من می. سوراخ شده باشد )سالم اهللا علیها(زهرا

به خدایی که جانم به دسـت او اسـت، هـزار بـار ضـربۀ شمشـیر       . مثل خودشان باشم
  .تر است بر من از مردن در رختخواب آسان
  

  )همدان 1337 - 1361(شهید اقدس رجبی  
بایـد  . دانـم تـرین راه تقـرّب بـه خـدا مـی     تـرین و سـریع   شهادت را نزدیک... من 

فریـب دنیـا کـه     بایـد از مظـاهر دل  . بیندیشیم که از کجا آمده و به کجا خواهیم رفت
باید بـدانیم کـه مـا در    . اند، گذشت بسیاري از پیشینیان ما را به ذلّت و عذاب کشانده

انـد   اي نادان و ابله آمـده عده. مقصد اصلی ما آخرت است این دنیا همچون مسافریم و
خواهنـد   نگرند و بدین وسیله مـی  و جبهه را از دید اقتصادي و یا مسائل خانوادگی می

دانند کسی که عاشـق خـدا باشـد، بـه     نیامدن خود به جبهه را توجیه کنند، ولی نمی
  .زند همۀ اوامر دنیوي پشت پا می

  
  )سمنان 1323 - 1361(اهللا رجبی  شهید نعمت 

ت    )سالم اهللا علیهم اجمعین(شهادت، میراث ائمۀ اطهار و اولیاي خداست که بـراي امـ
مسلمان به ارث رسیده و هرگاه کسـی در مواقـع ضـروري از آن سـرباز زنـد، خداونـد       

اگر توفیق شـهید شـدن در راه مکتـب آل    . لباس ذلّت در دنیا و آخرت را بر او پوشاند
را یافتم، این منتهاي آمال و آرزوي من بوده است و آن  )سـلم  و آله و علیه اهللا صلی(محمد



  

    )دفتر سوم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     64
 

گـر   و ما نظاره شود هر روز خون عزیزانی ریخته شودمگر می. روز، روز امتحان شماست
باب الصابرین خواننـد  ] را[ها داراي هشت باب است که یکی از آن ١آن باشیم؟ بهشت

ید است شهادتم در خلوص عقیده، مورد پـذیرش  ام. که متعلّق به صابرین راه خداست
  .حقّش، امام خمینی قرار گیردو نائب بر )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(حضرت ولی عصر

  
  )خمین 1342 - 1363(شهید حمیدرضا رحمتی  

اي است که دیر یا زود، هر انسانی را به کام خود  مرگ پدیدة ناخواسته! پدر و مادرم
بیماري و گاهی با سوژة پیري و فرسودگی و گاهی بـا دیگـر    کشاند، گاهی با سوژة می

اش چیست؟ شهادت است که مردان خدا  اما زیباترین جلوه. هاي قضا و قدر الهی جلوه
ها انتظـار   خواهند و براي رسیدن به آن، سال همیشه توفیق آن را از خدا خواسته و می

  .وزي نصیبشان شودبرند تا شاید ر ها به سر می در خلوتگاه] و[کشند  می
  

  )بهبهان 1341 - 1364(شهید عبدالرّحیم رستگار  
از هنگامی که چشم به ایـن جهـان گشـودم، چیـزي نفهمیـدم جـز اینکـه تمـام         

ا در کنـار همـۀ نعمـت    . امکانات را خداوند براي زیستن ما فراهم نمـوده اسـت   هـا،  امـ
ه بعضـی از عارفـان، بـا    هایی را نیز براي آزمایش بندگانش قرار داده است کـ  راه] خدا[

ا شـهدا در   . هفتاد سال عبادت شاید در برابر همۀ آزمایشات الهی موفّق بـه درآینـد   امـ
ین مقـام  هـا را طـی کـرده و بـه بـاالتر     توانند یکسره همۀ آزمایش یک زمان کوتاه می

  .ل گردندالهی، یعنی فیض شهادت نائ
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  )شهرکرد 1343 - 1365(فرد شهید هوشنگ رستمیان 
یـاران اسـالم و   ] میان[هایی از شهادت و ایثار را در  نگریم، حرفه تاریخ میوقتی ب
طلب است و درس شهادت را بـه خـوبی یـاد گرفتـه      ملّت ما شهادت... یابیم  قرآن می

انـد و بـه دیگـران یـاد     ها آن را آموختـه  است؛ چون که شهادت، درس است که انسان
بوتۀ آن چنـان   و گل] ه[شهادت رویید در این سرزمین اسالمی، گل سرخ. خواهند داد

  .دامنی گسترده است که جامعه را به گلستانی عطرآگین مبدل ساخته است
  

  )تهران 1342 - 1362(شهید داود رسولی  
] و[هـا   همۀ دوسـتان، همـۀ همـدردها، همـدم    . من در انتظارم، در انتظار شهادت

چـرا دیـر شـد؟    !] یا[خدا گویم که ها رفتند و من تنها ماندم و پیش خود می سخن هم
مانـد و قفلـی بـر در     دنیا برایم چون قفسی می! آري، خواهران و برادران گرامی و عزیز

توان آن را باز نمود و آزاد گشت و ایـن طریقـۀ مـردان     آن که تنها با کلید شهادت، می
مـن بـا   . من این راه را آگاهانه و با جان و دل قبول کـردم و انتخـاب نمـودم   . خداست

ان و عشق به اسالم و قرآن و امام، این راه را قبول کردم و با آغوش باز پـذیراي آن  ایم
 .مبـادا فرصـت را از دسـت بدهیـد    . شهادت نعمت و فیض عظیمی است! آري... شدم 

  .ان شاء اهللا موفّقتان بدارد در این امر بزرگخداوند 
  

  )خمین 1338 - 1361(رضا رضایی  شهید علی 
اگـر  . ز روزي که سرنوشتی به جز سرنوشت شهدا داشته باشـم برم ا به خدا پناه می

صدها بار زبانم را از دهانم خارج کرده و در مسلخ عشق بـه دارم کشـند و بـه بـدترین     
  .دارم وجه ممکن به شهادتم رسانند، هرگز دست از او، یعنی رهبرم و اسالم بر نمی
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  )همدان 1351 - 1367(شهید محمود زارعی  
اشق خدا شـدم و فـرد عاشـق تـا بـه معشـوق نپیونـدد، از پـاي         باید بدانید من ع

من ایـن راه را آگاهانـه انتخـاب نمـودم و بـا بصـیرت تمـام در آن قـدم         . 1نشیند نمی
مگر نه این است هرکسی در این جهان، بدون چون و چرا خواهد مـرد؟ پـس   . گذاشتم

ر راه خدا و ایـن  ادت دچه بهتر عاشقانه به استقبال مرگ برود و چه مرگی بهتر از شه
خواهـد کـه نصـیب هـرکس      حسب اتّفاق و حادثه نیسـت و سـعادت مـی   نوع مرگ بر

ایـد،   مبادا با شهادت من، خللی در راهی که انتخـاب کـرده  ! برادران عزیزم... شود  نمی
و شما را از ادامۀ راه شهدا سست کند و ناامید شوید، بلکـه در همـه حـال    ] شود[وارد 

  باشید شکرگزار خداوند یکتا 
  

  )اصفهان 1329 - 1361(شهید محمدرضا زندیه  
فـردي  ] آوردن[ایمـان  ] باعـث [به آن خداوند سوگند که گاهی یک رعـد و بـرق   

گردد که البتـه بایـد از خداونـد بخـواهیم و آن را از دسـت       شود و باعث آگاهی می می
و پیونـد   چیـز گذشـته   من عاشقانه از زن و فرزند و همـه . نداده و به خدا نزدیک شویم

شـتابم؛ خـدایی کـه منّـت      نهـم و بـه سـوي او مـی     خداوند را به تمام پیوندها ارج می
  .شهادت را بر بندگان خود گذاشت

  
  )فسا 1343 - 1365(شهید سیدجالل ساداتی  

مگر قرار نیست که همۀ ما از این خاکدان دنیوي و این دنیـاي پسـت   ! مادر عزیزم
کل شی هالک الّا «مانـد؛   کس در این دنیا نمی کوچ کنیم و به آخرت ملحق شویم؟ هیچ
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همه باید برویم، یکی زودتر و یکی دیرتر؛ پـس چـه بهتـر مرگمـان شـهادت      . 1»وجهه
بـا آن همـه مقامـات معنـوي و      )السـالم  علیـه (باشد؛ شهادتی که موالي متّقیـان، علـی  

 آیـا بایـد بـراي بـه دسـت آوردن چنـین مـرگ       . کرد اخالص، آرزوي آن را از خدا می
باعزّتی، ناراحت بود یا براي به دست نیاوردن آن؟ شهادت در راه خـدا میـانبري اسـت    
براي رسیدن به جوار حق تعـالی؛ پـس چـرا بـراي رسـیدن بـدین مقـام واال ناراحـت         

امـروز پیـام شـهیدان ایـن انقـالب،      ... ایم؟ باشیم؟ چرا ما بدین مقام دست پیدا نکرده
ان و تباهکاران زمین اسـت و هرگونـه سـازش بـا     ادامۀ جنگ تا پیروزي کامل بر فاسد

  .دشمن، مساوي با نادیده گرفتن خون عزیزان شهید است
  

  )تهران 1346 - 1366(علی  شهید ابراهیم سالک غالم 
جهاد و شهادت در راه خدا از الطـاف  . واي بر آن کس که از نفس خود تبعیت کند

ی بـاز   خفیۀ الهی هستند و دري از درهاي بهشت که خداوند آ ن را بر روي افراد خاصـ
  .کند می

  
  )نیشابور 1321 - 1362(اهللا سبزي  شهید باب 

ام  دانستم که در هنگام کشتن، هـزار تکّـه   به خدا قسم اگر قبل از کشته شدنم می
ام را در آتش خواهند سوزانید و بعد خاکسترم را به باد خواهنـد   خواهند کرد و هر تکّه

را به اسارت خواهند برد، بـاز هـم از صـراط مسـتقیمی کـه       ام داد و بعد از من خانواده
آمدم؛ زیرا کـه شـهادت   خدایم بر آن هدایت فرموده، برنگشته و در زمرة کافران درنمی
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خواهم نصـیبم   مرگ باافتخاري که بارها به آن نزدیک شده و می. باشد تنها آرزویم می
  ).ان شاء اهللا(فرماید 
  

  )زنجان 1339 - 1361(شهید ایرج ستّاریان  
ها که وقتی جبهۀ حق خلـع سـالح شـود،     شهادت دعوتی است به سوي نسل

و اما سـفارش  . توانی بمیر توان بمیران و اگر نمی گزیند که اگر می راه سومی برمی
من به خانواده این است که پس از مرگم گریـه نکنیـد؛ زیـرا کـه مـن راه حـق و       

  .حقیقت را در نوشیدن جام شهادت یافتم
  

  )تهران 1339 - 1361(رضا سعیدي د علیشهی 
دانی کـه هـدف مـا    دانی که چقدر عاشق شهادتیم و نیز میتو خود می! پروردگارا

کشیم و اگـر هـم کشـته    اگر توانستیم، می. شهادت نیست، بلکه پیروزي در راه توست
روم و  من با آگاهی و شناخت به سوي خدا، جهـاد و شـهادت مـی   . شدیم، باز پیروزیم

ا فکر کنید که پناه بردن به شهادت، فرار از زندگی است، بلکه فرصـتی اسـت کـه    مباد
یـابی بـه    به اسالم عزیز ادا کنیم و فرصت دست] نسبت[به دست آمده تا دین خود را 

  .فوز عظیم شهادت را که عین سعادت است، غنیمت بشماریم
  

  )نوشهر 1334 - 1362(محمدي  شهید محمدعلی سلطان 
من و هر مسلمان متعهدي، همچون عروس زیبـایی اسـت کـه آن را    شهادت براي 

  .در حجلۀ سنگر در آغوش خواهیم گرفت
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  )طالقان 1343 - 1365(شهید احمد سلطانی  
اي الهی است که از جانب خداوند تبارك و تعالی بـراي آن کسـانی    شهادت، هدیه

ام اسـالم و  شـود احکـ   ها است کـه باعـث مـی    رسد و این شهادت که الیق هستند، می
مذهبی کـه مـا مسـلمانان داریـم، مـذهب شـهادت اسـت و        ... انقالب پیشرفت بکند 

خواهد انسانی عـادل و کامـل و بـه تمـام معنـی       ایم، می اسالمی که ما در راه آن آمده
  .بسازد
  

  )تهران 1343 - 1367(شهید سیدمحمدرضا سلطانی  
از قالب مادیت و پرواز به سوي  شهادت، دریچۀ آزادي انسان از دنیا و راه نجات انسان

شهادت منتهاي حرکت یک مسلمان به سوي معبود و معشـوق خـود   . ملکوت الهی است
  ].است[

  
  )باغملک 1348 - 1365(غفور سواري  شهید 

بدانیـد شـهادت افتخـار اسـت؛ چـرا کـه افتخـار امـام         ! برادران و خـواهران عزیـز  
اکنون هم جوانان مـا  بوده است و هم )المعلیهم الس(و همۀ ائمۀ اطهار )السالم علیه(حسین

. کننـد براي کسب این افتخار است که به میادین نبرد آمده و از دین خـود دفـاع مـی   
  .خواهم که شهادت در راه خودش را نصیب من گرداندمن از خداوند متعال می

  
  )تویسرکان 1339 - 1365(شهید محمدصادق سوري  

نیست، بلکه مرگ یا شهادت پلی است کـه   در مکتب اسالم شهادت، فنا و نابودي
کند و از این دنیاي فـانی بـه زنـدگی جاویـد     این زندگی را به جهان آخرت متّصل می



  

    )دفتر سوم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     70
 

اقتـدا   )علیـه السـالم  (چنین است، پس چرا به سیدالشهدا شود و حال که این رهنمون می
ت بار ترجیح ندهم و شـهادت را کـه بـه قـول حضـر      نکنم و شهادت را بر زندگی ذلّت

به هرحال جنگ، جنگ اسـت  . تر است، انتخاب نکنم از عسل شیرین )علیه السالم(قاسم
  .و عزّت و شرف ما در گرو همین مبارزات است

  
  )نهاوند 1345 - 1365(اهللا سیف  شهید روح 

امیدوارم که ان شاء اهللا، خداي تعالی نظر و عنـایتش را از بنـدة حقیـر و مسـکین     
م که فیض عظمـاي شـهادت را نصـیبم گردانـد و مـرا از      دریغ ننموده و از او خواستار

اي  اصوالً صحبت کردن در مـورد چنـین واژه  . پوشیدن این خلعت زیبا محروم نگرداند
به این عظمت و به این زیبـایی کـار هـر کسـی نیسـت؛ چـرا کـه درخواسـت چنـین          

ۀ اي از خداونـد احتیـاج بـه داشـتن بنیـۀ اخالقـی دارد و ایـن کـار، جـز از ائمـ           کلمه
در مـورد شـهادت مختلـف اسـت و      1هـا  دیدگاه. ساخته نیست )علیهم السالم(معصومین

هـا چنـان    جور موت براي انسان زجرآور است یا بعضی این] که[کنند  اي خیال می عده
در جواب چنین کسانی باید چنـین اذعـان داشـت    . پندارند که شهادت، معنا ندارد می

 علیـه (بـه علـی   )سلم و آله و علیه اهللا صلی(مبر اکرمکه این مقام، همان مقامی است که پیا
  .دهد ، بشارت آن را می)السالم
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  )جهرم 1330 - 1360(شهید محمدحسن شبیري  
و » گردیم ایم و به سوي او باز میاز سوي اهللا آمده«؛ 1»انّا هللا و انّا الیه راجعون«

هـا و   ترین لبـاس چه زیبا و باشکوه است که انسان هنگام مالقات با معشوق، زیبـا 
هـاي گلگـون شـده از    آلـود و چهـره  هاي خـون ها که همان کفن ترین چهره جذّاب

  .باشد را انتخاب نماید خون خویش می
  

  )نقده 1337 - 1365( کريشهید رحیم ش 
و کشـته  [کشـتن  ! بلـه . مرگ نیز جزئی از زندگی و شهادت، عـین زنـدگی اسـت   

گر کشته شوم، باکی نیسـت کـه مـن    ا. در راه خدا و حقیقت، خیلی بهتر است] شدن
اکنون پـس از بخـار و ابـر     اي بودم از جلوة اقیانوسِ کرانه ناپیداي حق که هم نیز قطره

گـردیم؛ بـا ایـن     هواي محیط به اصل خویش باز مـی  2شدن و آلوده گشتن به کثافات
بـه  را داشته باشد تا پاك  3هاي جانم شود، آلودگی امید که خونی که از تنم سرازیر می

  .ایم اول بوده] از[گونه که  به دریا بپیوندم؛ همان
  

  )نهاوند 1334 - 1365(شهید محمودرضا شیراوند  
درجۀ اول آن براي شـهید  ] در[شهادت که قابل توصیف و قابل درك نیست، مگر 

ر    انـد و عاشـق اهللا شـده    و دوم براي شهداي زنده؛ آنانی کـه درك نمـوده   انـد و متحیـ
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... کردند، در حالی کـه نیسـت    ؛ حتّی باالتر از شهادت اگر بود میاند که چه کنند شده
  .کند اصول دین و فروع دین و سایر مسائل را شهید با خون خویش امضا می

  
  )سبزوار 1345 - 1365(آبادي  شهید محمدعلی صالح 

اي از آن، جهـاد در راه   شـعبه ] که[کنم ]می[شما را به تجارتی سودمند راهنمایی 
ر جهاد نیز شـهادت در راه او اسـت و همـان چیـزي کـه همـۀ بنـدگان        خداست و اج

ا اگـر   . خوب، آرزوي رسیدن به آن را دارند البته من که توفیق شهید شدن را ندارم، امـ
  .خداوند چنین فیض عظیم را نصیبم بنماید، بسیار خوشحالم

  
  )الهیجان 1338 - 1361(شهید فرهاد صفاکار  

ایـن شـهادت،   ! ادت شـهادت را داشـته باشـد، نـه    تواند سع بدانید که هرکس نمی
سعادتی است که فقط در اختیار بنـدگان صـالح و برگزیـدة خـدا قـرار دارد و نصـیب       

بند و بار و ضدانقالب نخواهد شد، بلکه شهادت یک شـرط دارد   خیال و بی هاي بی آدم
  .تمام و کمال خود را در اختیار اهللا قرار داد] باید[و آن این است که 

  
  )بروجن 1338 - 1361(اهللا طاهري بروجنی  شهید قدرت 

چقدر خوب است که این را به جان باور کنیم و واقعاً بـدانیم مـرگ جـز یـک     
نیست، رجعتی به سوي مبدأ و چقدر خوب است که عاشق شویم ] چیزي[رجعت 

، 1»انّا هللا و انّا الیه راجعـون «و در تالش باشیم که به سوي معشوق روانه گردیم که 
گردم و این نیست براي یک عاشق بدین معنی است که من به سوي معشوقم برمی
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جز پیام نوید و کاش که خداوند این عشق را در دلمان زنده کند که حیات و ممات 
تنها از رجعت به سویش خـوفی نـداریم کـه حـب       وقت نه را درست دریابیم و آن

  .کند لقایش در جان ما غوغا می
  

  )تهران 1344 - 1362(بی چالکو شهید منصور طهماس 
در شهادت من شاد باشید؛ چون شادي مـا وقتـی اسـت کـه بـه کمـال برسـیم و        

  .شهادت؛ کمال انسان است
  

  )خمین 1335 - 1365(محمد عبادي  شهید علی 
که همانا شهادت، انسـان را بـه درجـۀ    ] باشد[شهادت در این راه ] است[چه بهتر 

دي    رساند و چقدر زیب ملکوتی اعال می است شهادت در راه خدا که هماننـد گـل محمـ
  .بویند است که وارثان خون پاك شهید از آن می

  
  )شمیران 1345 - 1365(شهید علی عبدالهی آشنایی  

اما آنان که در این کرة زمین بـه عنـوان خلیفـۀ الهـی برگزیـده شـدند، یعنـی آن        
کردنـد و در   اي که بهر وصـال بـه محضـر موالیشـان کوشـش      بندگان عاشق و شیفته

ت و در قلبشـان جـز امیـد و آرزویشـان جـز        کوله بارشان جز صداقت و صفا و مهربانیـ
چیـزي  [بـوده،   )علـیهم السـالم  (شهادت و دیدار محبوبشان که همان آرزوي ائمۀ اطهـار 

 اهللا صـلی (قرار گرفتن در جوار مبارك خاتم االنبیا، محمد مصطفی] جز[و ] نبوده است
پروراندنـد، اینـان    خواسـتند و در فکرشـان جـز ایـن نمـی      چیزي نمی )سلم و آله و علیه

ــس     ــر آزادي از قف ــق، منتظ ــرغ عاش ــون م ــد[همچ ــی از آن  ] بودن ــراي خالص و ب
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در ] را[به امید آن روز که من و دیگر دوستانم که چنـین آمـال واالیـی    . کوشیدند می
ر موالیمـان  مـان بـه نـو    پرورانیم، این فیض بس عظیم نصیبمان شود تـا دیـده   سر می

و دوسـتانی کـه در    )سـلم  و آلـه  و علیـه  اهللا صـلی (نورانی گردد و در کنار سفرة رسول اهللا
  .انتظار دیدارمان هستند بنشینیم، ان شاء اهللا

  
  )تهران 1325 - 1361(منش  شهید علی عدالت 

شهادت را یک تحول عینی و عملـی و وجـودش را نـه یـک وجـود ذهنـی، بلکـه        
کـه بـه آن    1دانم و می. ک انفعال ذهنی و تئوري و در عالم تخیلدانم، نه ی خارجی می

اگرچه کشته شوم، ولی شاهد نیستم، چه رسد شـهید؛ چـون شـاهد    . ام مرحله نرسیده
  .کند مشاهده می

  
  )تهران 1336 - 1362(شهید محمدرضا فرزانگان بیدگلی  

ـ  خواست خدا بر آن قرار گرفت که گوشه از شـد و  اي از دلم به روي نور الهی ب
قـبالً  . اش شهادت و رسیدن به خداسـت  و اوج این پرواز منتهی الیه... اوج گرفتم 

، ٢کـنم در شـب حرکـت   قبالً مانند این بود که کوري باشم و . بدون شناخت بودم
اي نداشـتم و هـم اینکـه در محـیط      یعنی هم خودم از نظر قلبی، نـوري و جلـوه  
ا حـاال سـر از پـا     . جود آورده بـودم تاریک مادیت، حصاري دیگر براي خود به و امـ

ام براي شـهادت و همـۀ    شناسم و هیچ چیز برایم مشکل نیست و آمادة آماده نمی
نگـرد و   فکرم، حتّی مرکزیت فکرم و جزء جـزء کوچـک آن نیـز بـه لقـاء اهللا مـی      
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که تنها آن مـرا بـه هـدف    ] آرزو[آرزویی جز شهادت ندارم و براي رسیدن به این 
هـاي دنیـا    کنم و دیگر دنیا برایم تنگ اسـت و همـۀ زیبـایی    الش میرساند، ت می

فقط در این حالتی که دارم، بیشـتر بـه آن معبـود کـه     . کند برایم زشت جلوه می
  .کنم خدا باشد، فکر می

  
  )اهر 1348 - 1365(شهید بهلول فرهادي عطالو  

این روزها، شب عشق است؛ شـب عشّـاق، شـب از خـود     ] هاي همۀ شب[امشب و 
امشب، شب نظر کردن است و به برج عـدالت  . بریدن و به وصال معشوق رسیدن است
 )علیـه السـالم  (در این روزها، عاشقان اباعبـداهللا . رسیدن و بر درگاه خدا نازل شدن است

شوند تا با شهیدان، پیمان دوستی بسته و سرودهاي پیروزي را سـر دهنـد و    آماده می
  .اده براي وصال به معشوق هستمحال، بندة حقیر و ذلیل خدا هم آم

  
  )تهران 1338 - 1362(شهید علی فلّاح تفتی  

ام و  دانید شهادت، حق است که هست، پس به منتهی الیه سعادت رسـیده  اگر می
اي زودتـر بـه معبـود خـود      گویید شهادت، حق نیست کـه هسـت، بـاز لحظـه     اگر می
  .ام رسیده
  

  )داراب 1340 - 1361(باز قائدي  شهید علی 
پاك جوانانی به لقاء اهللا پیوستند و من از خویشتن خویش ناامیـدم، ولـی بـا    ! يآر

کران خدا هـم ناامیـد نیسـتم و دل را بـه عشـق وصـال       به فضل بی ]نسبت[این حال 
شور و شوقی در من ایجاد شـده کـه سـبقت در    . کنم محبوب، امیدوار می] و[معشوق 
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والسابقون السـابقون، اولئـک   «: که شهادت را در دل محزون و پرگناهم به وجود آورده
ترنـد کـه زودتـر بـه      پاك جانانی به معشوق و معبود نزدیک 2به راستی که. 1»المقرّبون

به سوي جانـان بشـتاب   ! پس تو اي علی، بندة ذلیل و گناهکار خدا. اند معشوق رسیده
  . که شاید مورد قبول درگاه خدا واقع شوي

  
  )تهران 1333 - 1367(رضا قدمی  شهید علی 

شود، مرگ را نیز با خـود بـه   هر کسی که متولّد می. بعد از هر حیاتی، مرگی است
فاصلۀ بین حیات و مرگ به درازاي طـول عمـر اسـت،    . آورد تا اجل فرا رسد همراه می

ترین وسیله قادر است ایـن حیـات را   به سستی باد، یعنی ساده] اي حتی وسیله[لیکن 
هـا در   گاهی ایـن . هاي نارنجکد گرفته تا یک تکّه از مربعاز انسان بگیرد، از پشۀ نمرو

اي کـه دنیـا را وداع   اي و هنوز صبحگاهان از خـواب برنخاسـته  شب خفته. کار نیست
راستی حـال کـه حیـات انسـان چنـین اسـت، پـس چـرا بـه سـوي مـرگ            . کنی می

] تـا [نیم رود، چرا او را نخوا حال که ملک الموت سراغ هرکس می! شرافتمندانه نرویم؟
آیا نه این اسـت  ! ... در لحظات مناسب که مورد توجه خداوند هستیم، سراغمان بیاید؟

که باید دل به این دنیاي فانی و گذرا نبست؟ دل به این حیات موقّت دنیایی نبسـت؟  
همیشـگی  ] آن[چشم به افق دور و تابناك دشت فردا دوخت که جاودانگی و نعمـات  

     همـۀ شـما تصـدیق    ] کـه [شـدنی دنیـا   هـاي کوتـاه و زایـل    این شیرینی 3است، نه به
  .کنیدمی
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  )بیرجند 1339 - 1362(شهید احمدعلی قنبري  
به جوانان بگو شهادت، افتخار مـردان خداسـت و از شـهادت نهراسـید کـه      ! مادرم

گونـه تربیـت    به پدران بگوییـد فرزنـدان را علـی   . مرگ سرخ به از زندگی ننگین است
  .بکوش که از اسارت دنیا برهی! انکنند و تو اي جو

  
  )داراب 1339 - 1362(هید اسماعیل کاردان ش 

گونـه کـه خواسـت بپـرورمش،     بر آن شدم تا امانت پروردگار را اگرچه نتوانستم آن
جان و مـال و هرچـه داریـم، از    . بسپارمش] به وي[الاقل آنجا و آن زمان که خواست، 

ه و مـا را نیـز بـه امانتـداري امـر فرمـوده       او است و همۀ امانتی است که به مـا سـپرد  
مگـر نـه اینکـه    ! پـدرها و مـادران  . نسپریم، خائنیم] به صاحبش[اگر امانت را ]. است[

. گردد، نگـران نباشـید  پس اگـر بـه صـاحب قـادر بـاز      عطاي خداوندیست؟ 1فرزندتان
 2خدایی که رحمـان اسـت و بنـدگانش را دوسـت دارد، هرچـه بخشـد، بـه درسـتی        

بخشش او رحمت اسـت و دوسـت هرگـز از کسـی چیـزي نخواهـد، مگـر        بخشیده و 
چندین برابر جبران نماید؛ پس به دوست بخش تا در روز تنگدستی به کمـک  که ]ینا[

همـه یـک روزي   . تازه چیزي نداري که ببخشی که همـه از آن خـود او اسـت   . بشتابد
ناراضی؛ پس چـه  هرچه دارند، باید به صاحبش برگردانند، چه خود راضی باشند و چه 

  .زمان سپردن امانت، همین زمان است. بهتر که با رضا بدهند
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  )اهواز 1341 - 1361(احمدرضا کبیري  شهید 
شهادت نه یک باختن که یک انتخاب است و من بـا تمـام آگـاهی، آن را انتخـاب     

  .کردم
  

  )ریز نی 1338 - 1361(شهید ابراهیم کشاورز  
کـه مکتبـی بـاالتر از شـهادت، معلّمـی برتـر از       باید بدانید ! شما اي خانوادة شهدا

 علیـه  اهللا صـلی (اي که رسول اکرماي بهتر و مفیدتر از مدرسه، مدرسه)السالم علیه(حسین
به نام اسالم، بنیانگذارش اسـت، وجـود نـدارد و امتیـاز آن را خـدا صـادر        )سلم و آله و

حصیلی را هم امـام  مدرك ت]. است[کرده؛ چون دین اسالم از طرف خداوند نازل شده 
چـه مـدرکی بـاالتر از    . دهـد در مقابل هر شهیدي می )الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(زمان

ت آزاده   ! این، عزیزان عظمـت ایـن انقـالب را    ! و چه کالسی بهتر از ایـن؟ شـما اي امـ
درك کنید و پرچم پرافتخار آن را که در دست امام عزیزمان است، در سرتاسر گیتـی  

  .آورید تا خاري باشد براي کوري چشم دشمنانبه اهتزاز در
  

  )دهلران 1347 - 1365(اکبر الچین علی شهید 
جدیـد را نویـد   ] و[آمیزي است که آغاز یک زنـدگی پربـار    شهادت، مرگ سعادت

آنـان  . که پیش از من به این فـوز عظـیم نائـل شـدند      آنان] به حال[دهد و خوشا  می
جـواران سـرور شـهیدان، امـام      واران و هـم خـ  نـزد خـداي خـویش روزي   ] و[انـد   زنده

شهادت چونـان مـادري اسـت کـه     . از شهادت، مرا باکی نیست. اند)السـالم  علیه(حسین
. شـهادت، نقطـۀ اوج و آرزوي مسـلمین اسـت    . کشـد  یگانه فرزندش را در آغوش مـی 
بـه سـویی پـرواز     رویـم و  ما به آغـوش شـهادت مـی   . شهادت، قلّۀ رفیع انسانیت است
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دانـم کـه آخـرین لحظـات      ایـن را مـی  . رب العـالمین مـا را طلـب کـرد    که کنیم  می
رمز جاودانگی در خـون  . شود ام، لحظۀ بازپسینی است که چشمانم بسته می شادکامی

  .شهدا نهفته است و بانگ تکبیر از قطرات آن بلند است
  

  )تهران 1339 - 1362(شهید مجید محبی مراد  
هرگـز  «؛ 1»اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهـم یرزقـون   و التحسبنّ الذین قتلوا فی سبیل«

ها زنـده هسـتند و نـزد    اند، بلکه آنگونه گمان مبرید که کشتگان در راه خدا مرده این
  ».خورند خدا روزي می

  
  )کاشمر 1335 - 1365(اکبر محمدنژاد  شهید علی 

  .همندف شهادت افتخار ماست و این مطلب را کوردالن و غافالن و گمراهان نمی
  

  )شهر مشکین 1333 - 1361(دیوانی  شهید جمشید محمدي صاحب 
نعمت پربرکت شهادت را بر من حقیر عنایت فرما تا شـاید بـا شـهادتم و    ! بارخدایا

  .خونم، خدمتی به دین تو و قرآن و اسالم نموده باشم
  

  )خمین 1344 - 1365(نسب  شهید ابوالفضل محمدي 
خداي مهربان بر این عبد ذلیل خود منّـت نهـاد و   براي چندمین بار، ] و[بار دیگر 

من آگاهانـه و عاشـقانه دعـوتش را لبیـک گفـتم و بـراي       . مرا به لشکر خود فرا خواند
بـار دیگـر از خـود شـرم دارم از اینکـه      ! اي خدا. امها آمدهچندمین بار به سوي جبهه
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. شـود  بم نمـی نویسم و توفیق شـهادت نصـی  نامه میبراي چندمین بار است که وصیت
اگرچه هدف من از آمدن بـه جبهـه، صـرفاً آرزوي شـهادت نیسـت و مـا فقـط بـراي         

به لقاء اهللا و نائل شدن بـه فـوز   ] یابی و دست[ایم، اما در انتظار شهادت  شهادت نیامده
  .کنم شماري می عظیم شهادت، لحظه

  
  )فسا 1340 - 1365(نژاد  شهید محمدرضا مصلّی 

نگ بین حق و باطل است، شهادت چقدر زیباسـت؛ آنجـا   در عصر امام عدل که ج
ام کـه  بـه درجـۀ یقینـی رسـیده    ! خـدایا . که فرمانده کلّ قوایش والیـت فقیـه باشـد   

اي که علیه باطل در پیروي از امامت عدل صورت بگیرد، اگـر منجـر بـه مـرگ      مبارزه
ا شـهادت تجلّـی یـک مفهـوم پ     . شود، زیباترین چهرة شهادت را مقدر است ربـار و  امـ

از روزي ]. اسـت [ظلم و ستم، در وجـودم  ] ضد[آفرین و  حرکت] و[ساز  گستردة انسان
ام چیست، در هـر زمـان و مکـان     که با دم مسیحایی امام فهمیدم که کیستم و وظیفه

اسالم عزیز سر تضـاد دارد، بـا توفیـق تـو اي خـداي      ] با[براي مبارزه با آن چیزي که 
شهادت اي جوهر خلوص، اي مصداق صـداقت، اي  . کردمخود را آمادة شهادت ! بزرگ

ظلمت، اي نمـودار نـور، اي زادة خشـنودي رب، اي آیـت     ] ضد[مفهوم پاکی، اي واژة 
مـرگ مـرا شـهادت در راه    ! بارالهـا . من تو را دوست دارم و مشتاق تـوأم ! رهبري عدل

  . خودت قرار بده
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  )اصفهان 1340 - 1361(شهید جواد معتمدي محمدآبادي  
را بـه زنـدگی طیبـه و     1مرگ آخر زندگی نیست، بلکه بال و مصـیبت ایـن جهـان   

کسی فرا خواهـد رسـید   بنابراین، مرگ هر. کند تبدیل می خوف و دغدغۀ آن جهان بی
تواند از آن فرار کند؛ چـه بهتـر کـه مـرگ، انتخـابی در راه خـدا و بـراي         و کسی نمی

و  )صـلی اهللا علیـه و آلـه و سـلم    (ل خـدا رضایت خدا و براي یاري دین خدا و اطاعت رسـو 
  .و اولیاي خدا باشد )علیهم السالم(پیروي ائمه

  
  )رودسر 1334 - 1366(پور  شهید یداهللا مؤمن 

ام و کشته شـدن در راه خـدا را    همه بدانید که من این راه را آگاهانه انتخاب نموده
همـه را در راه خـدا   دانم و اي کاش هزاران جان داشتم و  براي خودم افتخار بزرگ می

دانسـتید کـه قـدم برداشـتن در راه خـدا و جـان دادن در راه        دادم و اگر شما مـی  می
معبود چه لذّتی دارد و رضاي خدا چه شـور و شـوقی بـراي انسـان دارد، حتّـی یـک       

قـدر در راه دنیـا    لحظه هم از یاد خدا غافل نبوده و به فکر آخرت خویش بودید و ایـن 
  .داشتید قدم برنمی

  
  )تویسرکان 1332 - 1361(شهید عبدالمحمد مؤمنی  

مـن ایـن راه را   . انتخاب مرگ دلخواه! آري. وقت انتخاب کردن مرگ نزدیک است
سـپاهیان رسـتگار   ] جـزو [دارم، شـاید   ام و در مسیرش گام برمی آگاهانه انتخاب کرده

  .شوم
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  )بناب 1333 - 1364(شهید میرمحمد میرجعفرپور اشرف  
گـذارم کـه    هاي نور بر مکتب عشق و شهادت قـدم مـی   گاه ي تجلّیآگاهانه به سو

شاید خون کثیفم کفّارة گناهانم باشد، ولی افسوس که بـراي فـدا کـردن یـک جـان      
  .دارم

  
  )میانه 1342 - 1362(شهید جمشید میرزایی  

مگر نه این است که همۀ ما باید بمیریم؟ پس چه بهتر که در جبهۀ دفـاع از حـق   
بجنگـیم و شـهید    )الشـریف  فرجـه  تعـالی  اهللا عجـل (و در رکاب امام زماندر مقابل باطل 

مـرگ بـاعزّت بهتـر از    «: فرمایـد کـه   می )السالم علیه(سرور آزادگان، امام حسین. شویم
  ».زندگی ننگین است

  
  )بافت 1331 - 1361(شهید هاشم نادري  

و زعـیم و   )مالسال علیه(هایی که امامشان، علیطلبی براي آن دسته از انسان شهادت
هاي مادي  بینش] به[هایشان از وابستگی  و اندیشه] است[فرمانده و قائدشان، خمینی 

هایشان از زنگارهاي مادي صیقل داده شده، بسیار سـهل اسـت؛ چـرا کـه همـۀ       و دل
هایی خداسـت و راه یـافتن بـه پیشـگاه حضـرتش، راه       آرمان و هم و غم چنین انسان

الیی و حضـور در پیشـگاه خـدا در گـرو جنـگ بـا کـافران و        یافتن به چنین آرمان وا
شهادت پلی است جهت مالقات بـا خـدا و آنچـه کـه بـه      . منافقین و نفس درون است

مان همه یکسان به مـرگ  در زندگی]. آید به شمار می[ترین آرمان جنگ عنوان نهایی
مقصـد؛ بایـد در   زندگی، راه است و مـرگ،  . اند رسند، اما همه یکسان زندگی نکرده می
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. رسم و ایـن مقصـد مـن اسـت    من اکنون به مرگ می. راه دادخواه بود، دادگو و دادگر
  .اگر خوب زیسته باشم، مرگم پیروزي است. کند ام را معنی میمرگ، زندگی

  
  )شهرکرد 1344 - 1364(شهید همایون نصیري هرچگانی  

چـه بکشـیم و چـه    «جنگیم و در این راه، بنا بـه فرمـایش امـام     براي پیروزي می
و اگر چنانچه کشته بشویم، بـه مقـام عظمـاي شـهادت نائـل      » کشته بشویم، پیروزیم

عند ربهـم  «شویم که در مورد مقام شهید، همین بس که شهدا در پیشگاه خداوند  می
ي یـار برسـد و بـا    هستند و چه زیباست که انسان با فـرق خـونین بـه لقـا     1»یرزقون

از انوار الهـی کسـب نـور نمایـد و      2از شود و در جوار ایشانپرو حور العین هممالئکه و 
  .مند گردد بهره

  
  )مالیر 1343 - 1365(شهید احمدعلی نقدي زمانی  

ند و عاشقان عزیز هستند ابه سوي معشوق روان] است کهى [نجبهه جایگاه عاشقا
سـوي   کشـد و بـه   کند و آنگاه او را میو اگر خدا کسی را دوست بدارد، آن را عزیز می

راضـی  ! خـدایا . بهاي آن، یعنـی شـهید خواهـد شـد     خواند و خودش خون خود فرا می
  .هستم به رضاي تو

  

                                                             
؛ سوره آل عمـران،  »و التحسبنّ الذین قتلوا فی سبیل اهللا امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون«اشاره به  -1
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  )گلپایگان 1338 - 1362(شهید سیدعباس نوربخش  
اش را مورد لطف قرار خداوند با کرامت خود بنده! واي که چه معاملۀ پرسودي

ه درجات عالی سوق داده که قدر وي را ب داده و چنین لیاقتی به او عطا کرده و آن
که او موالست و آنچه در زمـین و  (مشتري وي شده، اما نه از براي انتفاع خویش 

اش از عذاب آخرت و آمرزش ، بلکه به خاطر نجات بنده)او است] است از[آسمان 
شـهدا بـه چنـین    . ها و عصیانش در برابـر خـالق  خطاهاي مرتکب شده و نافرمانی

نداي پروردگارشان را لبیک گفته و با کمال خلوص و از روي  اي تن داده و معامله
که عزیزترین چیزشان ] را[آگاهی، به مالقات خدایشان شتافتند و کاالي جانشان 

 -] است[ )علیهم السالم(اهللا و اسالم و رسول و ائمه] که[و نه عزیزترینشان  -] است[
حسـین  » هل من ناصـر ینصـرنی  «شهدا بودند که به نداي ! آري.] ... تقدیم نمودند[

زمان، خمینی، پاسخ مثبت داده و برخاسـتند و جوشـیدند و کوشـیدند و جهـاد فـی      
سبیل اهللا را اختیار کردند و خطّ سرخ حسـینی را طـی نمـوده، مـرگ را بـه اسـارت       

گرانـی راسـخ کـه شـهادت را برگزیدنـد و در دنیـا       ند انتخاباخویش درآوردند و آنان
دارد و در ها را بـه تحـرّك وا مـی   جوشد و انساندنیا خونشان میرستگار شدند که در 

  .گرداندند که خداوند آنان را متنعم میاآخرت این گروه
  

  )سمنان 1336 - 1364(اکبر نیکو  شهید علی 
 1هـاي عاشـق و معشـوق   هـاي غمـین و از دل  شهادت، آواز رفتن است کـه از دل 

کوبـد   قفس آهنین زندگی را در هم مـی هاي شهادت، سروشی است که نرده. آید برمی
هـا و   این دنیا بـا تمـام زرق و بـرق   . خواندو انسان را به سوي مطلق و الیتناهی فرا می

                                                             
  عاشق در معشوق: یتدر اصل وص -1
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هاي انبوه و عظیمش، آدمیان را در خود فرو بـرده و هـر روز از وجـود و شـیرة      زیبایی
راي خـدا  هایی شاد و خرّم هستند که فقط بـ مکد و در این میان، انسان می] نشا[نجا

. انـد توشۀ آخـرت را بـا اعمـالی صـالح پـر نمـوده      ] همیان[اند و و رضاي او عمل کرده
تـرین حماسـه، خـدایی اسـت و آغـاز       شهادت، این زیباترین سرود زندگی، این عظـیم 

خوشا به حال آن شهدایی که مـورد تأییـد   . زندگی است، زندگی جاویدان و همیشگی
  .و قبول درگاه خداوند قرار بگیرند

  
  )کرمان 1331 - 1361(شهید علی هژبري ماهانی  

گیرید، جـزو جنـد اهللا    می)] شهادت[(اي که تصمیم بر این مهم لحظه! آگاه باشید
شوید و شستشوي گناهانتان آغاز و زنگار قلبتان پاك خواهد شد و همچـون آینـه    می

را از بینید و عشق معشوق، همـۀ عالیـق    آن وقت است که خدا را می. شود صیقلی می
تـر وصـال را احسـاس     هرچه سـریع ] هست و[تنها شوق پرواز . کند وجودتان محو می

اگر در این راه پرافتخار، جسمتان پاره پاره شد، مهماندار شـما در   1بدانید که. کنید می
هـاي خـود را فـدا    اسـت و اگـر در ایـن راه، دسـت     )السـالم  علیه(بهشت، خداي حسین

بـه شـما    )علیـه السـالم  (اکبـر  گـر فرقتـان شـکافت، علـی    ا. یـد اکردید، مهمان ابوالفضـل 
 و علیـه  اهللا صلی(بخش است دوستی محمد و آل محمد چه لذّت. آمد خواهد گفت خوش

  .)سلم و آله
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  )بروجن 1340 - 1364( اصغر یاري بروجنی یشهید عل 
گونه که بـراي بـه ثمـر رسـیدن انقـالب اسـالمی و در طـی         همان! برادران عزیزم

گونـه در   د سالۀ انقالب تالش و کوشش نمـوده و در صـحنه بودیـد، همـان    چن] دورة[
صحنه بودن خودتان را حفظ کنید و در جهت شناخت اسالم و احکام قـرآن و تعلـیم   

بگویید کـه شـهادت یـک مـرگ و مـوت      . آن به دیگران بیشتر تالش و کوشش کنید
و منشـأ لطـف و   اي است بین انسان خاکی از یـک طـرف    معمولی نیست، بلکه معامله

رحمت از طرف دیگر و کاالي مورد معامله، جان انسـان اسـت از یـک طـرف و طـرف      
  .دیگر بهشت جاودانه؛ باید در این معامله، انسان هوشیار باشد

  
  )گرگان 1336 - 1360(علی یازرلو  شهید کرم 

عـدالت  . [کنیم که ظلم، سراسر جهان را فرا گرفتـه اسـت   ما در عصري زندگی می
ام کـه شـهادت،    مـن بـه طـور یقـین درك کـرده     . سایۀ توحید برقـرار گـردد   در] باید

  .تصادفی نیست، بلکه لیاقت و سعادتی است بزرگ
  

  )یاسوج 1342 - 1367(محمد یوسفی  شهید گل 
اند، برسـان و مـرا در    مرا به دوستانم که در راه تو به شهادت رسیده! اي خداي من

که بتوانم این فریضۀ واجب الهـی را  ] کن[کاري  .قدم بدار راه جهاد فی سبیل اهللا ثابت
ه  . با جان و دل و تا نقطۀ اوج آن، با موفقیت به پایـان ببـرم   هـایم بگوییـد کـه     بـه بچـ

رده    )السالم علیه(پدرتان رفت پهلوي حسین شـیون و گریـه   . و شهید شـد و نگوییـد مـ
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ـ    نکنید و بدانید که ما راه و خطّ خود را انتخاب کرده ا راه انبیـا و اولیـا و   ایـم کـه همان
  .است 1شهدا، راه حق
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  اداي تکلیف شرعی تداوم راه شهدا؛: بخش سوم    
  

  )اردبیل 1334 - 1362(شهید جهانبخش آخري  
راه شهدا را هرگز به باد فراموشی نسپارید؛ زیرا خون این عزیـزان بـود کـه کشـور     

عراق که به خیال خویش امیـدوار   اسالمی را از دست رژیم بعثی و صهیونیستی دولت
بود که در عرض یـک هفتـه، ایـران را بـه تصـرّف خـود درخواهـد آورد، آزاد کـرده و         

در ] واقعـی را کـه  [خون این شهیدان بود که اسالم خشک و خـالی از اسـالم   . کند می
و مـن  «ثابت کردند که مطـابق آیـۀ   ] ها آن[و ] زنده کرد[سطح جهان باقی مانده بود، 

، بهتـرین طریقـت و   )85سـوره آل عمران؛آیـه   ( »یر االسالم دیناً فلن یقبل منـه یبتغ غ
ترین دین در پیشگاه خداوند متعال، اسالم است و بهترین سنّت، سـنّت پیـامبر    بزرگ
است و هیچ دینی در نزد پروردگار داراي ارزش و مقـامی   )سلم و آله و علیه اهللا صلی(اکرم

  .نیست، الّا دین اسالمو مورد قبول پروردگار ] نبوده[
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  )اراك 1344 - 1366(شهید ابوالفضل اسدي عراقی  
  .نگري دچار نشویم و مسئلۀ شهدا برایمان عادي نشود مواظب باشیم به عادي

  
  )فردوس 1344 - 1365(اکبر اسماعیلی  شهید علی 

 توانید و توانایی دارید، براي برپـایی  خواهم تا آنجایی که می از شما می! اي برادرانم
امیـدوارم  . مـال نشـود   یاور نماند و خون شهیدان پاي اسالم مجاهده کنید که اسالم بی

ام بـر زمـین بیفتـد و شـما      دهندگان راهـم باشـید و نگذاریـد کـه اسـلحه      که از ادامه
اي وارد شـود و   خواهرانم از سنگر خودتان حفاظت کنید و نگذارید که به اسالم لطمـه 

وار عمـل کنیـد و    رعایت کنید و بعد از شهادتم زینـب حجاب و عفّت اسالمی را کامالً 
  .پیام شهیدان را به دیگران برسانید

  
  )سمیرم 1319 - 1361(رضا اشتري  شهید غالم 

هاي سال بود که در روز عاشوراي حسینی هماننـد سـایرین در   جانب سال این
 اي از خـاطرات نمودم و شمهعزاداري این پیروزکنندة خون بر شمشیر شرکت می

شـنیدم و بـا خـود    مرد و نـاجی مستضـعفان از قیـد مسـتکبران را مـی      آن بزرگ
» ال اله الّـا اهللا «اي کاش من هم در آن روز بودم و در زیر پرچم خونین : گفتم می

وقت در ایـن فکـر نبـودم کـه در هـر      پرداختم و هیچوي به مبارزه با یزیدیان می
منتهی ما . بردگر یزید به سر میو در طرفی دی )السالم علیه(عصر، در طرفی حسین

به حمـد  ! باري. بین، شعور شناخت چنین افرادي را نداشته و نداریم بندگان کوته
در عصـر حاضـر بـه     )السـالم  علیه(خداي سبحان، پرچم خونین و گَردگرفتۀ حسین

شکن، این حسین زمان، بـار دیگـر بـه اهتـزاز     وسیلۀ فرزند برومندش، خمینی بت



 

 91      عـــطـــر شـــهـــادت

 

حسینی در جلگۀ خوزستان و دیگر نقاط مملکـت عزیزمـان، بنـا    درآمد و کربالي 
ابرجنایتکاران قرن تکرار شد و در این موقع بود کـه  ] و[به تحریک یزیدیان زمین 

عاشقان شهادت از تمام گوشه و کنار مملکت عزیزمان بـه پـا خاسـته و بـا هدیـۀ      
ـ  ] اسـت [عزیزترین چیز خود که همان جان است و امـانتی   ه سـوي  از خداونـد، ب

هـل مـن ناصـر    «] یعنـی [، )السـالم  علیـه (آورند و به نداي حسین ها روي میجبهه
  .گویند پاسخ می» ینصرنی

  
  )رزن1351 - 1366(شهید عبدالرّضا اطهري صحت  

گویم که راه شهیدان را ادامـه دهیـد و    به مردم مسلمان و رزمنده و غیور ایران می
ت،      ه رهبر عزیز و عـالی بدانید که راه شهیدان، همان راه اسالم و را قـدر مـا و امـام امـ

بهاي امام گوش فرا دهید تـا بـه رسـتگاري    شکن است و به دستورات گران نی بتخمی
  .برسید
  

  )فسا 1335 - 1365(شهید عبدالحمید اعتصامی فرد  
؛ پـس بنـا بـه    ]اسـت [تا کفر است، مبارزه است و تا مبارزه است، انسـان مسـئول   

خـواهم کـه مـرا در     جانب از خداوند بزرگ خاشعانه می وظیفۀ یک انسان مسئول، این
دانم که انسـان، رفتنـی    می. مقام گرداند] داراي[هدایت و  )السالم علیه(ادامۀ راه حسین

مـرا از آن راه کـه خـود    ! خـدایا . است؛ چه خوب است که از دریچۀ نجات وارد شـویم 
  .دوست داري، یعنی شهادت، ببر
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  )نائین 1342 - 1361(شهید احمد امامی بافرانی  
هـاي   چهـره . جا را معطّـر کـرده   نسیم الهی همه. زیر آسمان کبود غوغایی برپاست

آتـش عشـق وجودشـان را    . کشـند  دوستان، نورانی است و با قامتی استوار، انتظار مـی 
بـر لـب، نغمـۀ الهـی دارنـد و      . دهـد  سوزاند و دیدار معشوق، آرامش خاطرشان می می

شـهداي عزیزمـان   ! عزیزان... شکند  ت حاکم را در هم میشان سکو »یا مهدي«صداي 
و یـاران او و شـهداي نهضـت     )السـالم  علیـه (از سمیه و یاسرها گرفته تـا امـام حسـین   

امیـد کـه بـا درس    . انـد  اسالمی، همه و همه، حقّانیت این مکتب را به اثبات رسـانیده 
 و بـا پیـروي از روح اهللا   گرفتن از این مکتب و با درس گرفتن از انقالب خونین ثار اهللا

پرچم خونین اسالم را در افقی گلگون در سراسر جهان به اهتزاز درآوریـم و دسـت در   
  .دست محرومین جهان، آواي پیروزي بخوانیم

  
  )ممسنی 1331 - 1360(قلی انصاري  شهید اهللا 

خواهم پاسخ مثبـت دهـم   حقیر با شناخت و آگاهی که از فلسفۀ شهادت دارم، می
هدف من جز رضایت خداوند و انتقام خـون شـهیدان،   . شتابمانه به طرفش میو عاشق

چه پیروزي و چه شهادت، در هر حال پیـروزي اسـت و بـا تمـام     . چیز دیگري نیست
کفنان سـوگند کـه   به خون تمام گلگون. شتابمرگ و پوست و استخوانم به طرفش می

. گیـرم  ها را از ایـن کـافران مـی   آن توانم انتقام خون به ناحق ریختۀ تا آن اندازه که می
ام که خدمتی کنم، شاید مـرگم در دیگـران اثـري داشـته      در زندگی تاکنون نتوانسته

که تـا قـدرت   ... بندم با تمام شهدا پیمان می. باشد و خداوند هم من عاصی را بیامرزد
کـافر  ها را که جز رضاي خدا چیز دیگري نیست، از این حـزب   در بدن دارم، انتقام آن

  .بگیرم
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  )فسا 1334 - 1366(شهید عطاءاهللا اویسی  
] هسـتید [شما اکنون وارث خون هزاران شهیدي ! اي برادر و خواهر حزب اهللا

هاي نبرد حق علیه باطل و علیه ظلمت و اهللا علیه شیطان، بـا فریـاد    که در جبهه
و شـما  ] انـد [، دنیا و متعلّقات این دار فـانی را وداع گفتـه  »یا حسین، یا حسین«

آب و علـف   هاي خشک و کویر بـی وارث خون شهدایی هستید که خونشان، بیابان
خون گرم و سرخ این عاشـقان    ] که[بدان ! برادر و خواهرم]. است[را سرسبز کرده 

و یاوران و امت رسـول   )عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(و آقا بقیه اهللا )علیه السالم(ثار اهللا
 )السالم علیه(و شیعیان خاص و شهید محراب، امام علی )له و سلمصلی اهللا علیه و آ(اهللا

ها و ظلمت را روشنایی بخشیده و دل و قلـب   ولی اهللا و دشمنان عدو اهللا، تاریکی
؛ پـس بایـد شـما هـم راه     ]است[سرد و مرده و منجمد ما را روحی تازه بخشیده 

چـه زیباسـت   ! زب اهللاح برادر و خواهر. خود سازید ١پیشۀ] ها راآن[ها و هدف  آن
آور اســت شــهادت و چــه  هــا و چــه غرورآمیــز و شــگفتکشــته شــدن در جبهــه

افتخارآفرین است کشته شدن براي هدفی مقدس و بـه سـوي معبـود و معشـوق     
طبق فرمایش رسـول  . خود پرواز کردن و از عالم خاکی و زندان دنیا خالص شدن

دنیـا زنـدان   «؛ »ن المؤمن و جنـه الکـافر  الدنیا سج«: )سـلم  و آله و علیه اهللا صلی(اکرم
براي عاشـق آقـا بقیـه    ] تحمل آن[و چه سخت است » .مؤمن است و بهشت کافر

  .)عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(اهللا
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  )آبادان 1341 - 1365(شهید محمدابراهیم باقري  
این بار با دلـی پـاك و قلبـی شکسـته و دلـی خسـته، شـروع بـه نوشـتن          ! خدایا

! خـدایا . نویسـم  اي باشد کـه مـی   نامه امید اینکه این آخرین وصیت. کنم می نامه وصیت
برم و هـر بـار کـه بـه شـهر و دیـار خـود         هاست که در آرزوي شهادت به سر می سال
روم و چهرة پدران و مـادران و فرزنـدان معصـوم و همسـران و خـواهران شـهدا را        می
چگونه ببینم ایـن همـه ایثـار ایـن     ! ایاخد. ماندبینم، تاب و تحمل ماندن برایم نمی می

مـا از دنیـا   ] که! [امت را و باز هم در خانه بمانم و کاري نداشته باشم؟ البته نگویید نه
جاي انسان و هدف خلقـت انسـان، خیلـی واالتـر از ایـن      ] که[دانیم  می. ایم سیر شده

  .دنیاي فانی و زودگذر است
  

  )وجنبر 1331 - 1364(شهید علی باقري فرادنبه  
امروز شهیدان، پیام خویش را با خـون گذاشـتند و رو در روي مـا بـر روي زمـین      
نشستند تا تشنگان تـاریخ را بـه قیـام بخواننـد و اکنـون مـاییم کـه مسـئول اجـراي          

هـایی کـه در راه   هـا نوشـتند؛ آن  پیامشانیم؛ پیامی که با اهداي خون خویش بر قلـب 
ربت شهادت نوشیدند تا ما را بـا معنـاي   حصول شرف و حیثیت انسانی جنگیدند و ش

انسانیت و وظایف انسانی آشنا سازند و شهید بزرگوارمان، معلّم شهید، علی باقري کـه  
آموز سیدالشّـهدا بـود، کـالس    گرفت و عاشق و دانشخود از مکتب حسینی درس می

ـ        ه درسش را که غرق در صفا و صمیمیت و تعلـیم ایثـار و عبـادت بـود، رهـا کـرد و ب
خانۀ آن دیار، درسی ماوراي ادراك بشـري بیـاموزد    ها رفت تا در مکتب دانشگاه جبهه

آموزانش را از طریقـی بهتـر بـه سـوي کمـال انسـانی       و با اهداي خون خویش، دانش
ساله باشیم که در جبهـه   80ساله و آن پیرمرد  14به فکر آن کودك ... رهنمون شود 
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ایم و پیـام خـون    ن داشتند، رفتند و حاال ما ماندهها که لیاقت رفت مشغول نبردند و آن
  .شهیدان که این خود، مسئولیتی بزرگ است

  
  )ابهر 1342 - 1365(شهید علی بختیاري  

اگـر از خونشـان پاسـداري نکنیـد و     . شماها مدیون شـهدا هسـتید  ! اي ملّت عزیز
کوتـاهی   اي در انجام این وظیفۀ خطیـر ها را هدر دهید و اگر لحظه حاصل زحمات آن

اگـر  ! پدر و مادر عزیزم و برادر و خواهرانم. پوشاندکنید، خداوند به شما لباس ذلّت می
هـا عشـق او مـرا آرام    من به شهادت رسیدم، بدانید که محبوب خود را یافتم که سـال 

قرارم ساخته بود و شما در شهادت من گریه نکنید تـا بـدین وسـیله     گذاشت و بی نمی
  .یددشمن را شاد نگردان

  
  )تبریز 1339 - 1361(شهید مهدي پروانه  

 72بـا دادن خـون خـود و خـون      )السـالم  علیه(روزي که حسین! چه روز پرمسئولیتی
تن از یاران باوفاي خود در مقابل ظلم و ستم استکبار جهانی گردن خم نکرد و بـا هدیـۀ   

رد و خون پاك بهترین یاران خدا، چشم امام منتظـر و چشـم مستضـعفین را روشـن کـ     
هاي خود توانستند دشـمن کـافر را بـا آن قـدرت      با از خودگذشتگی و ایثار جان] ایشان[

بـه ایـن معنـی    . هاي مؤمن بدهنـد ظاهري، رسواي جهان کنند و ضمناً درسی به انسان
دهند و مـرگ سـرخ را بـه    وقت تن به ذلّت نمی و حسینیان هیچ )السـالم  علیه(که حسین

 علیـه (و ما هم باید درسمان را از حسـین و یـاران حسـین    دهندزندگی ننگین ترجیح می
درس فـداکاري، درس جانبـازي، درس ازخودگذشـتگی و درس زنـدگی،     : بگیریم )السالم

ما باید چگونه ایسـتادن را در مقابـل کفـر و در    . یعنی چگونه زیستن را و چگونه مردن را
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ـ )السالم علیه(مقابل دشمنان خدا و قرآن و حسین اد بگیـریم؛ چـون مسـئولیت    ، از کربال ی
ولـی حـاال   . را برونـد، یـاد بـدهیم    )السالم علیه(خواهند راه حسینداریم به دیگران که می

جاي ایـران، کـربال و هـر روز آن عاشوراسـت، یعنـی پایـداري و از خودگذشـتگی و         همه
  .سوختن در راه خدا

  
  )شهرکرد 1345 - 1364( انیگاهللا ترکی هرچ شهید امین 

هـا را بـراي    رزندهاي خودتان را براي دفاع از اسالم آماده سـازید و آن ف! مسلمانان
من ننگ داشـتم از اینکـه در ایـن برهـه از زمـان در      . شهادت در راه خدا تربیت کنید

امروز کمر همت ببندید تـا بـا یـاري خـدا     ! آري، اي ملّت غیور. رختخواب ذلّت بمیرم
ان همیشه جاویـد را بگیریـد کـه همـان     بتوانید انتقام خون به ناحق ریختۀ این شاهد

رنـگ   آزادي قدس و کربالي حسـینی و بـه اهتـزاز درآوردن پـرچم پرافتخـار و خـون      
  .در تمامی بالد مسلمین است )السالم علیه(حسین
  

  )اردبیل 1332 - 1359(گرمی  اهلی جعفرشهید  
 اگر شهید شدم، براي من گریه نکنید، بلکـه پـدر جـان و مـادر عزیـزم و بـرادران      

اسلحۀ مرا به دست بگیرید و راه مرا ادامه دهید و نگذارید خون هزاران شـهید  ! گرامی
به خون خفتۀ هفده شهریور تهران که بـه خـاطر مـا ملّـت ایـران ریختـه شـده بـود،         

  .مال شود پاي
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  )بروجن 1339 - 1364(شهید محمد جعفرپوربروجنی  
در صـحنۀ عاشـورا درس    )علیهـا سالم اهللا (خواهم که از زینباز دو خواهر عزیزم می

 علیـه (در صحنۀ کربال نبود، ممکن بـود خـون حسـین    )سالم اهللا علیها(اگر زینب. بگیرند
 )سـالم اهللا علیهـا  (ایـد کـه زینـب    شنیده. گونه باشید شما هم زینب. مال شود پاي )السالم

مـۀ  چگونه به شهادت رسیدن برادر و یارانش را دید و چگونه پیام خون بـرادر را بـه ه  
نماز را ترك نکنید، قـرآن بخوانیـد و   . مسئولیت شما نیز سنگین است. جهانیان رساند

  .ان شاء اهللا که برادر حقیرتان را حالل خواهید کرد. پیرو رهبر عزیزمان باشید
  

  )مشهد 1338 - 1365(اکبر جعفري چاقه  شهید علی 
هیدان افسوس که در پی خوابی، ولی هر دم و هر لحظه صداي قطـرات خـون شـ   

مگـر فریـاد شـهیدان در لحظـات     . ات کمک کند چکد، باید به بیداري که بر زمین می
خـواهش  ! شـنوي؟  دهند، نمـی  سر می] را[واپسین زندگی را که نداي رسیدن به خدا 

اي براي آخرت خود جمع نمایید و آمادة رفـتن شـوید کـه     کنم بیدار شوید و توشه می
  .مان رفتنی هستیم همگی
  

  )مشهد 1343 - 1365(یحیی حسینی شهید میرزا 
تعالی آسوده خاطر باشید که ملّـت، پیـروزي شـما     در جوار حق! هان اي شهیدان«

شـما هسـتید کـه بایـد راه     ! برادر و خواهرم)] امام خمینی[(» .را از دست نخواهد داد
خاطر باشند و با بادي کـه از طـرف منافقـان و از     ها آسوده شهیدان را ادامه دهید تا آن

هـا را   ها را سرکوب کرده و پـوزة آن وزد، از پا در نیایید و همیشه آنخبران می دا بیخ
  .به خاك مذلّت بمالید تا خدمت به اسالم و انقالب کرده باشید
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  )مشهد 1335 - 1361(شهید محمدرضا حقیقی  
ري  این انقـالب، شـهیدان باارزشـی همچـون بهشـتی      هـا، باهنرهـا،   هـا، مطهـ

ها و شـهداي دیگـري را هدیـه در راه    ها، مدنیژادها، دستغیبن ها، هاشمی رجایی
مـا بـا ابرقـدرتی    . ها نباید اولین و آخرین شهداي ما باشند و این 1خدا نموده است

ها را در اختیـار دارد، ولـی مـا بـا نیـروي ایمـان        در جنگ هستیم که تمام سالح
هیم شـد و نشـان   هاست و ان شاء اهللا پیـروز خـوا  جنگیم که مافوق همۀ سالح می

  .هاي مدرن روز در مقابل نیروي ایمان، صفر است خواهیم داد که سالح
  

  )سبزوار 1341 - 1366(رضا داورزنی مقدم  شهید غالم 
نیست؟ شـما بـه کسـانی کـه ایـن مسـیر        )السالم علیه(آیا شهادت ادامۀ راه حسین

در میـان ایـن   . به اعمال من عاصـی ننگریـد  . اند، نگاه کنید سرخ شهادت را طی کرده
رهـروان راه سـرخ   . اندهایی هستند که به تمام معنی به اخالص رسیده شهیدان، انسان

هایی هستند که در جبهه و در پشت جبهه بـه جنـگ فکـر     والیت فقیه، همین انسان
  .کنند می

  
  )قائنات 1342 - 1364(شهید محمدموسی ربانی پایهان  

بـه خـاتم و از خـاتم تـا بـه کـربالي        کفن اسالم، از آدم تا سالم بر شهداي گلگون
حسینی و از کربالي خونبار حسـینی بـه کـربالي ایـران و خوزسـتان و بـه خصـوص        

امیـدوارم بتـوانیم   . شهداي مظلوم کردستان عزیز و سـالم بـر ملّـت شـهیدپرور ایـران     
 والّذین آمنوا من بعـد «. گونۀ آنان باشیم، ان شـاء اهللا  حسین] و[دهندگان راه پربار  ادامه
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و کسـانی کـه از آن پـس ایمـان آوردنـد و      «؛ 1»و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم
  ».ندامهاجرت کردند و با شما در جهاد همگام شدند، اینان از مؤمنان راستین

  
  )مشهد 1339 - 1363(شهید حمیدرضا رحمانی میاندهی  

حسـن  مگر حمید رجبیـان، امیـر، عبـاس و    ! برادران عزیزم در مسجد مالک اشتر
زاده، سیدحســن حســینی و دیگــر شــهداي عزیــز مســجدمان و همچنــین  اســماعیل

سرا، آیا ما همه با هـم یـک هـدف نداشـتیم؟ مبـادا اسـلحۀ خـونین ایـن         مفقودین و اُ
نکند خداي ناکرده جبهـه و جنـگ را فرامـوش    . کس رها شده باشد عزیزان، تنها و بی

سنگر مسـجد را رهـا   ! مبادا عزیزانم. بگذاریدیار و یاور  مبادا امام عزیزمان را بی. نمایید
با هم یکـی  . همگی با هم دوست باشید و با یکدیگر برادر باشید! برادران عزیزم. نمایید
  .باشید
  

  )مشهد 1347 - 1366(شهید محمدجواد رضایی  
خـواهیم   همه روزي بـه سـوي خـدا بـاز    . 2»انّا هللا و انّا الیه راجعون«: گوید قرآن می

بهتر، مرگ را خونین انتخاب کنـیم؛ چـرا کـه مـا خـود را پیـرو امـام             گشت؛ پس چه 
گونه به شـهادت   گونه زندگی کنیم و حسین دانیم و باید حسینمی )السالم علیه(حسین
گونـه   جنگند و حسـین  گونه می امروز رزمندگان ما، حسین! برادران و خواهرانم. برسیم

تـو  ! بـار خـدایا  . راه واقعـی شـهدا باشـیم    دهندگان باشد که ادامه. رسند به شهادت می

                                                             
  75سوره انفال؛ آیه  -1
  156سوره بقره؛ آیه  -2



  

    )دفتر سوم(نامه شهداي فرهنگی گزیده موضوعی وصیت     100
 

اي از  من خودم را قطـره  ؛ چون]است[خودت آگاهی که شهادت خواستۀ دل من بوده 
  .دانم کران و خیل عظیم شهدا میدریاي بی

  
  )بندرعباس 1333 - 1365(شهید علی رضایی سردره  

تو را از جـا  چگونه شهادت جوانان عزیز این مرز و بوم که امید آیندة انقالب بودند، 
آینـد و   هایی می در گذر زمان، چهره. ات را براي مبارزه در هم نکشید نجنبانید و چهره

.       هــا تــا ابــد بــاقی اســت رونــد، امــا درخشــش آن درخشــند و ســپس خــود مــی مــی
آمد؛ به مانند آفتاب درخشید؛ خود رفت، اما شعلۀ فروزان او تا ابـد   )السـالم  علیه(حسین
شـهداي دیگـر نیـز آمدنـد،     . هـا گشـت   آالیش انسـان  هاي پاك و بی بخش دل روشنی

ور  ها را شـعله  روشنی بخشیدند در جان نزدیک به مرگ مردم، نور حیات دمیدند و آن
گونـه بیاییـد کـه خداونـد      ساختند و خود به دیار دوست شتافتند و پیام دادند که این

  .خواهد آلوده می شما را خون
  

  )اصفهان 1338 - 1363(شهید نوراهللا سبزواري  
خواهـد و مـن بـه     خواهـد، بلکـه رهـرو مـی     برایم گریه نکنید که شهید گریه نمـی 

ام و این مهمانی و ضیافت را خود با آگاهی کامل و معرفت انتخـاب   میهمانی خدا رفته
  .ام کرده
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  )کهکیلویه 1337 - 1361(فر  شهید ابوذر سعادتی 
الم بریزیم تا بارور شود و در تمام نقـاط  ما رفتیم تا خون خود را در پاي درخت اس

جهان شاخه بگسترد و تمام ملّت جهان در زیر سایۀ این درخت تنومنـد، آزاد زنـدگی   
  .بردارید] گى[قبیلشما هم خطّ ما را دنبال کنید و دست از دو . کنند
  

  )کازران 1350 - 1366(شهید همایون سلیمانی  
شید و بدانید که برادرتان در راه خداونـد بـا   دهندة راه شهدا با ادامه! برادران عزیزم

  .به شهادت رسید )السالم علیه(درس گرفتن از موالیش اباعبداهللا
  

  )تهران 1345 - 1365(دوست  شهید احمد شرافت 
، ]اسـت [مزار این عزیـزان، خلـوت   . یاد شهدا را زنده نگه دارید! اي امت شهیدپرور

  .یت استجمع] از[ها، مملو  ها و پارك ولی گردشگاه
  

  )فیروزکوه 1333 - 1364(شهید ایوب صادقی  
خـواهم کـه راه مـرا    اگر من شهید شدم، از شما مـی ! برادران عزیز و دوستان خوبم
ام روي زمین بماند و به دشمنان اسـالم بگوییـد ایـن    ادامه دهید و نگذارید که اسلحه

هـا تـرس و    شـهادت ها را دادیـم و از ایـن   شهدا که چیزي نیستند، بهشتیان و چمران
  .پذیریم واهمه نداریم، بلکه از صمیم قلب و با کمال افتخار می
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  )فریدن 1339 - 1365(شهید احمدرضا طاهري  
عشـق بـه اهللا؛   ] و[کربالي ایران، دانشگاه عظیم جنگ، کالس شـهادت  : محلّ کار

امـام  ] مقام[م ؛ جانشین و قائ)الشریف فرجه تعالی اهللا عجل(آقا امام زمان: استاد ساعت اول
لین کـالس بـاالتر   : )الشـریف  فرجه تعالی اهللا عجل(زمان رهبر کبیر انقالب خمینی؛ محصـ :

. انـد  اند و لخت و عریان از دنیـاي مادیـات گذشـته    بهترین کسانی که دل از دنیا بریده
. منتظرنـد  )الشـریف  فرجـه  تعـالی  اهللا عجل(بشتابید به سوي میدان آزمایش که امام زمان

  !بشتابید اي عزیزان. که وظیفۀ شماست بشتابید
  

  )تهران 1341 - 1363(شهید حمید غیبی  
ام کـه تشـییع    از شما خواهران و برادران عزیز تقاضا دارم در مراسم تشییع جنـازه 

شـیرینی و نقـل و   ]. شـرکت کنیـد  [جنازة یک شهید است، به خـاطر شـادي روحـم    
این شهادتی که نصیب من حقیـر  شکالت پخش کنید و بخندید؛ زیرا که با مرگم و با 

ام و به لقاء اهللا خـواهم پیوسـت و از شـما عزیـزان      شده، به معناي واقعی رستگار شده
خواهم که در مراسم شب هفت و مراسم اربعین، اعمالی را انجام بدهید کـه یـادآور    می

خـواهم   راه شهید و تذکراتی در زمینۀ شهادت و جهاد در راه خدا باشد و از شـما مـی  
ع خودتـان در ایـن    ا ه زیادي بهش داشته باشید و بـا تجمـگونـه   ین سنّت الهی را توج

  .مجالس، روح پاك شهداي اسالم را شاد کنید
  

  )مرند 1339 - 1362(آباد  وند محبوب شهید یعقوب فتحی 
با شـهادت خـودت   ! اي حسین، اي سرور و ساالر شهیدان، اي معلّم کبیر شهادت

اي که مـرگ سـرخ را   ! اي حسین. کردن را به ما آموختیدرس آزادگی و آزاد زندگی 
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انتخاب کردي و عاشقانت را از مرگ سیاه رهاندي تا مـرگ در رختخـواب را انتخـاب    
نکنند و تویی که با هر قطـرة خونـت، امـت مسـلمان را حیـات دیگـر دادي و حیـات        

و تـو اي  جامعه و تاریخ را به تپش درآوردي و کالبد مردة ما را بـه جوشـش درآوردي   
تر، از شهادت خود به مـا آمـوختی و آن درس، نیمـه     یک درس بزرگ! ساالر شهیدان

تمام گذاشتن مراسم حـج بـود و تـو ایـن حـج را نیمـه تمـام گذاشـتی و شـهادت را          
امروز نوجوانـان و جوانـان و   . کنند برگزیدي و امروز، شیعیان صدیقت راه تو را طی می

کاشانۀ خود و از اهل و عیال خود، از پدر و مادر خـود  پیران ما از وطن خود، از خانه و 
کنی انقالب تو را دارنـد، بـه    خداحافظی کرده و در مقابل ظالمان تاریخ که قصد ریشه

  .پیوندند ها به لقاء اهللا می روند و چه بسا بسیاري از آن ها می جبهه
  

  )فسا 1342 - 1365(شهید بهمن کامروان  
اید و وصایاي زیـادي از ایـن   داي زیادي را تشییع کردهشما تاکنون شه! ایها النّاس

اید، ولی آیا تـا بـه حـال در عمـق مفهـوم کلمـاتی کـه در آن        عزیزان را مطالعه نموده
اي کـه ایـن مطالـب را    دانیـد آن لحظـه  اید؟ و آیا مـی اند، اندیشیده ذکر کرده] وصایا[

لمه کلمۀ آن بسـیار اندیشـیده   اند؟ مسلّم بدانید که در ک اند، چه حالی داشته نوشته می
نویسـند؛ زیـرا آنـان خـود را در عـالم      و همۀ جوانب را در نظر گرفته و آنگاه آن را مـی 

دانند که باالخره دیر یا زود باید در پیشگاه خداوند متعـال   کنند و می دیگري حس می
، اولـین  بنـابراین . در برابر کلمه به کلمۀ آن، مسئولیت به عهده گرفته و پاسخگو باشند

. سفارش من این است که وصایاي شهدا را به دقّت مطالعه کرده و به آن عمـل کنیـد  
تـرین   به خداي بزرگ سوگند که شما نیز در برابر کلمه به کلمۀ ایـن وصـایا کـه مهـم    

آن، حفظ وحدت و اطاعت از رهبري است، مسئولیت دارید و باید در پیشگاه خداونـد  
ن خود را به قیمت حفظ و یاري دین اسـالم فـدا کردنـد و    جوابگو باشید؛ زیرا آنان جا
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شما که مدعی پیروان این مکتب هستید، باید رهرو راه این عزیـزان باشـید و بـه ایـن     
مطلب یقین پیدا کنید که باالخره دیر یـا زود، روح از قفـس جسـم آزاد شـده و آن را     

ر باشـد، جـان دادن   پس هرچه عالقۀ روح به بدن و ظواهر دنیـا بیشـت  . گویدترك می
عالقـه بـوده و مشـتاق دیـدار      تر و بالعکس هرچه روح به این بـدن خـاکی بـی   سخت

اي آیـا بـراي سـفر، توشـه    ... ملکوت اعلی باشد، بسیار شیرین و راحت آزاد خواهد شد 
اید یا خیـر؟ در غیـر ایـن صـورت      اید؟ آیا از گناهان گذشتۀ خویش توبه کردهبرداشته

  .به خود آییم و هدف از خلقت خود را بدانیم که چه بوده استپس کمی ! واي بر ما
  

  )نی ریز 1343 - 1366(قدم  شهید سعیدرضا کاوه پیش 
تقـوا را از علـی احسـایی    . راه شهدا و زندگی شهیدان را الگوي راه خود قرار دهید

 پـور یـاد  مردانگـی و بزرگـواري را از اکـرام   . اخالص را از خلیل یاد بگیریـد . یاد بگیرید
اصـغر یـاد    گذشتن از تمامی قیود دنیا و خود را وقف اسـالم کـردن را از علـی   . بگیرید
به خاطر خدا کار کـردن و در عـین   . اهمیت به واجبات را از حمید یاد بگیرید. بگیرید

زندگی به خاطر خـدا را از شـریعت یـاد    . زاده یاد بگیریدحال گمنام بودن را از عابدین
. داري در جهاد و جبهه را از محمدحسین و پرهوده یاد بگیریـد استقامت و پای. بگیرید
تان و سراسر وجودتان را، همه و همه را با زندگی اینان تنظیم کنید و در عـین  زندگی

  .حال تالش کنید مخلص باشید و دلسوز اسالم تا خدا شما را کمک کند
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  )سامان 1338 - 1361(شهید سیامک کبیري  
کسی حق ندارد پـول   گر شهیدان از یاد خواهم رفت، اما هیچدانم فردا مانند دی می

کسی حق ندارد از خون مـن نردبـانی بـراي مقـام و نـان و نـام        خون مرا بگیرد و هیچ
  .خون من، هدیه به رهبر است و براي خداست و براي تداوم خون شهیدان. بسازد
  

  )اردبیل 1339 - 1365(شهید ولی کیانی  
چیـزي  [شان جز استقرار حاکمیت اهللا بـر روي زمـین   که هدف] را[خون شهیدانی 

اران شـرق و غـرب       ] دیگر نبوده و مستضعفان جهان براي رهـایی از ظلـم و سـتم جبـ
انـد، همـواره پاسـدار و نگهبـان باشـید و      چشم امید به انقالب اسـالمی شـما دوختـه   

کـه  ] راانقـالب  [نگذارید منافقین و دشمنان خلق در لباس طرفداري از خلق اسالمی، 
هاي نامشروع خـود قـرار    با خون خود بهترین عزیزان شما به ثمر رسیده، بازیچۀ هوس

  .دهند
  

  )کازرون 1333 - 1365(اهللا محمودیان  شهید هدایت 
خون شهدا، عشق شهدا و یاد شهدا باید ادامـه داشـته باشـد؛ بایـد راه     ! اي عزیزان

اي، در هر جـایی کـه هسـت،     هرکس در هر گوشه. رفت؛ باید انتخاب کرد] درست را[
در رابطـه بـا حرکـت مـا،     . انتظارنـد  باید این احساس را داشته باشد که شـهدا چشـم  

اند تا ما بیـدار شـویم    هایی که خون داده اند که ما حرکت کنیم؛ آن شهدایی جان داده
ادامۀ راه این شهدا چیـزي کوچـک نیسـت؛ شـاید کوچـک      ! برادران عزیز، دوستانم... 

تی سنگین بشماریم، امو ] اسـت [تـر   ها هم سنگین از کوه] بر عهده داریم که[ا مسئولی
که از عزیزانمان هم عزیزتر و از زن و بچه عزیزتر، از خانـه  ] باشد می[مسئولیتی عظیم 
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راه . و کاشانه عزیزتر، از پدر و مادر عزیزتر، شاید از خورد و خوراك هـم عزیزتـر اسـت   
  .این شهدا را ادامه دهیم

  
  )تهران 1344 - 1364(قصابی  ملک) مهدي(ید خسرو شه 

با سالم به روح پرفتوح شهداي راه حـق، شـهدایی کـه بـا الهـام از مکتـب سـرخ        
کسـانی کـه   . ، پشت پا به تمامی زرق و برق دنیوي زدنـد )السالم ماعلیه(علی  بن  حسین

ین سـرمایۀ  در راه اعتالي اسالم و حقّانیت انقالب، تمامی هستی خویش، حتّی عزیزتر
خویش را در طبق اخالص نهادنـد و مخلصـانه بـه پیشـگاه معبودشـان اهـدا کردنـد؛        

شـان و استقامتشـان زبـانزد عـام و خـاص اسـت؛ کسـانی کـه از          کسانی که استواري
هاي رفیع اراده و تصمیم، پا فراتـر نهـاده و بـه دامـان پرشـکوه       ها و از فراز قلّهکوهپایه

هـایی کـه در پرتـو نـور پرفـروغ       که، بهتر بگـویم سـتاره   اند؛ کسانی ستاره عروج کرده
نکند خداي نـاکرده عملـی از مـا    . خورشید حقّانیت و هدایت ناظر بر اعمال ما هستند

سر زند که موجب شرمندگی ما شود؟ شهدا باید نامشان و یادشـان در تـاریخ ثبـت و    
فقیـه اسـت، هرگـز    ضبط گردد تا آیندگان بدانند که با ملّتی که داراي نعمت والیـت  

  .نتوان به ستیز برخاستن
  

  )ریزنی 1342 - 1365(رضا نگهداري  شهید غالم 
باره انسان را بـه جهـان دیگـر     آید و یکمرگ باالخره به سراغ انسان می! اي مردم

کند، ولی حیف اسـت االن کـه درِ جهـاد و شـهادت بـاز اسـت، انسـان بـه          ملحق می
. ادث ناگوار دیگر جان خود را از دسـت بدهنـد  خصوص جوانان عزیز در بستر یا در حو

اي کـه   هرکس در جبهـه ! نه. گویم همه به جبهه بیایند تا شهید شوند خیال نکنید می
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ولـی خـالی گذاشـتن سـنگر شـهیدانی کـه در       . کند جان دهد، شـهید اسـت   کار می
زرگـی  اند و برنداشتن اسلحۀ به زمین افتـادة آنـان، جـرم ب    ها به لقاء اهللا پیوسته جبهه
کـه جـاي خـالی هـیچ شـهیدي در       باید سنگرهاي نبرد همیشه پر باشد؛ چنان. است

  .سنگر آن احساس نشود
  

  )قزوین 1342 - 1365(رضا نوري شهید علی 
از مـردن  . شـوم پندارم که چون شمع ذوب میکشم، میدانی که چه میمی! خدایا

اگـر بسـوزیم هـم،    ] حتّـی [ترسم بعد از مـا ایمـان را سـر ببرنـد و     هراسم، اما می نمی
پس چـه بایـد کـرد؟ از یـک     . سپاردرود و جاي خود را دوباره به شب می روشنایی می

بماند و هم باید امروز شهید شـویم تـا   » آینده«سو باید بمانیم تا شهید آینده شویم و 
شـد امـروز   عجب دردي؟ چـه مـی  . شهید نشود» فردا«فردا بماند و هم باید بمانیم تا 

همـۀ یـاران سـوي    ! آري. شدیم تا دوباره شهید شـویم  دیم و فردا زنده میش شهید می
ما با تو پیمان بسته بودیم کـه  ! خدایا. شهادت شتافتند، در حالی که نگران فردا بودند

  .تا پایان راه برویم و بر پیمان خویش همچنان استوار ماندیم
  

  )تبریز 1336 - 1361(شهید رضا ولیلویی  
دهیـد و اگـر مـن     دانم راه شـهیدان را ادامـه مـی    بر شما که میدرود ! برادر عزیزم

پیروز هستیم؛ چون مـن هـدف خـود را    ] باالخره[کند،  شهید یا زنده ماندم فرقی نمی
مـن از تـک تـک شـما راضـی      . انتخاب کردم و هدف ما اسالم است نه چیـزي دیگـر  

بـرادران مهربـانم و    از من راضی باشید و از] هم[هستم و امیدوارم که ان شاء اهللا شما 
  .کنم که راه شهید را ادامه دهند از همۀ ملّت ایران تقاضا می
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